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Ärende
Val av justerare
Fastställande av dagordning
Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Jonas
Lingvärn (SD) och Lars Olsson (SD)
Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Stefan Nilsson (M)
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021
Revisorernas granskning och utlåtande av delårsrapport augusti 2020
Delårsrapport augusti 2020
Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023
Skattesats år 2021
Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening
Visit Blekinge AB - framtida ägarförhållanden och finansiering från 202101-01
Nedsättning av fast tillsynsavgift inom Miljöförbundet Blekinge Västs
område pga Covid-19/Corona
Revidering av stadgar för NetPort.Karlshamn ideell förening
Detaljplan för Karlshamn 6:5 m.fl. (brandstation) - beslut om antagande
Huvudmannaskap för sanering av det tidigare täktområdet inom Stärnö
sjöstad - utgår, bereds av KS 24 nov
Prolongering av biblioteksplan
Ny plan- och bygglovtaxa
Renhållningstaxa för år 2021
Revidering av bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Taxa för myndighetsutövning 2021 - Räddningstjänsten Västra Blekinge
Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde, kvartal 2 2020
Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde, kvartal 3 2020
Inkomna motioner november 2020
Handlingar för kännedom november 2020
Redovisning av krisledningsnämndens beslut 2020-09-11 - 2020-11-13
Avgång som styrelseledamöter i Karlshamnsfastigheter AB - Anders
Nilsson och Theresia Bergdahl (näringslivsrepresentanter)
Kompletterande val av styrelse i Karlshamnsfastigheter AB 2020-2023
Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Julius
Svensson (M)
Entledigande från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden - Jan
Andersson (MP)
Fyllnadsval av ersättare i överförmyndarnämnden - Lennart Ung (KD)
Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi AB - Ted Olander (MP)
Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi Elförsäljning AB - Ted Olander
(MP)
Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi Vatten AB - Ted Olander (MP)
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Nämnd
Kommunfullmäktige
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Dnr: 2018/3268

Datum
2020-11-23

§

Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Jonas
Lingvärn (SD) och Lars Olsson (SD)
Förslag till beslut
att lägga beskedet till handlingarna.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Blekinge utser från och med den 13 oktober 2020 till och med den
14 oktober 2022 Jonas Lingvärn (SD) till ny ledamot efter Gudrun Johansson (SD) och
Lars Olsson (SD) till ny ersättare efter Jonas Lingvärn (SD).
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut 2020-10-13
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Dnr: 2018/3268

Datum
2020-11-23

§

Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Stefan Nilsson (M)
Förslag till beslut
att lägga beskedet till handlingarna.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 13 oktober 2020 till och med den
14 oktober 2022 Stefan Nilsson (M) till ny ersättare efter Cecilia Holmberg (M).
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut 2020-10-13
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Dnr: 2020/2901

Datum
2020-11-23

§

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021
Förslag till beslut
att fastställa sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige sammanträder 2021 enligt följande:
15 februari
22 mars
26 april
21 juni
4 oktober
8 november
13 december
Dessa sammanträden hålls normalt på måndagar klockan 17:00.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2020-10-01
Beslutet skickas till
Hemsidan
Anslagstavlan
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Helägda kommunala bolag
Kommunkansliet

Anna Sunnetoft
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Dnr: 2019/2790

Datum
2020-11-23

§

Revisorernas granskning och utlåtande av delårsrapport augusti 2020
Förslag till beslut
att ta revisorernas granskning och utlåtande till protokollet.
Sammanfattning
Enligt reglementet för revisorerna, § 22, ska revisorernas utlåtande om måluppfyllelse
lämnas till kommunfullmäktige inför fullmäktiges behandling av delårsrapporten. I
enlighet med reglementet och revisorernas överenskommelse med kommunfullmäktiges
presidium överlämnar revisorerna granskning och utlåtande av delårsrapport 2020
daterad 2019-10-18.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-11-13
Utlåtande av delårsrapport per 2020-08-31 och prognos 2021
Granskningsrapport – Delårsrapport per 2020-08-31
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningscheferna

Anna Persson
Utredare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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2020-10-20
Till kommunfullmäktige

Utlåtande avseende delårsrapport och prognos 2020
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som
kommunfullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Vi har översiktligt granskat
Karlshamns kommuns delårsrapport per 2020-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt
begränsad och inriktad mer på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet
framgår av bifogad revisionsrapport som har utarbetats av EY.
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport:

o

att kommunens ekonomiska läge är mycket ansträngt. Nämnder visar stora negativa
budgetawikelser, oaktat konsekvenser av pandemin, samt en hög investeringstakt
tillsammans med en krävande vision om en befolkningsökning på drygt 50%. Kommunens helårsprognos visar på ett underskott på 2 mnkr, trots att de statliga bidragen
för pandemin överstiger kommunens kostnader med knappt 30 mnkr, vilket i praktiken
innebär en budgetförstärkning. Med kommunens nuvarande investeringsnivå kan
konstateras att överskottsmålet pä 1o/o är för lågt, kommunen behöver förmodligen nå
överskott pä3-4o/o för att nå en rimlig självfinansieringsgrad och bibehållen soliditet.
Kommunens nuvarande ansträngda ekonomiska situation genererar istället ett
prognostiserat underskott vilket innebär att kommunen inte når sitt överskottsmål om

I

o/o,

a

att i förhållande till prognos från tertialrapport 1 2020 kvarstår stora underskott pä74
mnkr i nämndernas prognoser. Trots åtgärdsplaner och genomförda besparingar på
nämndsnivå är åtgärderna otillräckliga. Vi efterlyser skarpare analyser av nettokostnadsökningarna från nämnderna och styrelsen om underskotten beror på volymökning, allmän prisutveckling eller ineffektivitet,

a

att budgetprocessen inte adresserar de verkliga utmaningarna, då nämnder får sänkt
rambudget trots volymökningar för att kort därpå få tilläggsanslag. Som vi tidigare påpekat måste nämnder intensifiera sitt arbete med att sänka kostnaden för olika insatser och att det är kostnaden per insats som utgör grunden i budgetprocessen. Nuvarande budgetprocess cementerar tidigare förhållningssätt, skapar otydlighet om
vilka resurser som finns och fördröjer istället effektiviseringar och besparingar. Vi konstaterar åter att det har funnits för låga insatser av kvalificerat arbete inom ekonomiområdet. I flera fall finns nu bland annat exempel på att tänkta besparingar genom
nya lokaler inte innebär en besparing för kommunen som helhet, även om det skulle
leda till sänkta driftskostnader på nämndsnivå. Tyvärr konstaterar vi revisorer åter
brister i samordning mellan förvaltningar och centrala funktioner,
ket har inneburit
att planering av åtgärder under ett antal år har varit felriktad

/4.
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a

att nettokostnaderna ökar snabbare än skatter och generella statsbidrag och att vi
inte kan se att strukturella åtgärder har vidtagits för att bryta trenden. I föregående års
delårsrapport gjorde nämnderna utfästelser om att besparingsplanerna var trovärdiga
och skulle leda till en ekonomi ibalans på strukturell nivå under 2021 och2022.Vi
revisorer ser for närvarande inte att prognosen för helåret ger understöd för denna
bedömning, vilket föranleder allvarlig kritik mot nämnder och styrelse,

a

att sjuktalen förvisso är svåra att bedöma detta år, men kommunen har fortsatt högre
sjuktal än andra kommuner, trots styrning på att sänka såväl sjuktal som kostnader
för sjukskrivningar.
Det krävs en stor förändring i arbetet med att förbättra strukturen kring arbetsmiljö
och ledarskap för att även bryta trenden kring sjukfrånvaro, vilket vi påpekar i vår
senaste granskning daterad 2O2O-1 0-12

a

att osäkerhetsmomenten i prognosen är ovanligt omfattande:
skatteunderlagprognosen har varierat kraftigt under året och nya upp- eller
nedskrivningar kan fortfarande bli aktuella,
osäkerhet råder om hur stor andel kommunen får tillbaka av extrakostnader
för pandemin som kommunen har återsökt,
i delårsrapporten framgår inte konsekvenser av RKR:s nya riktlinjer för intäktsredovisning,
två nämnder redovisar stora underskott beroende på volymförändringar.

o

o
o

o

Vi revisorer är klara över nämndernas svårigheter med kommande underskott, men vi
efterlyser tydligare krav på nämnder och styrelser att tillsammans med verksamheterna fastlägga grundverksamheter för att förstå hur man skall nå budget i balans,
a

att vi revisorer förväntar oss besked i god tid inför bokslutsgranskningen om eventuella nedskrivningar av värdet på exploateringar, vilket kan bli en konsekvens vid tilllämpning av RKR:s riktlinjer för intäktsredovisning. Vi refererar till svar från kommunstyrelsen (521, 2020-02-04) angående granskning av pågående investeringar,

a

att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed, med de undantag som anges i delårsrapporten,

a

att räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultatet för perioden och
ställningen per 2020-08-31 och att räkenskaperna därmed utgör ett rimligt underlag
för uttalad prognosbedömning av 2020 års resultat, givet den information som var
aktuellvid tidpunkten då prognosen togs fram,

a

att årets resultat efter balanskravsavstämning prognosticeras till -6,1 mnkr, vilket
innebär att balanskravet för är 2020 inte uppnås, men underskottet kan hanteras
genom RUR,

hl.
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.

att resultatet i delårsrapporten inte är i enlighet med av Kommunfullmäktige beslutade
må|, då ett av de finansiella målen inte uppnås, även om måluppfyllelsen för verksamhetsmålen är förhållandevis god. Kommunen bedöms inte att uppnå målsättningen om God Ekonomisk Hushållning tör 2020, då kommunen prognostiserar ett
negativt balanskravsresultat.

Trots den allvarliga kritik som framfors ovan vill vi lyfta fram att ekonomichef och kommunstyrelsens presidium för närvarande arbetar för att utveckla de områden som är föremål för
vår kritik. lnte desto mindre är vår bedömning av resultatet i delårsrapporten per 31 augusti
en del av revisionens granskning av nämndernas åtgärder för en budget i balans, vilket har
varit ett av
fokusområden under de senaste två åren

iKarlshamns kommun
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Jörgen Kronsell

Strannemalm
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Karlshamns kommun
Översiktlig granskning av delårsbokslut per 2020-08-31
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Syfte med granskningen
►

EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Karlshamns kommun
genomfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per
2020-08-31.

►

Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat.
► Är delårsrapporten upprättad enligt god redovisningssed och ger
en rättvisande bild av resultat och ställning?
► Kan ett balanserat resultat nås vid årets slut?
► Uppnås fastställda finansiella mål?
► Har verksamheten bedrivits så att fullmäktiges beslutade mål och
inriktningar för verksamheten uppnås?

Sida 2

Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31
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Bokslutsprocessen
►

Granskningen av delårsrapporten genomfördes under oktober 2020
och har omfattat följande:
► Analytisk granskning
► Intervjuer med ansvariga
► Stickprovsvis genomgång av bokslutsdokumentation och
avstämning av stödjande underlag

►

Rapporten är begränsad till väsentliga avvikelser och omfattar
kommunens bokslut.

►

Vår bedömning är att dokumentationen av delårsbokslutet är god.

Sida 3

Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31
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Periodens resultat med jämförelsetal samt prognos och
budget för helåret (mkr)

►
►

Resultatet för perioden januari-augusti 2020 uppgår till 47,0 mkr
(resultatet för motsvarande period 2019 var 28,0 mkr).
Prognosen för 2020 uppgår till -2,0 mkr, vilket är 22 mkr lägre än
budget.

Sida 4
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Resultat för perioden jan-aug 2020
jämfört med perioden föregående år
Utfall t.o.m. 2020- Utfall t.o.m 201908
08
Nettokostnad exkl. avskrivningar

-1 247,0

-1 208,0

39,0

-61,0

-61,0

0,0

-1 308,0

-1 269,0

39,0

Skatteintäkter

995,0

999,0

-4,0

Generella statsbidrag och utjämning

352,0

292,0

60,0

8,0

6,0

2,0

47,0

28,0

19,0

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Finansnetto

Årets resultat

►
►

Sida 5

Skillnad

Verksamhetens nettokostnad har ökat jämfört med föregående år med -39 mkr.
dvs 3,2%.
Skatteintäkter är i nivå med föregående år emedan generella statsbidrag och
utjämning är högre än föregående år. Kommunen har fått generella och riktade
statsbidrag för att kompensera för merkostnader p.g.a. Covid-19. De generella
bidragen har intäktsförts vid avisering och är upptaget till 8/12 per 2020-08-31.
Ökningen mellan åren är 17 %.

Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31
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Prognos jämfört med budget 2020
Prognos helår
2020

Nettokostnad exkl. avskrivningar
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansnetto

Årets resultat

►
►
►
►

Sida 6

Budget helår
2020

Utfall helår
2019

Avvikelse

-1 946,0

-1 890,0

-56,0

-1 952,0

-97,0

-97,0

0,0

-93

-2 042,0

-1 987,0

-55,0

-1 952,0

1 496,0

1 513,0

-17,0

1 499,0

533,0

485,0

48,0

436

11,0

8,0

3,0

10

-2,0

20,0

-22,0

-7,0

Totalt prognosticeras ett resultat som är 22 mkr lägre än budget.
Nettokostnaden i prognosen är 56 mkr högre än budgeterat.
Skatteintäkter understiger budget med 17 mkr.
De negativa posterna kompenseras delvis genom ökade statsbidrag.
Det finns ett antal osäkra faktorer i prognosen t ex utveckling av
skatteintäkter, omfattningen av generella statsbidrag och riktade bidrag
med anledning av Covid-19 samt ej slutförhandlade löneavtal.
Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31
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Effekter på resultat avseende Covid-19
►
►

►
►
►

Pandemin Covid-19 har haft påverkan på resultatet genom att
verksamheter påverkats.
Kommuner kan söka om medel hos Socialstyrelsen för merkostnader
med anledning av Covid-19 (31 augusti samt 30 november är
ansökningstillfällena).
Karlshamns Kommun har skickat ansökan för första tillfället, totalt 9,2
mnkr och tagit med 4,0 mnkr i delårsrapportens helårsprognos.
Ansökan avser endast vissa kostnader.
Riksdagen har beslutat om extra tillskott till kommunerna och
aviserade tillskott för Karlshamn uppgår till 58,9 mnkr varav 39,3 mnkr
har bokats upp i delårsperioden.

Sida 7

Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31
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Driftbudgetavräkning, prognos för helår i jämförelse med
budget
Belopp i mkr

Avvikelse
Prognos/b
udget

Nämnder
Kommunfullmäktige

1,0

Överförmyndarnämnd

1,0

Kommunstyrelse
Utbildningsnämnd

-5,0
-11,0

Teknik och fritidsnämnd

-6,0

Omsorgsnämnd

-3,0

Arbete och välfärd

-52,0

Summa nämnder

-74,0

Finansförvaltning
Pensioner

17,0

Skatter, generella statsbidrag

30,0

Finansiella intäkter

1,0

Finansiella kostnader

1,0

Jämförelsestörande poster

3,0

Anslag till förfogande
Summa finansförvaltning
Total avvikelse, årets resultat
Sida 8

Avvikelser mellan prognos och reviderade budgetramar
framgår i tabell
Utbildningsnämnd (-11,0 mkr)
►
Utbildningsnämnden visade i februari en prognos för
helår på -37,8 mnkr. Budgeten förstärktes april med 21
mnkr. Anpassningar har skett av verksamheten under
året. Avvikelserna har minskat då interkommunal
ersättning och ersättning till fristående verksamheter inte
blir lika höga som befarat. Osäkerhet finns i prognosen.
Teknik och fritidsnämnd (-6,0 mkr)
►
Tekniska verksamheten rapporterar viss osäkerhet i utfall
för vinterväghållning, underfinansierad verksamhet.
►
Fritidsenheten påverkas av Covid-19, lokalavbokningar,
stängt utebad, ökade kostnader för lokalbidrag.

-1,0
51
-22,0
Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31
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Driftbudgetavräkning, prognos för helår i jämförelse med
budget
Belopp i mkr

Avvikelse
Prognos/b
udget

Nämnder
Kommunfullmäktige

1,0

Överförmyndarnämnd

1,0

Kommunstyrelse
Utbildningsnämnd

-5,0
-11,0

Teknik och fritidsnämnd

-6,0

Omsorgsnämnd

-3,0

Arbete och välfärd

-52,0

Summa nämnder

-74,0

Finansförvaltning
Pensioner

17,0

Skatter, generella statsbidrag

30,0

Finansiella intäkter

1,0

Finansiella kostnader

1,0

Jämförelsestörande poster

3,0

Anslag till förfogande
Summa finansförvaltning
Total avvikelse, årets resultat
Sida 9

-1,0
51
-22,0

Avvikelser mellan prognos och reviderade budgetramar
framgår i tabell
Arbete och välfärd (-52,0 mkr)
►
Avvikelsen bedöms främst hänföras från att LSS
verksamheten har under året fått ökade kostnader inom
de interna och externa delarna för boende. Orsaken
bedöms till stor del bero på att bygglov har överklagats
och bidragit till en tröghet i processen för färdigställande
av boende. Även verksamheterna introduktion och
ensamkommande bidrar till underskott som till stor del
bedöms bero på minskade intäkter.
Skatter, generella statsbidrag (+30,0 mkr)
►
Budgeterade skatteintäkter och generella bidrag, har en
positiv helårsavvikelse om 30,4 mkr, enligt prognos från
SKR 20-08-24, vilket innebär en ökning med 29 mkr mot
prognos i april. I Helårsprognosen ingår ersättning från
sjuklönekostnader april-september, samt nedsättning av
arbetsgivaravgifter mars-juni, även uppskattade
statsbidrag för merkostnader för Covid-19.

Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31
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Strategiska frågor
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Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31
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Strategiska frågor: Utveckling
Nettokostnadsandel
Nettokostnadernas andel 2016-2020

►

106,0%
105,0%

105,0%
104,0%

►

103,0%

►

102,0%
101,0%

100,9%

100,6%

100,0%
99,6%
99,0%
98,0%

98,7%
2016

2017

2018

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter

Sida 11

2019

►

Grafen visar nettokostnadernas andel av
skatteintäkter. Måttet mäter om
verksamheten bär sig och ger ett överskott
för framtida investeringar.
För 2020 beräknas nettokostnaderna
uppgår till 100,6% av skatteintäkterna
Vid mätning över perioden 2016-2020
konstateras att medelvärdet uppgår till
101%.
2020 har kommunen erhållit högre
statsbidrag men nettokostnaderna
överstiger ändå skatteintäkter och
generella statsbidrag och ligger ungefär på
ett genomsnitt av de senaste fem åren.

2020P

Genomsnitt på 5 år
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Strategiska frågor: Nettokostnader och
skatteintäkter/generella statsbidrag
Nettokostnader och skatteintäkter/generella statsbidrag
2100
2050
2000
1950
1900
1850
1800
1750
1700
1650
1600
1550

2016

2017

2018
Skatteintäkter

►

2019

2020P

Nettokostnader

Nettokostnaderna ökar i högre takt än skatteintäkter och generella statsbidrag sedan 2018.
Utvecklingen är oroande.
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Strategiska frågor: Soliditet
70,0%

►

65,0%

65,0%

66,0% 66,0%

65,0%65,0%
62,0%

►

Soliditet

60,0%

55,0%

►

50,0%

45,0%

48,0%
47,0%
46,0%

48,0%
45,0%

Soliditeten, det egna kapitalet i förhållande till totalt
kapital, är 65% vid årsskiftet 2020-08-31 i enlighet med
prognosen i delårsrapporten.
Då kommunen använder sig av den s.k. blandmodellen för
redovisningen av pensionsförpliktelser redovisas en del av
pensionsförpliktelsen som en ansvarsförbindelse.
Om den delen som redovisas som en ansvarsförbindelse
beaktas i soliditetsberäkningen prognostiseras utfallet bli
cirka 48 % vid årets slut vilket är en ökning på 1
procentenhet.

47,0%

40,0%

35,0%

dec 15 dec 16 dec 17 dec 18 dec 19 prognos
20
Soliditet
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Soliditet inkl pensionsåtagande

Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31

23

God redovisningssed
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COVID-19
►

►

Extra tillskott har aviserats 2020 till kommunerna
Staten har hittills aviserat/beslutat om extra
tillskott till Karlshamns kommun under 2020
enligt tabellen till höger, varav 42,4 mnkr är
kopplat till Covid-19.

Åtgärd
Riksdags beslut februari, utbet. mars

11,0

Aviserat 2 april

33,0

Aviserat 18 maj

9,4

Avsättning till periodiseringsfond
(prognos)

5,6

Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31
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5,5

Aviserat 20 januari

SUMMA
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mnkr

64,5

God redovisningssed
►

Intäktsredovisning
►
►

►

Sida 16

Kommunen har tillämpat samma redovisningsprinciper vid upprättandet av
delårsrapporten 2020-08-31 som i årsredovisningen 2019.
Rådet för Kommunal Redovisnings (RKR) rekommendation R2 (intäkter) som trädde i kraft
1/1-2020 anger att när en kommun erhåller gatukostnads- och exploateringsersättningar
så ska dessa redovisas som intäkt i sin helhet när det inte längre föreligger en förpliktelse
mot finansiären. Dvs. när kommunen enligt en gatukostnadsutredning eller
exploateringsavtal har fullföljt sina förpliktelser mot finansiären så föreligger inte längre
någon skuld mot denna och de erhållna medlen ska sålunda intäktsföras.
Logiken i detta är att när posten inte längre uppfyller definitionen av att vara en skuld så
ska den intäktsredovisas.

Granskning av delårsrapport per 2020-08-31
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God redovisningssed, forts.
►

►

►
►

Sida 17

Vi kan konstatera att Karlshamns kommun i delårsbokslutet per 31 augusti 2020
fortfarande inte gjort principförändringen/ principförändringarna fullt ut, vilket därmed är
i strid med god redovisningssed.
Kommunen har upplyst om avvikelserna från god redovisningssed under tillämpade
redovisningsprinciper i årsredovisningen för 2019 (vilken en läsare av Delårsrapporten
2020 förväntas ha tillgänglig).
Kommunen har inte upplyst om beloppsmässiga effekter på resultat och ställning om byte
av princip hade gjorts.
Effekterna på kommunens resultat och ställning går inte att bedöma eftersom kommunen
inte gjort någon utredning av effekterna.
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God Redovisningssed, forts.
Nyheter
RKR R17 Delårsrapport
►

►

RKR håller på att omarbeta rekommendation R17 delårsrapport. Det finns en splittrad praxis
vad gäller intäktsredovisning av generella statsbidrag i delårsrapporter bland kommuner och
regioner.
I utkastet föreslås att kommun/region i delårsrapporten successivt intäktsredovisar generella
statsbidrag när intäktskriterierna är uppfyllda. RKR har skickat rekommendationen på remiss
och bett synpunkter på tre alternativ för intäktsredovisning:
1.
2.

3.

Sida 18

Intäktsredovisas med hela beloppet direkt vid beslutstillfället (inom
redovisningsperioden).
Intäktsredovisas succesivt över den kvarvarande perioden av året från och med
beslutstillfället, dvs om ett generellt statsbidrag beslutas i exempelvis augusti
månad så tar kommunen upp 1/5 av beloppet i augusti månads bokslut.
Fördelas schablonmässigt ut med 1/12 per månad över räkenskapsåret, dvs om
ett generellt statsbidrag beslutas i exempelvis augusti månad så tar kommunen
upp 8/12 av beloppet i augusti månads bokslut.
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God Redovisningssed, forts.
Nyheter
►

Ett ytterligare ändringsförslag som föreslås i utkastet till RKR R17 är att, även om det inte finns
något explicit krav på att delårsrapporten ska innehålla sammanställda räkenskaper, så ska
förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om förväntad utveckling avseende ekonomi
och verksamhet inte bara för kommunen utan även för kommunkoncernen.
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God Redovisningssed, forts.
Nyheter
►

Finansdepartementet har i september 2020 beslutat om ett kommittédirektiv
(Dir. 2020:88). En särskild utredare ska bedöma om nuvarande regelverk för
ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv
ekonomistyrning i kommuner/regioner.

►

Utredaren ska bl.a.
►
►
►
►
►
►
►

►

föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör vara
utformade,
undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den ekonomiska styrningen i
kommuner och regioner, och
föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning
i kommuner och regioner och som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken.
analysera de konsekvenser som en ändrad redovisningsmodell för pensionsförpliktelser skulle
få, givet att de förslag som utredaren lämnar i övrigt genomförs.
föreslå hur regelverket för balanskravet bör vara utformat,
föreslå hur balanskravsresultatet ska beräknas och regleras,
bedöma om resultatutjämningsreserver bör bli obligatoriska och lämna förslag på hur
regelverket om resultatutjämningsreserver i övrigt bör vara utformat,

Uppdraget ska redovisas senast den 24 september 2021
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God redovisningssed
►

►
►
►
►

Inför upprättandet av delårsbokslutet har ekonomiavdelningen, i likhet med tidigare år, upprättat en
bokslutsinstruktion. Fastställd rapporteringsplan finns inlagt i kommunens Processtöd vilken säkerställer
att alla konton tillförs dokumentation och avstämningar i samband med upprättande av bokslut.
Enligt uppgift tillämpar kommunen fullt ut de redovisningsprinciper som följer av nya
redovisningslagstiftningen enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.
Vi har översiktligt granskat kommunens avstämningar per 2020-08-31. Vi konstaterar att
bokslutsprocessen och avstämning av konton är väl dokumenterade.
Vi konstaterar att ändamålsenliga avstämningar har skett och att delårsbokslutet kan ligga till grund för
prognosen.
Beträffande Exploateringsprojekt och effekter av denna redovisning har inte bedömning kunnat göras för
justering av värdet i balansräkningen. Detta arbete pågår och beräknas vara färdigt till årsskiftet.
Effekterna av redovisningen kan inte bedömas i delåret.
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God ekonomisk hushållning
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Balanskrav
►
►
►

I delårsrapportens resultatutveckling och analys finns en redogörelse över det
förväntade balanskravsresultatet för räkenskapsåret 2020.
Kommunallagens krav på en ekonomi i balans förväntas inte bli uppfyllt vid
räkenskapsårets utgång.
2019 beslutades att använda Resultatutjämningsreserven (RUR) för att täcka
det negativa Balankravsresultatet. För täckning av negativt balanskravsresultat måste villkoren för att ta RUR:en i anspråk vara uppfyllda. RUR
uppgår per 2019-12-31 till 118 mnkr.

-7,6
Balanskravsresultat efter
justering helår 2019
Sida 23

-6,1
Prognos 2020

Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31

33

God ekonomisk hushållning – Finansiella mål
Kommunen har följande fastställda Kommentarer till måluppfyllelsen
►
Kommunen bedöms klara målet om soliditet
finansiella mål
►

►

►

►

Resultatnivån ska vara minst 1,0 % av
skatte- och bidragsintäkter över en
femårsperiod.
Soliditeten skall uppgå till minst 60 % i
genomsnitt över en femårsperiod, exkl
pensionsförpliktelser som inte redovisats
bland skulder och avsättningar.
Ekonomi i balans mellan intäkter och
kostnader är en grundläggande förutsättning
för god ekonomisk hushållning.
Om resultatet i prognosen överensstämmer
med utfallet för helåret 2020 kommer de
finansiella målen inte att uppnås med
tillfredsställande resultat.

Sida 24

►

►

på minst 60% i genomsnitt över en 5 års
period. Bedömningen är att kommunen inte
kommer att klara ett resultat på lägst 1 % av
summan skatte- och bidragsintäkter över en
femårsperiod.
Kommunen har obalans mellan intäkter och
kostnader. Nämnder redovisar budgetavvikelse på -73,7 mnkr.
Finansförvaltningens positiva budgetavvikelse på +51,4 mnkr ger en
budgetavvikelse på -22,3 mnkr. Totalt sett är
prognosen för helåret 2020 -2,3 mnkr.
Med hänsyn till beslutad investeringsnivå
hade överskottsmålet behövt vara 3-4 % för
att behålla soliditet på samma nivå.
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God ekonomisk hushållning - verksamhetsmål
►

►

Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens mål och budget för
2020 och planåren 2021-2022. I december 2018 beslutade
kommunfullmäktige om kommunprogram med inriktningsmål för
mandatperioden 2019-2022.
Från och med 2019 beslutar kommunfullmäktige om 5 inriktningsmål.
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Inriktningsmål

Måluppfyllelse

Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle

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

Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela
livet

Sammanfattningsvis bedöms att måluppfyllelsen är
god.

Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och
entreprenörskap

Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen på gränsen till
god.

Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet

Sammanfattningsvis god måluppfyllelse

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ
organisation

Sammanfattningsvis kan måluppfyllelsen betecknas
som god inom vissa områden men sämre när det gäller
långsiktigt hållbar ekonomi och ökad sjukfrånvaro.

Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31
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Kommunstyrelsens bedömning av god
ekonomisk hushållning
►

►

Den övergripande bedömningen är att kommunen inte har
en god ekonomisk hushållning utifrån det ekonomiska
resultatet.
För verksamheternas kvalitet och resultat redovisas en
förhållandevis god måluppfyllelse.
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Sammanfattning
Utfall och kostnadsutveckling
►
►

►

Balanskravet och mål för god ekonomisk hushållning

Resultatet per 31 augusti 2020 uppgår till 47 mnkr och i prognosen för
helåret 2020 uppgår det till -2 mkr.
Året har påverkats av Covid 19 både i form av ökade kostnader men även
ökade intäkter såsom generella stadsbidrag och bidrag för
kostnadstäckning. Utvecklingen av COVID-19 pandemin kommer att
fortsätta att påverka kommunens ekonomi och innebär en osäkerhet i
lämnad prognos.
I enligt med prognosen för 2020 förväntas verksamhetens
nettokostnader uppgå till 100,6% av skatteintäkterna att jämföra med
100,9% för 2019. Utvecklingen är oroande.

God redovisningssed
►

►

Sedan 1 januari 2019 gäller Lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning samt uppdaterad rekommendation RKR R17 Delårsrapport som
behandlar kommuners delårsrapportering. Vi bedömer, att kommunens
delårsrapport uppfyller kraven i RKRs rekommendation.
Kommunen följer inte RKR R2 Intäkter vilken reglerar redovisning av t.ex.
gatukostnadsersättningar och när intäkter för exploateringsrätter skall
redovisas. Kommunen upplyser om detta i redovisningsprinciperna i
årsredovisningen men avvikelsen framgår inte av delårsrapporten.

►

Prognosen för helåret indikerar att balanskravsresultatet kommer att uppgå
till -6,1 mnkr. Det finns inget balans-kravsunderskott från tidigare år enligt
KF:s beslut att använda resultatutjämningsreserven 2019. Kommunallagens krav på en ekonomi i balans förväntas ej bli uppfyllt vid
räkenskapsårets utgång.

►

I delårsrapporten dras slutsatsen att den sammanvägda bedömningen, att
kommunen inte har en god ekonomisk hushållning utifrån det ekonomiska
resultatet.

►

För verksamheternas kvalitet och resultat redovisas en förhållandevis god
måluppfyllelse.

Slutsats och bedömning
►
►
►

Resultatet i delårsrapporten är inte i enlighet med av
Kommunfullmäktige beslutade mål.
Kommunen bedöms inte uppnå målsättningen om God Ekonomisk
Hushållning för 2020.
Kommunen gör avsteg från God Redovisningssed då RKR R2 Intäkter
inte tillämpas fullt ut. Effekterna om principerna tillämpats har inte
beräknats.

Verksamheternas budgetavvikelse
►

Verksamheternas totala prognostiserade budgetavvikelse uppgår till -74,0
mnkr. Negativa budgetunderskott konstateras för Kommunstyrelsen (-5)
Utbildningsnämnden (-11) Teknik och Fritidsnämnd (-6) Omsorgsnämnd (3) och Nämnden för arbete och Välfärd (-52).

►

Finansförvaltning redovisar positiv avvikelse på 51 mnkr varav
skatteintäkter (-17,4) och statsbidrag (+47,8).
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Karlshamn den 16 oktober 2020
Lars Starck, Auktoriserad revisor
Harald Justegård
Christoffer Johansson

The better the question. The better the answer.
The better the world works.
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ORDFÖRANDEMISSIV
2020-10-07

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2019/2790

Datum
2020-11-23

§

Delårsrapport augusti 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att fastställa delårsrapport per augusti 2020,
att avsätta 22 mnkr i reserv på finansförvaltningen,
att finansiering sker genom att budgeterat resultat sänks med 20 mnkr och att
resterande 2 mnkr budgeteras som ett uttag ur resultatutjämningsreserven 2020, samt
att ta nämnders och bolags resultatrapporter för januari – augusti 2020 till protokollet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen behandlade 2020-10-20 § 210 ärendet om kommunens delårsrapport
augusti 2020. I beslutet har text avseende styrelsens beredning av ärendet inför
kommunfullmäktige fallit bort. Enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska kommunens
delårsrapport behandlas av kommunfullmäktige. Ärendet går inte att delegera till
kommunstyrelsen.
Ordföranden föreslå att kommunfullmäktige beslutar om delårsrapporten i enlighet med
11 kap 16 § kommunallagen och således lyfter de fyra första att-satserna i
kommunstyrelsens beslut för beslut i fullmäktige. Övriga beslutssatser är
kommunstyrelsen behörig att besluta i.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-07
Karlshamns kommun delårsrapport 2020-08-31
Nämnders och bolags resultatrapporter för januari-augusti 2020
Kommunstyrelsens beslut § 210/2020
Ordförandemissiv daterat 2020-11-12
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonomichef Åsa Nygren
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
Controller Susanne Andersen
Verksamhetscontroller Anette Ericson

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

Rådhussalen, klockan 13:30 – 16:30 (ajournering klockan 14:55 – 15:10)

Beslutande

Per-Ola Mattsson
Magnus Gärdebring
Mats Dahlbom
Charlott Lorentzen
Marie Sällström
Magnus Sandgren
Christel Friskopp
Marco Gustavsson
Bodil Frigren Ericsson
Annika Westerlund
Tommy Larsson
Britt Jämstorp

Tjänstgörande
ersättare

Närvarande
ersättare

Leif Håkansson (S)
Sofie Ekenberg (C)
Jan Bremberg (S)

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

(S)
(M)
(C)
(MP)
(S)
(M)
(S)
(C)
(L)
(S)
(V)
(KD)

ersätter
Elin Petersson (M)
Björn Tenland Nurhadi (SD)
Andreas Saleskog (S)

Iréne Ahlstrand Mårlind (M), 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
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnad
Annette Sandberg, kommunikationschef
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare
Åsa Nygren, ekonomichef §§ 202-234
Lars Beckman, ordförande revisionen § 204
Bengt-Olof Olofsson, revisionen § 204
Lars Ericsson, revisor Ernest & Young § 204
Katrine Svensson, projektledare § 205
Ludwig Larsson, projektledare § 205
Jesper Bergman, miljöstrateg § 206

Paragrafer

202-238

Utses att justera

Marie Sällström

Justeringsdatum

2020-10-23

Sekreterare

Anna Sunnetoft

Ordförande

Per-Ola Mattsson

Justerande

Marie Sällström
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§ 210 Delårsrapport augusti 2020 2019/2790
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa delårsrapport per augusti 2020,
att avsätta 22 mnkr i reserv på finansförvaltningen,
att finansiering sker genom att budgeterat resultat sänks med 20 mnkr och att
resterande 2 mnkr budgeteras som ett uttag ur resultatutjämningsreserven 2020,
att ta nämnders och bolags resultatrapporter för januari – augusti 2020 till protokollet,
att ge kommundirektören i uppdrag att omgående inleda arbetet med att reducera
personalkostnaderna för att i helårseffekt uppnå en personalkostnadsminskning med
minst 25 mnkr för 2021 och 50 mnkr för 2022,
att kommundirektören fortlöpande redovisar effekterna till kommunstyrelsen samt vid
behov lägger fram förslag till verksamhetsförändringar, samt
att ge arvodeskommittén i uppdrag att se över arvodesreglementet så att kostnaden för
den politiska verksamheten minskar med 5 % från 2021.
Sammanfattning
Det finns mycket som utvecklats positivt och lyfts fram i delårsbokslutet per augusti 2020
för Karlshamns kommun. Detta trots den rådande situationen med en pandemi som
påverkar oss alla och svaga ekonomiska förutsättningar som innebär anpassningskrav i
den löpande kommunala verksamheten.
Kommunens driftkostnader balanserar inte mot budget. De anpassningskrav som är
beslutade är svåra att nå för 2020 och även i ett längre perspektiv har kommunen stora
ekonomiska utmaningar. Helårsprognosen 2020 indikerar ett underskott på -2 mnkr och
en budgetavvikelse på -22 mnkr. Investeringstakten är hög och självfinansieringen låg
med hänsyn till att överskottsmålet inte nås. På längre sikt kommer soliditeten att
påverkas om inte den löpande driften kan generera överskott.
Prognostiserat resultat för 2020 utgör - 0,1 procent av erhållna skatteintäkter och
utjämningsbidrag. Pandemins inverkan på resultat för helåret 2020, visar på en positiv
nettoeffekt utifrån nu kända faktorer. Skatteintäkter och statsbidrag har tillförts, bidrag
för sjuklönekostnader har tillförts, bidrag för merkostnader till verksamheter inom hälsooch sjukvård har också tillförts. Kommunen har erhållit tillkommande statsbidrag med
totalt +58,9 mnkr (helår) varav +42,4 mnkr är relaterat till Covid-19. Det är viktigt att inte
se dessa statsbidrag som ”nya friska pengar” utan att fortsätta det påbörjade arbetet
med att effektivisera och anpassa verksamheten till en nivå som innebär balans mellan
kostnader och intäkter samt en god ekonomisk hushållning. Prognostiserade
kostnadsökningar och intäktsbortfall uppgår endast till 50 % av tillförda bidrag för
pandemin.
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Budget

Prognos
utfall

Prognos
avvikelse

Kommunfullmäktige

-3

-2

1

Överförmyndarnämnd

-3

-2

1

Kommunrevision

-1

-1

0

Kommunstyrelse

-194

-199

-5

Utbildningsnämnd

-769

-780

-11

Kulturnämnd

-33

-33

0

Teknik- och fritidsnämnd

-93

-98

-6

Nämnder

Byggnadsnämnd

-7

-7

0

Omsorgsnämnd

-448

-451

-3

Nämnd för Arbete och Välfärd

-374

-426

-52

-1 926

-2 000

-74

1 946

1 997

51

20

-2

-22

Summa nämnder
Summa finansförvaltning
TOTALT

Driftredovisningen uppvisar ett prognostiserat underskott i förhållande till budget på
-22,3 mnkr, vilket fördelar sig med -73,7 mnkr för nämnderna och +51,4 mnkr för
finansförvaltningen.
Nämnden för Arbete och Välfärd har en prognostiserad avvikelse på -52 mnkr och
Utbildningsnämnden har en prognostiserad avvikelse på -11 mnkr. Negativa avvikelser
inom övriga nämnder består till största delen av merkostnader för Covid-19.
Årets beslutade effektiviseringar uppgår till -30 mnkr och satsningar 10 mnkr. Obalanser
från föregående år uppgår till -43 mnkr och förändringar under innevarande år beräknas
uppgå till -45,7 mnkr. Sammantaget finns det ett anpassningsbehov på -108,7 mnkr i
nämnderna, vilket dämpats till -73,7 mnkr sedan tilläggsanslag tillskjutits på 35 mnkr.
Samtliga nämnder med obalanser som inte är att hänföra till Covid-19 arbetar med
åtgärder för att nå en budget i balans, vilka redovisas löpande till nämnder och styrelse.
Trots detta arbete blir nettoeffekten av åtgärder och volymförändringar negativ, d v s
volymförändringarna ökar successivt och åtgärderna får endast en dämpande effekt på
resultatet.
Finansförvaltningens prognostiserade helårsavvikelse är +51,4 mnkr och har förbättrats
med +33,0 mnkr i jämförelse med prognosen i april.
Budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag har positiv helårsavvikelse på
+30,4 mnkr enligt den senaste prognosen från SKR 2020-08-24 och detta är en ökning
med +29 mnkr i jämförelse med prognosen i april.
I helårsprognosen ingår ersättning för sjuklönekostnader april-september och
nedsättning för arbetsgivaravgifter mars-juni samt uppskattat bidrag för merkostnader
med anledning av Covid-19.
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Prognos

Prognos

utfall

avvikelse

-261

-243

18

-14

-13

1

-2

-2

0

-15

-15

0

Omsorgsnämnd

-4

-4

0

Nämnd för Arbete och Välfärd

-4

-4

0

-299

-280

19

Nämnder
Kommunstyrelse
Utbildningsnämnd
Kulturnämnd
Teknik- och fritidsnämnd

TOTALT

Årets investeringar beräknas uppgå till 280 mnkr, vilket är 19 mnkr lägre än den
budgeterade nivån på 299 tkr och motsvarar en genomförandegrad på 94 procent.
Uppföljning av resultat visar på en måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål
som ligger på en bra nivå men där det finns ytterligare möjligheter till utveckling och
förbättring. Det fortsatta arbetet behöver bygga på god planering och långsiktiga
insatser som grundar sig i analys och omvärldsbevakning.
Per-Ola Mattsson (S) anför följande: Kommunens resultat ligger inte i nivå med det
budgeterade och 2021 ser ut att ekonomiskt bli ett utmanande år. Åtgärder behöver
omedelbart inledas utan att invänta budgetbeslut. Kommunstyrelsen kan inte styra över
nämndernas verksamhet men kan som ytterst ansvarig för förvaltningsorganisationen ge
ett uppdrag att minska kostnader för personal. En reducering av personalkostnaderna
för år 2021 med 25 miljoner bedöms ge 50 miljoner under 2022. Detta motsvarar
minskning av personalkostnaderna med 2,5 % för 2021 och 5 % för
2022.Kommunstyrelsen bör också föreslå minskade kostnader för den politiska
organisationen motsvarande 5 % redan från 2021.
Utifrån ovanstående föreslås därför följande:
att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att omgående inleda arbetet med
att reducera personalkostnaderna för att i helårseffekt uppnå en
personalkostnadsminskning med minst 25 mnkr för 2021 och 50 mnkr för 2022,
att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att fortlöpande redovisa
effekterna till kommunstyrelsen samt vid behov lägga fram förslag till
verksamhetsförändringar, samt
att kommunstyrelsen ger arvodeskommittén i uppdrag att se över arvodesreglementet
så att kostnaden för den politiska verksamheten minskar med 5 % från 2021.
Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till Per-Ola Mattssons (S) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med Per-Ola Mattssons förslag.
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Förvaltningsberättelse
Sammanfattning
Det finns mycket som utvecklats positivt och som bör lyftas fram för Karlshamns kommun.
Detta trots den rådande situationen med en pandemi som påverkar oss alla och svaga
ekonomiska förutsättningar som innebär anpassningskrav i den löpande kommunala
verksamheten.
Blekinge och Karlshamn har varit relativt förskonade från pandemin till skillnad från andra
delar av riket. Höjd beredskap och ett proaktivt arbete för att förhindra smittspridning har
ändå tydligt påverkat kommunens verksamheter främst inom omsorg och arbete och välfärd
men även inom utbildningsverksamheten. Med största sannolikhet fortsätter pandemin att
påverka verksamheten, konjunkturen och enskilda individer under en längre tid framöver.
Allas insatser har varit och är fortsatt mycket viktiga.
Ett av kommunkoncernens målområden fokuserar på hållbarhet och bör lyftas fram eftersom
det är tydligt genomgående i samtliga verksamheter. Inom samhällsbyggnad sker
byggnationer och projekt utifrån hållbar ekologi liksom i hamnen där bolagen växlar ut
behovet av fossilt bränsle i maskinpark med mera. Det sociala hållbarhetsarbetet inom
Karlshamnsbostäder har bland annat fokus på att begränsa utanförskap för unga boende
och för dem som står utanför arbetsmarknaden, i omsorgen finns ett tydligt fokus på
systematiskt kvalitetsarbete för brukarna och inom utbildning finns det ett fokus på
barnkonventionen och psykisk ohälsa blanda unga.
Den ekonomiska hållbarheten är en utmaning när befolkningen ökar, demografin förändras
och skatteunderlagsutvecklingen är svag. Verksamheterna ska kunna ta emot ökade volymer
samtidigt som det ekonomiska utrymmet är kraftigt begränsat de kommande åren. De extra
statsbidrag som aviserats kompenserar för det sjunkande skatteunderlaget tillfälligt under år
2020, men långsiktigt måste den löpande verksamheten anpassas för att kommunen ska nå
en god finansiell ekonomisk hushållning, där överskottsmålen kan nås och självfinansiering
av investeringar är möjligt.
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Översikt över verksamhetens utveckling
Mnkr
Kommunen
Verksamhetens intäkter
Skatteintäkter, utjämningsbidrag
Verksamhetens bruttokostnader
Årets resultat
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter
och utjämnningsbidrag, %
Överskottsgrad (%)
Överskottsgrad i genomsnitt 5 år (%)
Soliditet (%)
Soliditet, genomsnitt 5 år
Soliditet inklusive totala
Investeringar (netto)
Självfinansieringsgrad (%)*
Långfristig låneskuld
Genomsnittlig låneränta, %
Skuldsättningsgrad, %
Kommunfakta:
Folkmängd (31 juli 2020)
Kommunal skattesats**
Antal månadsanställda
(1 november helår, 31/8 2020)

Delår
200831

Helår
2019

Helår
2018

Helår
2017

Helår
2016

Helår
2015

252
1 347
-1 499
-2

432
1 935
-2 291
-7

510
1 890
-2 366
-110

521
1 819
-2 220
27

495
1 751
-2 148
16

405
1 641
-1 983
2

101
-0,1%
-0,8%
65%
65%
48%
102

101
-0,4%
-0,7%
65%
65%
47%
196

105
-5,8%
-0,9%
62%
65%
45%
150

99
1,5%
0,9%
66%
66%
48%
116

99
0,9%
1,2%
66%
67%
47%
46

100
0,1%
1,6%
65%
68%
46%
102

91%
200
0,82

4%
150
0,91

63%
155
2,05

128%
185
1,96

239%
213
1,80

95%
243
2,07

53

54

38

34

34

35

32 428
21,76

32 473
21,76

32 330
22,21

32 200
22,21

32 130
22,21

31 846
22,21

3 058

3 102

3 247

3 203

3 239

3 046

** hög s jä l vfi na nsi eri ngs gra d a v i nves teri nga r p g a peri odens höga ka s s a fl öde för generel l a s ta ts bidra g.
** s ka ttevä xl i ng kol l ekti vtra fi k -45 öre.

Väsentliga förändringar och händelser av väsentlig
betydelse
Påverkan av Covid-19
Blekinge och Karlshamn har haft förhållandevis få fall av Covid-19. Planering och åtgärder
för att möta konsekvenserna har dock inneburit ökade kostnader och därigenom negativa
konsekvenser när det gäller budget och kvalitetsarbete i nämnderna, bolagen och förbunden.
Planerat utvecklingsarbete har fått vänta, underhållsarbete har skjutits på framtiden, tillsyner
har behovsanpassats osv. Förebyggande arbete med smittskydd, utbildning, information,
lagerhållning och teknisk utveckling har fått ta en större del av det vardagliga arbetet.
De ekonomiska konsekvenserna av pandemin slår olika i de olika verksamheterna. Flera
verksamheter tappar intäkter, vård- och omsorgsverksamheten har ökade kostnader för
personal och förbrukningsmateriel, serviceverksamheterna har ökade kostnader för olika
insatser och kommunledningsförvaltningen för teknisk utrustning. Kommunen i sin helhet
tillskjuts ersättning för sjuklönekostnader men har också ansökt om ersättning för
merkostnader avseende vård- och omsorg, hyressubventioner och smittskyddstillsyner.
Nettoeffekten av ersättningar och utökade kostnader är hittills positiv för de kommunala
verksamheterna.
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I likhet med SKR som numer lämnar scenario för konjunkturen och skatteunderlagen, arbetar
även de olika verksamheterna med sina prognoser utifrån scenarion, eftersom det råder
osäkerhet och historiska datatrender saknas.

Kommunen
Ökat fokus på budget 2020, 2021 och planperioden 2022-2023 på grund av att kommunens
driftkostnader inte balanserar mot budget. De anpassningskrav som är beslutade är svåra att
nå för 2020 och även i ett längre perspektiv har kommunen stora ekonomiska utmaningar.
Helårsprognosen 2020 indikerar ett underskott på -2 mnkr och en budgetavvikelse på -22
mnkr.
Under våren har delar av kommunen ställt om för att bistå verksamheter som under
pandemin varit extra utsatt och tvingats prioritera arbetsuppgifterna annorlunda. Samarbetet
har fungerat väl och förhoppningen är att denna erfarenhet kommer att stärka kommunen på
sikt.
Regeringen beslutade om besöksförbud i syfte att undvika att få in smitta inom särskilt
boende. Det har varit en stor utmaning för medarbetare och chefer att förhålla sig till
besöksförbudet. Då detta har varit en påfrestning och uppoffring för både brukare och
anhöriga, har de fått hantera mycket oro och frustration. Verksamheten har så här långt
klarat av att undvika att få in smitta inom särskilt boende.
Den digitala utvecklingen har tagit ett språng, såväl utifrån verksamhets-, administrativt- och
ett medborgarperspektiv. Dock konstateras efter genomförd utvärdering på gymnasiet
(elever och lärare) att ordinarie undervisning med fysiska möten inte generellt kan ersättas
med digitala ur ett kvalitativt perspektiv, även om man kan genomföra en hel del digitalt.
För den administrativa verksamheten är den största skillnaden att många följt
rekommendationen att jobba på distans. För att detta ska vara möjligt har det krävts ny
teknik, digitala möten, behov av bärbara datorer etc. Arbetssättet kommer troligen att bestå
till viss del även efter det verksamheten återgått till normalläge. Digitala möten och
utbildningar kommer sannolikt att bli ett naturligt val vilket redan tydligt märks samtidigt som
det är ett tids- och kostnadseffektivt val.
Organisations- och nämndsförändringar
De två tidigare nämnderna inom utbildningsverksamheten (Nämnden för barn, ungdom,
skola samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) är från och med 2020 sammanslagna
till en gemensam utbildningsnämnd.
Kulturnämnden ansvarar från och med 2020 även för Musikskolans verksamheter.
Teknik och fritidsnämnden ansvarar från och med 2020 även för fritidsgårdar.
Bibliotek & Kultur och Musikskolan ingår från och med 2020 i Kultur- och Fritidsavdelningen i
Kommunledningsförvaltningen tillsammans med Fritid/evenemang, Fritidsgårdar och
Östersjöfestivalen.
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Bolagen
Karlshamn energi färdigställer ett antal bredbandsprojekt under året. Utbyggnaden av
laddinfrastruktur för elbilar och cyklar pågår. Det finns nya energitjänster lanserade såsom
solceller och laddboxar. Reinvesteringstakten i elnätet har ökat. Inom Vatten har
förbättringsprojekt påbörjats med digitala mätare, uppgradering av styrning på Sternö
reningsverk, utbyte av pumpstationer osv. Inom Värme har projektet installation av ny panna
i bioolja för Norra nätet påbörjats. Pandemin har inneburit att vissa projekt senareläggs.
Karlshamnsbostäder är i slutfasen av EPC-projektet som syftar till att sänka
energiförbrukningen med 17 %. Bolaget arbetar också med social hållbarhet gällande
trygghet och inkludering. Daycamp, som är ett sommarkollo för barn och unga som är
boende hos bolaget, har genomförts med positiv respons. Det bosociala arbetet erbjuder
även utbildning och lärande för hyresgästerna i ämnet ”bo i hyresrätt”. Karlshamnsbostäder
samverkar med grund-, gymnasie- och vuxenskolor för att erbjuda praoplatser, praktikplatser
och lärlingsplatser. Samverkan sker även med arbetsförmedlingen och andra
arbetsmarknadsparter för att skapa praktikplats i kombination med språkutveckling.
Pandemin har inte påverkat ekonomin men underhållsprojekt med mera tar längre tid.
Karlshamns hamn har kunnat starta RoRo-projektet tidigare. RoRo-projektet gör att hamnen
kommer att kunna ta större fartyg med rullande gods. Pandemin har påverkat
terminalhanteringen kraftigt. Detta kompenseras till delar av intäkter för lagerhållning av olja.
Karlshamnsfastigheter har haft en turbulent inledning på året. Affärsidén är reviderad, en ny
affärsplan med strategiska vägval och mål antogs i början av året och nya styrdokument är
upprättade. Fastighetsbeståndet exklusive Emigranten ska kunna visa på positiva siffror från
år 2021. Startmöte för projekt Emigranten avhölls i augusti. Pandemin har så här långt
endast påverkat bolaget marginellt.
Kreativum startade året med växande besöksstatistik och ökat antal konferensbesök.
Pandemin kom sedan att slå undan benen för bolaget och fortfarande råder en ovisshet när
verksamheten kan öppna igen. Utvecklingsarbetet som var planerat har påbörjats och
visionen lever.

Förväntad utveckling
Kommunen
Den ekonomiska utvecklingen för kommunen är en utmaning som kvarstår de kommande
åren och arbetet kommer fortsatt att ha stor inverkan på kommunens nämnder, förvaltningar
och bolag. Kommunkoncernen har ett stort investeringstryck de kommande åren samtidigt
med en hög nivå på skuldsättning och borgensåtaganden.
Det har varit och kommer även framgent att vara volymökningar i alla verksamheter. Detta
medför stora utmaningar gällande både driftsbudget och lokalplanering.
Framöver kommer det att finnas ett behov av utveckling av verksamheterna på grund av den
demografiska utvecklingen. Befolkningstillväxten bedöms bli ca 0,3 procent per år de
kommande 10 åren. 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
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åldersgrupper som ökar är de som nyttjar kommunal verksamhet i störst utsträckning medan
de som är i arbetsför ålder inte förändras i samma omfattning. Kommunen ser framtida
utmaningar när det gäller kompetens- och personalförsörjning.
Ett förslag föreligger till sammanslagning från och med nästa år gällande
överförmyndarverksamheten i de tre kommunerna Karlshamn, Ronneby och Karlskrona.
Tidplanen när det gäller LSS-boendena i ekonomisk balans håller inte då det är stora
förseningar av olika orsaker som leder till att effekterna uppnås först år 2022.
Socialtjänstlagen kommer att förändras. En av de viktigaste delarna handlar om att göra det
enklare för individer att få individuella insatser utan biståndsprövning. Det är ett viktigt steg
för att göra socialtjänsten mer tillgänglig och gör det möjligt att snabbare kunna ge riktade
insatser till de som behöver stöd.

Bolagen
Karlshamns energi har ett långsiktigt mål med förnyelsebar leverans av fjärrvärme och
fokuserar på successivt ersätta fossila bränslen med bland annat bioolja, men också genom
utökad leverans från Södra Cell. Involveringen i verksamheten inom Vatten och Avlopp är en
utmaning och processen fortskrider med flera åtgärder och aktiviteter. Bolaget arbetar fram
beslutsunderlag för vägval gällande nytt vattenverk. Byte av kundhanteringssystem pågår
också.
Karlshamnsbostäder arbetar kontinuerligt för att identifiera hållbara och innovativa
boendeformer, som fungerar för alla livets skeende. Ett mål är att tillföra 25 lägenheter per
år. Antal bostäder med fiberanslutning till hela bostadsbeståndet är viktigt.
Karlshamns hamn satsar på ett bra miljöinvesteringsprogram i solceller, ledbelysning,
elmaskiner m.m. för att minska utsläppen. Bolaget bygger ut sin säkerhetsorganisation för att
kunna efterleva lagstiftning och säkerställa en löpande god arbetsmiljö.
Karlshamnsfastigheter har beslutat att fullfölja byggnationen av 10.000 kvm i projekt
Emigranten och på så sätt skapa förutsättningar för näringslivets expansion. En
energibesparingsplan för att minska bolagets klimatavtryck upprättas. Planeringen med
avsikt att konvertera del av Halda, som idag står vakant, till moderna bostäder i attraktivt läge
vid Mörrumsån fortsätter.
Kreativum kommer att fortsätta utveckla verksamheten mot mer turism och allmänhet, fler
gruppbokningar med scienceprofil samt fortsatt fortbildning med elevbesök, för att öka
intresset för naturvetenskap och teknik.
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Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller
efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten
upprättas och som inte på annat sätt beaktas i
delårsrapporten
Kostnader för rivning av Väggabadet ska belasta resultatet 2020 med -2 mnkr. Dessa
kostnader är inte medräknade i helårsprognosen i delårsrapporten.
Behov av sanering av marken med mera vid Möllebackens förskola har uppstått efter
periodens slut. Dessa kostnader är inte heller med i helårsprognosen i delårsrapporten.
Då den aviserade kompensationen för regeländring periodiseringsfond ännu inte är beslutad
är den inte beaktad i utfallet för perioden men ingår i helårsprognosen i delårsrapporten. För
Karlshamns del uppgår beloppet till +5,6 mnkr (augusti-prognosen SKR).

Omvärldsrisker
Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling
Vid halvårsskiftet 2020 var 10 352 390 personer folkbokförda i Sverige (49,7 procent kvinnor
och 50,3 procent män). Folkökningen under det första halvåret på 24 801 personer är den
lägsta sedan år 2005. Den låga folkökningen beror på en stor minskning av invandringen och
en ökning av dödsfallen under coronapandemin. Samtidigt har antalet födda och utvandrare
minskat marginellt jämfört med första halvåret 2019. Det medför en halvering av både
invandrings- och födelseöverskottet.
I Blekinge län har befolkningen minskat med -116 personer per 200620. Karlshamn och
Sölvesborg var de Blekingekommuner som ökade under perioden. Tittar vi på utfallet per
200731 ser vi en förändring för Karlshamn som då har en folkminskning med -45 sedan
årsskiftet.
Januari - December
Födelseöverskott
Invandringsöverskott
Inrikes
flyttningsöverskott
Folkökning

Juli 2020

2019

2018

2017

-33

-59

-79

-89

21

92

202

289

-33

110

7

-130

-45

143

130

70
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Karlshamns befolkning månad 2012 - 2020, Linjär trendkurva
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Antal invånare per månad

Befolknings-prognos per 31 december

Linjär (Antal invånare per månad)

Befolkningsutveckling i Karlshamn, Blekinge och riket 1985-2020
med prognos för Karlshamn till 2029, procentuell utveckling från 1985
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
Karlshamn

Blekinge

Riket

Av Karlshamns befolkning är 85,5 procent födda i Sverige och 14.5 procent födda utomlands
(2019). 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
Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än riket som helhet (26 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 (54 procent mot 58 procent).
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Åldersfördelning Karlshamn
200731

Åldersfördelning, Riket,
191231
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Arbetsmarknad
Vid utgången av augusti 2020 fanns det 1 689 personer i öppen arbetslöshet eller åtgärder i
Karlshamn. Antalet arbetslösa är fortsatt högt jämfört med före finanskrisen

Källa: Region Blekinge, Rapport Covid19 i Blekinge län, 2020-09-21
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Drygt 300 fler ungdomar i Blekinge län var inskrivna som arbetslösa hos arbetsförmedlingen i
juli jämfört med året innan. Vid utgången av juli 2020 fanns det 293 personer mellan 1-24 år i
öppen arbetslöshet eller åtgärder i Karlshamn.

Källa: Region Blekinge, Rapport Covid19 i Blekinge län, 2020-09-21
Sysselsättningsutveckling i Blekinges kommuner:

Bostadsmarknad
Karlshamnsbostäder har kunnat påbörja det stora projektet på Möllebacken och samtidigt
pågår det flera ombyggnader till lägenheter. Målet är att årligen tillföra 25 nya lägenheter
vilket inte bedöms uppnås 2020. Försenade detaljplaner bidrar till detta. Det pågår
byggnation av ett flerfamiljshus av en privat entreprenör i det så kallade Stationsområdet.

Betydande avtal och regelförändringar
Socialtjänstlagen kommer att förändras. En av de viktigaste delarna handlar om att göra det
enklare för individer att få individuella insatser utan biståndsprövning. Det är ett viktigt steg
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för att göra socialtjänsten mer tillgänglig och gör det möjligt att snabbare kunna ge riktade
insatser till de som behöver stöd.

Hållbarhet – ekologisk, ekonomisk och socialt
Kommunen har fått så kallade gröna lån beviljade av Kommuninvest till sina energieffektiva
satsningar på ny ishall och skola i Mörrum. Gröna lån är Kommuninvests satsning på ett mer
hållbart samhälle. Investeringar som minskar klimatpåverkan genom förnybara källor och
energieffektiviseringar uppfyller kriterierna för gröna lån. Kommunens smarta energilösningar
genom bland annat återvinning av energi och satsningarna på solceller påverkar såväl miljö
som ekonomi positivt.
Samordnad varudistribution startade upp i maj månad. Samordnade leveranser får en positiv
miljöpåverkan samtidigt som risken för olyckor på ex skolgårdar minskar då leveranserna blir
färre. För mottagande personal frigörs arbetstid.
Karlshamns Hamn har ett bra miljöinvesteringsprogram med solceller som kommer att stå
färdigt 2021. LED-belysning är genomförd på många ställen inom hamnen. Inom kommunen
pågår det utbyte av vägbelysning till LED-belysning med syfte att ge både en miljö- och en
ekonomisk effekt.
Nybyggnation av torgpaviljongen har påbörjats. Delar av den gamla byggnaden bland annat
trappa, kaklad vägg och källarplan bevaras och kommer att återanvändas.
Under pandemin har Teknik och Fritidsnämnden bedömt det som viktigt att upprätthålla och
även i vissa delar utöka verksamheten riktat mot ungdomar. Fritidsgårdsverksamheten
erbjöd en mer omfattande sommarverksamhet än vanligt för många barn och unga. I detta
arbete har föreningslivet kunnat hjälpa till. En positiv effekt är fler nya samarbeten och nya
arbetsmetoder som är spännande att bygga vidare på inför framtiden. Fritidsverksamheten
har därmed kunnat bedriva en meningsfull verksamhet trots pandemin och samtidigt bidragit
till social hållbarhet.
Karlshamnsbostäder främjar mångfald, inkludering och en ökad integration tillsammans med
kommun och föreningar. Genom boinflytande erbjuds hyresgästerna olika typer av aktiviteter
i syfte att minska utanförskap och otrygghet. Samtidigt skapas livskvalitet. Stor vikt läggs på
äldre hyresgäster samt barn, där samverkan med olika aktörer leder till en meningsfull fritid
för barn och att ofrivillig ensamhet för äldre motverkas. Detta bidrar till social hållbarhet.
Karlshamnsbostäder arbetar kontinuerligt med att identifiera hållbara och innovativa
boendeformer för att skapa attraktiva boendemiljöer som fungerar i livets alla skeenden.
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Utbildningsnivån har stor betydelse för den sociala hållbarheten över tid:

Verksamhetsrisker
Kompetensförsörjning inom kommunkoncernen
De flesta verksamheter ser en utmaning vad gäller kompetensförsörjningen framöver med
hänsyn till att behoven ökar och demografin förändras. Andelen utan gymnasial utbildning är
ganska låg i Karlshamn.
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Finansiella risker
Kommunen
Periodisering har skett om inget annat anges.
Arbetet med att minska kostnadsnivån samt sänka investeringsnivån genom omprioriteringar
pågår. Då det i kommunsektorn och i omvärlden generellt tyder på att de kommande åren
innebär lågkonjunktur, som i sig är en utmaning för verksamheten, är det mycket viktigt att de
åtgärder, anpassningar och prioriteringar kommunen nu arbetar med lyckas så att läget inte
försämras ytterligare.
För 2020 är resultatet budgeterat till plus 20 mnkr. I dagsläget är prognosen minus 22,3 mnkr
vilket fördelar sig med -73,7 mnkr på nämnderna och med +51,4 mnkr på finansförvaltningen. Kommunen befinner sig i ett mycket kärvt ekonomiskt läge de närmsta åren
vilket innebär att det krävs olika åtgärder för att nå ekonomisk balans. Samtidigt finns det ett
stort investeringsbehov både inom kommunen men även i de kommunala bolagen och
förbunden.

Bolagen
Hamnens verksamhet är konjunkturkänslig och påverkas av världsekonomins utveckling där
pandemin har satt sina spår. Kreativum påverkas av de restriktioner som sätts upp gällande
smittspridning men också av hur väl bolagets nya inriktning tas emot.
Karlshamnsfastigheter fullföljer byggnationen av projektet Emigranten för att skapa
förutsättningar för näringslivet att växa i Karlshamn. Projektet kalkylerar med en lönsamhet
först efter 5-6 år.

Likviditet och soliditet
Kommunens kassalikviditet uppgick till 120 mnkr per 20-08-31 (174 mnkr).
Kommunens ökade låneskuld och ökande borgensåtagande beror på en ökad
investeringsnivå. Då investeringarna i större utsträckning än tidigare finansieras med extern
finansiering samtidigt som kommunen har negativa resultat innebär det försämrad soliditet
på sikt. Bedömningen är att måttet soliditet på minst 60 procent i genomsnitt under en
femårsperiod kommer att uppnås 2020.
Utifrån planerad investeringsnivå innevarande och kommande år samt det ekonomiska läge
som råder är bedömningen att kommunkoncernen når det s k lånetaket redan 2024 om ingen
omprioritering av planerade investeringar sker. Svaga ekonomiska resultat sedan ett par år
tillbaka, vilket bedöms kvarstå även de närmaste åren, tillsammans med stort
investeringsbehov innebär att kommunen har ett mycket tufft läge.
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Låneskuld och räntor
Kommunen
Kommunens låneskuld uppgår till 200 mnkr per 20-08-31 (150 mnkr) vilket är en ökning med
50 mnkr sedan förra delårsrapporten och årsskiftet. Låneportföljen har en ränte- samt
kapitalbindningstid på 3,04 år och en genomsnittlig ränta på 0,82% jämfört med 4,68 år och
0,91 % per 2019-12-31.

Kommunkoncernen
Koncernens skulder till kreditinstitut uppgick per 31 augusti 2020 till 2 882 mkr vilket är en
ökning med 162 mkr under 2020 till följd av investeringar för hamnen, energikoncernen och
kommunen. Investeringarna förväntas öka ytterligare under slutet av 2020.
Genomsnittlig ränte- samt kapitalbindningstid i låneportföljen uppgår till 3,5 år och den
genomsnittliga räntan uppgår till 0,91 % jämfört med 3,7 år och 1,05 % per 2019-12-31.

Borgensåtagande
Kommunens borgensåtagande uppgår till 2 643 mnkr 20-08-31. Motsvarande åtagande var
2 477 mnkr 2019-08-31, vilket innebär en ökning med 166 mnkr sedan motsvarande tidpunkt
förra året. Vid årsskiftet var borgensåtagandet 2 510 mnkr vilket innebär att åtagandet ökat
med 284 mnkr sedan årsskiftet. 97 procent av borgensåtagandet är hänförbart till
kommunens helägda bolag vilket är oförändrad andel.
130 mnkr av ökningen sedan årsskiftet avser utökad borgensram för Karlshamnsfastigheter
AB med anledning av den påbörjade byggnationen på Östra Piren.
Sedan 2020 har borgensavgiften förändrats. Borgensavgiften, som varierar mellan bolagen,
debiteras tertialsvis och beräknas på nyttjad borgensram. Söderberg och Partner gör årligen
beräkning av marknadsmässig nivå på borgensavgiften per bolag.

Pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelserna tryggas genom en pensionsförsäkringslösning med KPA pension.
Försäkringspremierna faktureras löpande. Enligt KPAs femårsprognos som lämnades vid
årsbokslutet 2019, förväntas pensionsförpliktelsen minska med 22,3 mkr fram till och med
sista december 2020. Pensionsförpliktelsen har räknats ned successivt under året (14,9
mnkr som motsvarar 8 tolftedelar av minskningen på 22,3 mnkr i utfallet tom augusti), vilket
redovisas inom linjen.
Den sammanlagda pensionskostnaden samt löneskatten uppgår i delårsrapporten till 98
mnkr. Dessa bokas löpande under året i resultatet utifrån SKRs procentsats, för löpande
uppbokning 2020. Procentsatsen som används är något hög och verkligt utfall har till viss del
återförts utifrån avstämning mot prognos. De prognostiserade sammanlagda
pensionskostnaderna i resultatet utgår från bedömningar som är osäkra i avseendet då
engångspremien för förmånsbestämd ålderspension (FÅP) bestäms först i slutet av året.
Den särskilda avtalspensionen (ÖK-SAP) har förändrats och det råder osäkerhet i
prognosen, då beräkningen påverkas av flera underliggande faktorer. Förändringen från
november 2019 har ännu inte justerats i avsättningarna i delårsrapporten av
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försiktighetsskäl. Detta med hänsyn till att det kommer ytterligare positiva mindre
förändringar till årsbokslutet i nivå med prognosen för 2020. (Då det föreligger osäkerheter i
de underliggande faktorerna i beräkningarna hänvisar vi till LKBR 4kap 4§ pkt 3 "värdering
av de olika posterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet" samt vår erfarenhet av
hur dessa beräkningar kan variera mellan åren, och lämnar avsättningen oförändrad i
delårsrapporten.)

Skatteintäkter och statsbidrag
Förutbetalda skatteintäkter har ökat väsentligt med 34 mnkr. Detta beror bland annat på
generella statsbidrag som utbetalats under året och som bokats upp med 4/12 som
förutbetalda (ca 20 mnkr) Resterande ökning beror till stor del på korrigeringspost
slutavräkning 2019 ( 7 mnkr) samt prognos slutavräkning 2020 (8 mnkr) periodiserat 8/12.

Skatteunderlagsutveckling
Prognosen i delårsrapporten bygger på SKR:s skatteunderlagsprognos från augusti. Ny
skatteunderlagsprognos lämnas 2020-10-01.
De krisåtgärder som vidtagits, beskattningsbara sociala ersättningar, i form av bland annat
arbetsmarknadsersättningar och sjukförsäkringar för att mildra de ekonomiska effekterna av
pandemin, bidrar till att hålla uppe skatteunderlagstillväxten.
Skatteunderlagsutvecklingen är dock mycket svag och de extra statsbidrag som aviserats
behövs till stor del för att kompensera det sjunkande skatteunderlaget.
Regeringen har med anledning av pandemin möjliggjort för enskilda näringsidkare och
handelsbolag att avsätta 100 procent av vinsten upp till en miljon kronor till en
periodiseringsfond när de deklarerar 2019. Denna regelförändring har regeringen aviserat att
kommunerna ska kompenseras för under en period på 6 år. Enligt SKR:s augustiprognos
uppgår kompensationen 2019-2020 till 5,6 mnkr, vilket är inkluderat i helårsprognosen för
2020. Än har inget beslut om kompensationen fattats och därmed påverkas inte periodens
utfall. Pandemins konjunkturpåverkan innebär att prognosen från SKR kan komma att
förändras.
Slutavräkningarna för 2019 och 2020 är upptagna enligt SKR:s augustiprognos, vilket
innebär en negativ påverkan med – 7,0 mnkr för 2019 och -8,0 mnkr för 2020.
Skatteväxling mellankommunal ersättning uppgår till totalt 2 mnkr för 2020.
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Statsbidrag
Kommunen har erhållit tillkommande statsbidrag med totalt +58,9 mnkr (helår) varav +42,4
mnkr är coronarelaterat. Det är viktigt att inte se dessa statsbidrag som ”nya friska pengar”
utan att fortsätta det påbörjade arbetet med att effektivisera och anpassa verksamheten till
en nivå som innebär balans mellan kostnader och intäkter samt en god ekonomisk
hushållning.

Mnkr
Skatteintäkter
Generella statsbidrag exkl Covid-19
Generella statsbidrag Covid-19
Mellankommunal kostnadsutjämning
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag
Prognostiserat resultat

2020
inkl
Covid-19
1 496

2020
exkl
Covid-19
1 496

489

489

42

-

2

2

2 029

1 987

-2

-44
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Kommunfullmäktige tog beslut 2020-06-15 om policy för styrning och kvalitetsutveckling.
Policyn, som beskriver Karlshamns kommuns styrmodell och vilka principer som ska gälla för
styrning och kvalitetsutveckling, riktar sig till politiker, chefer och medarbetare i kommunen
och de helägda bolagen.

Upplysningar om kommunens förväntade utveckling
avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god
ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-23 § 159 om kommunens mål och budget för 2020
och planåren 2021-2022. I december 2018 beslutade kommunfullmäktige 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.

Bedömning av resultat och måluppfyllelse av kommunfullmäktiges
inriktningsmål
Alla nämnder och bolag arbetar aktivt för att nå en bra måluppfyllelse. För att göra
bedömning om kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnåtts används respektive nämnds och
bolags egen bedömning om måluppfyllelsen. Arbete med effektiviseringar och anpassningar
har varit i fokus under perioden samtidigt som ambitionen är att öka måluppfyllelsen i alla
verksamheter.
Den övergripande bedömningen är att kommunen inte har en god ekonomisk hushållning
utifrån det ekonomiska resultatet. För verksamheternas kvalitet och resultat visas en
förhållandevis god måluppfyllelse och vi kan se att flera verksamhetsresultat ligger bra till i
Karlshamn i förhållande till andra kommuner och till medel i riket.
För uppföljning av kommunfullmäktiges mål på nämnds- och bolagsnivå, se även respektive
resultatrapport.

Inriktningsmål 1: Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle
Sammanfattningsvis bedöms att måluppfyllelsen inte är total men på väg mot god.

Kommunledning
Organisationen har ett genomgående hållbarhetsfokus i sina verksamheter som bidrar till
ökad kommunövergripande måluppfyllelse.

Arbete och Välfärd
Flera förbättringsarbeten pågår, bland annat att uppnå varaktigt arbete för personer inom
försörjningsstöd.
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Omsorg
Både det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med att förbättra brukarnöjdheten utifrån
resultatet i fjolårets brukarundersökning har under våren och sommaren fått prioriterats ner
till följd av Covid-19. Stor vikt har lagts vid utbildning och uppföljning av arbetet med basala
hygienrutiner och det med stor framgång då vi hittills inte haft någon större smittspridning i
verksamheten. Inga fall inom särskilt boende och endast enstaka fall inom hemtjänsten.

Samhällsbyggnad
Från och med 1 september införs den digitala bygglovsprocessen som ska underlätta för
medborgare och företag i ansökan om. På sikt kommer det att innebära snabbare, mera
kvalitativ handläggning och bättre service som gynnar både kommuninvånare och företag
verksamma i kommunen.
Arbetet med att skapa förutsättningar för att minska koldioxidutsläppen har under perioden
gått enligt plan. Exempel på insatser är bland annat byggnation och belysning av cykelvägen
mellan Stilleryd och Vekerum som byggts tillsammans med Trafikverket. Cykelparkeringar
har utökats och med belysning på cykelvägar har kompletterats vid bland annat
Banvallsleden och infarten till Janneberg.
Satsning har skett på tillgänglighet vid badplatser och tillgänglighetsanpassade bord ute på
flera bad- och grillplatser. Ökat antal utlån på fritidsbibblan har skett genom att flytta
fritidsbibblan till Arbetsmarknadscenter, utökat sortimentet och öppettiderna samt
marknadsföring av fritidsbibblan via hemsidan och sociala medier.

Utbildning
Kommunens folkhälsostrateg har genomfört en ny levnadsvaneundersökning riktad mot
högstadie- och gymnasieelever. Undersökningen visar på en viss minskning av andel elever
som mår psykiskt dåligt ofta eller alltid, framför allt i gymnasieskolan. Resultaten i
levnadsvaneundersökningen korrelerar emellertid inte fullt ut med resultaten av skolornas
elevhälsosamtal, där andelen elever med skolrelaterad stress och psykisk ohälsa är
oförändrad jämfört med föregående år.
Ett arbete kring barnkonventionen, som nu är lag, pågår för att stärka barnrättsarbetet i
Karlshamn.
Omfattande effektiviseringar genomförs i alla verksamheter. Utmaningen är att fortsatt
tillgodose alla barn och elevers behov och att inte tappa fokus i det systematiska
kvalitetsarbetet (öka måluppfyllelsen utifrån lagens och läroplanernas intentioner).

Bolagen
Karlshamns Hamn arbetar aktivt med miljöarbete och utvecklar det hela tiden framåt. En av
de stora varor som Hamnen arbetar med kommer på tåg och skeppas ut på båt vilket är
miljömässigt ett bra sätt att transportera varor på.
Karlshamnsbostäder arbetar aktivt med klimat- och miljöfrågor i syfte att reducera bolagets
och dess hyresgästers negativa miljöavtryck. Genom arbete med hyresgästinflytande erbjuds
delaktighet för hyresgäster att påverka sitt boende och sitt bostadsområde. Genom olika
aktiviteter/projekt i egen regi eller i samarbete med olika organisationer uppmuntras
medarbetare och hyresgäster till en sund och hållbar livsstil samt möjlighet till kulturella
upplevelser för att främja folkhälsan.
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Karlshamnsfastigheter har beslutat att fullfölja byggnationen av 10.000 kvm i projekt
Emigranten och på så sätt skapa förutsättningar för näringslivets expansion.
Energibesparingsplan ska upprättas för att minska bolagets klimatavtryck.
Fortsatt planering pågår i avsikt att konvertera del av Halda, som idag står vakant, till
moderna bostäder i attraktivt läge vid Mörrumsån
Karlshamns Energi arbetar för att alla permanentboende ska ha möjlighet att anslutas till
bredband.
Kreativums uppdrag är att bidra till regionens kompetensförsörjning och ökad innovation
genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft.

Inriktningsmål 2: Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom
hela livet
Sammanfattningsvis bedöms att måluppfyllelsen är god.

Utbildning
Grundskolan i Karlshamns kommun har de senaste åren haft en positiv resultatutveckling
och andelen med behörighet till gymnasieskolans nationella program stiger 2020 för tredje
året i rad. Behörigheten och meritvärdena har ökat hos både pojkar och flickor.

Bolagen
I bosociala arbetet inom Karlshamnsbostäder ingår att erbjuda utbildning och lärande för

hyresgäster i ämnet ”Bo i hyresrätt”. Karlshamnsbostäder samverkar med grund-, gymnasieoch vuxenskolor i form av att ta emot praoelever samt erbjuda praktik och lärlingsplatser.
Tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra arbetsmarknadsparter erbjuds
praktikplatser där arbetet kan kombineras med språkträning, som skapar mervärde för alla
parter.
Stora delar av Karlshamnsfastigheter fastighetsbestånd är uthyrt till inkubatorverksamhet och
Högskola (BTH). Kommande biograf och konserthall ger förutsättningar för BTH att utveckla
utbildningsprogram för film och musik
Karlshamns Hamn breddar kunskapen om dess verksamhet till invånare och kunder som är
till gagn för hamnens utveckling samt utbildar personalen så att de följer utvecklingen inom
branschen och håller sig uppdaterade på de senaste säkerhetsreglerna med mera.
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.
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Inriktningsmål 3: Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och
entreprenörskap
Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen på gränsen till god.

Kommunledning
Genom egna insatser samt genom delaktighet i olika samarbeten och bidrag till externa
aktörer inom innovationsområdet bidrar verksamheten till samhällsutveckling. Här kan
nämnas Tillväxtarbetet inom Region Blekinge, BTH, Nyföretagarcentrum, Ung
Företagsamhet samt NetPort SciencePark. Den kommunala organisationen samlas nu kring
en tillväxtvision där kommunens bidrag handlar om smidiga rutiner, rimliga
handläggningstider och ett bra bemötande.
En ny tjänst som etableringschef är inrättad och tillsatt under augusti.

Samhällsbyggnad
På grund av Covid-19 har det inte genomförts några fysiska medborgardialoger under 2020.
Verksamheten använder sig numera av inspelning i alla avancerade detaljplaner för att
underlätta medborgardialogen och öka förståelse för processerna.

Utbildning
Kommunen har ansökt om och beviljats statsbidrag från Skolverket för utveckla arbetet med
entreprenörskap. Stenbackaskolan och Vägga gymnasieskola har genomfört
kompetensutvecklingsinsatser för personal samt elevaktiviteter som syftar till ökat
engagemang och utveckling av entreprenöriella förmågor.

Bolagen
Karlshamnsbostäder arbetar kontinuerligt med att identifiera hållbara och innovativa
boendeformer för att skapa attraktiva boendemiljöer som fungerar i livets alla skeenden.
Genom att fortsätta jobba med ett hållbart ekonomiskt perspektiv kan en god vinstmarginal
vidhållas i syfte att självfinansiera underhållsarbetet i fastighetsbeståndet.
Karlshamnsfastigheter har beslutat att miljödiplomera sig nästa år, 2021. Projekt Emigranten
ska hålla guldklass i miljöhänseende, bland annat genom solenergi och att samarbeta med
Netport Sciencepark AB i syfte att utveckla ett hållbart näringsliv. Bolagets fordonsflotta ska
bli fossilfri.
Karlshamns Hamn 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 år 2019. Nya effektivare maskiner som drivs av el med mera.
Utbyte av tjänstebilsflottan till Hybrid-/elbilar på sikt.
Karlshamns Energi arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet med 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.
Kreativum ska ses som en av de självklara arenor och mötesplatserna för att tillgodose
regionens behov av framtida kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och
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breddad rekrytering av arbetskraft. Kreativum ska verka för att öka kunskapen om hållbar
utveckling hos alla sina målgrupper och verksamhetens alla delar ska beakta detta.

Inriktningsmål 4: Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet
Sammanfattningsvis god måluppfyllelse.

Arbete och Välfärd
Det har varit stora organisatoriska och kulturella problem inom arbetsmarknadsenheten och
en ny enhetschef tillträdde i april år 2020. Arbetsmarknadsenheten har nu ändrat
målgruppsprioriteringen till personer som har försörjningsstöd och antalet hushåll med
försörjningsstöd har minskat. Antalet hushåll med barn som får försörjningsstöd har under år
2020 minskat med 17%.
Under år 2019 halverades placeringar av barn och ungdomar, tyvärr ses en ökning av
placeringar igen.
Målsättningen var att LSS-verksamheten skulle vara i ekonomisk balans 2020 men tidplanen
när det gäller LSS-boendena håller inte och effekterna uppnås först år 2022.

Omsorg
Planering och åtgärder för att möta konsekvenserna av Covid-19 har inneburit negativa
konsekvenser när det gäller budget och kvalitetsarbete. Tre semesterperioder infördes för att
säkerställa en fungerande arbetsmiljö och en bra vård för brukare/patienter under
sommaren. Vissa delar fått prioriteras bort i planerna med att utveckla det systematiska
kvalitetsarbetet samt arbetet med förbättringar av den upplevda kvaliteten utifrån öppna
jämförelser.
En positiv följd av krisen är att digitala möten har fått ett uppsving, dels inom
administrationen men framförallt för möten mellan brukare och anhöriga. Tillgång till
surfplattor har ordnats där personal ifrån Kreativum har utbildat personalen i att hantera olika
kommunikationsvägar för digitala möten. En annan positiv effekt är det goda samarbetet som
sker mellan förvaltningar, civilsamhället och andra aktörer. Förvaltningen fick ett stort
gensvar från medborgarna då vi gick ut och sökte efter volontärer.
Kvalitetsindex är brukarnas bedömning av äldreomsorgen. Karlshamn ligger längst ner i
Blekinge och strax under medel bland Sveriges samtliga kommuner vilket indikerar att det
finns möjligheter till förbättring.
2019
Kvalitetsindex

Karlshamn Karlskrona Ronneby Olofström Sölvesborg
53
84
70
67
57

Samhällsbyggnad
Arbetet med samverkan mellan olika samarbetspartners såsom SISU och Blekinge IF
fortsätter under 2020 och i och med pandemin så kommer fokus att vara att försöka stödja
föreningar utifrån de konsekvenser som uppstått.
Den stora insats som gjorts under sommaren för att Karlshamn ska bli en renare kommun är
att verksamheten tillsammans med feriearbetare genomfört städning av vår skärgård och
löpande städning av våra badplatser.
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Utbildning
På gymnasiet har ”elevcoacher” tillsatts för att det ska finnas vuxennärvaro som borgar för
ökad trygghet. Samverkan kring drogförebyggande åtgärder med polisen och påbörjad
process för att kunna ha id-kort (då det är stort flöde och många som rör sig i det stora
lokalutrymme som är gymnasieskola/vuxenutbildning) är exempel på åtgärder.

Bolagen
Karlshamns Hamn bygger ut säkerhetsorganisationen efter de nya lagstiftningar och krav
som gäller och har skrivit ett avtal med Securitas för att klara detta.
Karlshamnsbostäder verkar för att erbjuda trygga och bra bostäder och bostadsområden för
att skapa gemenskap och trivsel för hyresgästerna. Karlshamnsbostäder vill skapa
mötesplatser i utemiljöerna för att skapa trivsel och trygga mötesplatser.
Livskvalitet skapas genom boinflytande samt att hyresgäster erbjuds olika typer av aktiviteter
i syfte att minska utanförskap och otrygghet. Stor vikt läggs på äldre hyresgäster samt barn,
där Karlshamnsbostäder i samverkan med olika aktörer skapar meningsfull fritid för barn och
motverkar ofrivillig ensamhet för äldre.
Karlshamnsfastigheters fastighetsbestånd skapar livskvalitet på olika sätt. Halda
utvecklingscenter i Svängsta har en fantastisk bruksmiljö där de äldsta byggnaderna går
tillbaks till 1800-talet. Den gamla Facitfabriken är nu fylld med moderna företag och utgör en
mycket viktig miljö för Svängstaborna och de som arbetar i denna miljö.
Bebyggelsen på Östra Piren har Karlshamns bästa havsnära läge och är en kreativ modern
miljö för Blekinge Tekniska Högskola och alla företag med anknytning till deras
verksamhetsområden.
Kreativum utgör ett attraktivt besöksmål för både egna invånare och tillresande turister.

Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ
organisation
Sammanfattningsvis kan måluppfyllelsen betecknas som god inom vissa områden men
sämre när det gäller långsiktigt hållbar ekonomi och ökad sjukfrånvaro.
Kommunen bedöms klara målet att nå en soliditet på minst 60 % i genomsnitt över en
femårsperiod även 2020. Det beror dock enbart på tidigare års ekonomiska resultat som varit
positivare än de senaste två åren. Däremot är bedömningen att kommunen inte kommer att
klara ett resultat på lägst 1 procent av summan av skatte- och bidragsintäkter över en
femårsperiod.
Balans mellan intäkter och kostnader är en grundläggande förutsättning för god ekonomisk
hushållning. Den samlade bilden blir därmed att kommunens finansiella ekonomiska mål inte
uppnås med tillfredställande resultat. Med hänsyn till beslutad investeringsnivå hade
överskottsmålet behövt vara 3-4 % för att behålla soliditeten på samma nivå.

Samtliga verksamheter
Kommunstyrelsen och stödfunktioner inom KLF arbetar aktivt tillsammans med nämnder och
förvaltningar med att nå en ekonomisk hushållning. Ingångsläget för 2020 var tufft för
kommunen och arbetet har försvårats av Covid-19. Prognoser för helåret är väldigt svåra att
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beräkna och kommunen följer beslut från regeringen och rekommendationer från SKR
avseende täckning av kommunens ökade kostnader.
I och med Covid-19 så har de verksamheter, som har möjlighet, provat mobilt arbete och
arbete på hemmaplan i större skala än tidigare vilket har fungerat bra både för
verksamheterna och för medarbetarna. Under hösten görs riskbedömningar utifrån
arbetsmiljö för hemmaarbete.
Den ekonomiska situationen för kommunen är ansträngd och för 2020 prognostiseras ett
negativt resultat på -2,3 mnkr med budgetavvikelse på -22,3 mnkr. Utifrån
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har KS och KSau under året haft och kommer att ha
resultatdialoger med nämnder om effektiviseringar och anpassningar.
Förra året (2019) sågs inom flera områden ett trendbrott då sjukskrivningstalen sjönk. På
grund av Covid-19 har sjukfrånvaron åter stigit, framför allt inom omsorgs- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunens beredskap för kriskommunikation har genomförts i skarpt läge både internt och
externt under Covid-19.

Samhällsbyggnad
Fokus har varit på att behålla kompetens genom kreativa medarbetare och på att
effektivisera och optimera verksamheterna för att få en ekonomi i balans. Detta kan med
fördel kombineras genom att ge medarbetare inflytande och möjlighet till att påverka.

Utbildning
Effektiviseringar, tillsammans med stor oro för Covid-19 jämte ett ständigt pågående
riskanalysarbete och beslut kopplat till detta, har gjort situationen under våren mycket
speciell för både chefer och medarbetare. Ett antal byten av chefer i hela organisationen
under året har också betydelse för känslan av stabilitet och framåtrörelse.
Kompetensförsörjningsfrågan är en utmaning då det råder brist på legitimerade lärare.

Omsorg
Den demografiska utmaningen är kopplat till kommande pensionsavgångar och
personalomsättning. Visionen Karlshamn 50 000 innebär att förvaltningen har stora behov av
kompetensförsörjningsarbete i framtiden.
För att öka takten i arbetet mot heltid som norm har resurserna kopplat till kommunens
heltidsprojekt utökats med en 50 % projektresurs.
Anledning till ökad frånvaro kan härledas till Covid-19 och den skyldighet som medarbetare
har att anmäla sig sjuk vid minsta symtom i syfte att förhindra smittspridning. De satsningar
som var planerade och påbörjade inför 2020 när det gäller ledarskap och arbetsmiljö har
tyvärr fått läggas på is under våren och sommaren men har tagits upp med viss försiktighet
under hösten vilket vi hoppas ska förbättra resultaten på sikt.

Bolagen
Förändring för Karlshamnsfastigheter innebär följande för framtiden.
Vid utgången av 2021 ska fastighetsbeståndet exklusive Emigranten lämna ett överskott och
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Emigranten ska ge ett överskott fr o m 2027. Karlshamnsfastigheter förstärker sin interna
organisation och tar över allt ansvar för Östra Piren vad avser investeringar,
fastighetsförvaltning, uthyrning och kundservice.
Effektivitet är en av Karlshamns Hamns viktigaste konkurrensmedel. Ett bra mått på detta är
personalkostnad i relation till omsättning och Hamnen har en låg omsättning på personal,
den större andelen har jobbat här länge.

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning
Ekonomi i balans
Kostnaderna måste anpassas efter intäkterna och ekonomin sätter ytterst gränsen för det
totala verksamhetsutrymmet om det blir konflikt mellan mål och resurser.

Bedömning
Kommunens ekonomi har en obalans mellan intäkter och kostnader. Nämnderna redovisar
negativa budgetavvikelser som uppgår till -73,7 mnkr. Dock balanseras dessa av
finansförvaltningens positiva budgetavvikelse på +51,4 mnkr, som till stora delar beror på
engångsintäkter för generella statsbidrag. Totalt sett är prognosen för helåret 2020 -2,3 mnkr
med en budgetavvikelse på -22,3 mnkr.

God ekonomisk hushållning, finansiella mål
Soliditeten, som är ett finansiellt mål, ska uppgå till minst 60% i genomsnitt över en
femårsperiod, exklusive de pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller
avsättningarna.
Resultatnivån ska uppgå till lägst 1% av summan av skatte- och bidragsintäkter över en
femårsperiod, enligt de fastställda målen.

Bedömning
Kommunen bedöms klara målet att nå en soliditet på minst 60 % i genomsnitt över en
femårsperiod även 2020. Det beror dock enbart på tidigare års ekonomiska resultat som varit
positivare än de senaste två åren. Däremot är bedömningen att kommunen inte kommer att
klara ett resultat på lägst 1 procent av summan av skatte- och bidragsintäkter över en
femårsperiod.
Balans mellan intäkter och kostnader är en grundläggande förutsättning för god ekonomisk
hushållning. Den samlade bilden blir därmed att kommunens finansiella ekonomiska mål inte
uppnås med tillfredställande resultat. Med hänsyn till beslutad investeringsnivå hade
överskottsmålet behövt vara 3-4 % för att behålla soliditeten på samma nivå.
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Resultatutveckling och analys
Kommunen
Kommunens prognostiserade resultat uppgår till -2,3 mnkr. 2020 års resultat utgör -0,1
procent av erhållna skatteintäkter och utjämningsbidrag. Pandemins inverkan på resultat för
helåret 2020, visar på en positiv nettoeffekt utifrån nu kända faktorer. Skatteintäkter och
statsbidrag har tillförts, bidrag för sjuklönekostnader har tillförts, bidrag för merkostnader till
verksamheter inom hälso- och sjukvård har också tillförts och sammantaget uppgår detta till
58,9 mnkr. Prognostiserade kostnadsökningar och intäktsbortfall uppgår endast till 50 % av
tillförda bidrag för pandemin.
Verksamheternas intäkter har minskat med 19 mnkr jämfört med delår 2019.






Försäljningsintäkterna har minskat med 5 mnkr då Sternölaboratorier inte längre
tillhör kommunens verksamhet och Östersjöfestivalen ställdes in på grund av
pandemin
Bidragen har minskat med 15 mnkr vilket främst beror på minskning av statsbidrag
från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen
Bidragen från Skolverket har ökat något och i år får kommunen bidrag för
sjuklönekostnader april-september med anledning av pandemin
Övriga intäkter har ökat med 1 mnkr för ströförsäljning av mark som styckats av

Verksamheternas kostnader har ökat med 20 mnkr jämfört med delår 2019.





Personalkostnaderna har minskat med 6 mnkr och detta beror främst på lägre
kostnader inom grundskola och förskola
Anställda inom Sternölaboratoriet tillhör inte längre kommunens verksamhet.
Inga sammanträdesarvoden inom valnämnden
Pensionsutbetalningarna har dock ökat

Övriga kostnader har ökat med 26 mnkr och detta beror på följande:







Interkommunala ersättningar inom gymnasiet och bidrag till fristående grundskolor
Medfinansiering av Kreativum enligt beslut i KF § 56
Ökad lokalhyra för särskilt boende på Östralycke
Högre kostnader för deponiåtgärder
Ökade kostnader för förbrukningsmaterial samt arbets- och skyddskläder med
anledning av pandemin
Kostnaderna för Östersjöfestivalen är dock lägre på grund av inställda evenemang
och transport- och resekostnaderna har minskat
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En indikator på balans mellan intäkter och kostnader är att belysa förhållande som visar hur
stor de av nettokostnader tar i anspråk av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Prognosen
för 2020 visar på 101 %.

Nettkostnad som andel av skatt och gemerella statsbidrag, kommun, %
105,0
103,0
101,0
99,0
97,0
95,0
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2014
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2016

2017

2018

2019

Alla kommuner (ovägt medel)

Blekinge läns kommuner (ovägt medel)

Karlshamn

Liknande kommuner, övergripande, Karlshamn, 2019

Bedömning av balanskravsresultatet utifrån
helårsprognosen
Kommunen har sedan 2013 en resultatutjämningsreserv (RUR) 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 1 % av summan av skatteintäkter, utjämningsbidrag
och kommunal fastighetsavgift. Den samlade avsättningen per 2019-12-31 uppgick till 118
mnkr.
Nedan visas prognosen för balanskravsavstämningen år 2020. I nuläget är bedömningen att
kriterierna för att göra uttag ur resultatutjämningsreserven vid negativt balanskravsresultat är
uppfyllda för åren 2020-2021 då det årliga värdet av skatteunderlaget dessa år väntas
understiga den genomsnittliga tioåriga skatteunderlagsutvecklingen.
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Det finns inget krav på återställande av 2019 års resultat med hänvisning till KFs beslut om
att ianspråkta 7,6 mnkr ur RUR.

Väsentliga personalförhållanden
Det personalstrategiska arbetet i Karlshamns kommun sker inom Kommunfullmäktiges
inriktningsmål; Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation.
De prioriterade insatsområdena som framkommer i kommunprogrammet 2019-2022 samt i
Mål och Budget 2020 (2021-2022) ingår i Kommunstyrelsens VP 2020-2022:
 Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare
 Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader
2020 är ett speciellt år utifrån situationen med Covid-19, med verksamhetspåverkan i olika
hög utsträckning inom alla kommunens områden. Sjukfrånvaron har ökat och fler
timavlönade har tagits in för att lösa bemanningen, vilket påverkar kontinuitet och kvalitet.
När tid och resurser går åt till att lösa de dagliga utmaningarna finns en risk att fart tappas i
utvecklingsarbetet och att arbetsmiljön påverkas negativt. Dock går det också att se positiva
effekter till följd av Covid-19 i form av samordningsvinster och gemensamma prioriteringar.
Under året har en ny arbetsmiljöutbildning för chefer som leder chefer tagits fram, med
särskilt fokus på chefers organisatoriska förutsättningar. En ny utbildning i rehabilitering
genomförs i samband med att dokumentationen i rehabiliteringsarbetet digitaliseras.
Möten, forum och utbildningar genomförs nu i större utsträckning helt eller delvis digitalt, dels
som en konsekvens av Covid-19, dels som en del i digitaliseringsresan. På det temat kan
också nämnas det digitaliseringsarbete som pågår med e-tjänster, i syfte att minska den
administrativa insatsen.
Kompetensförsörjning är en fortsatt utmaning varför även fortsatt fokus behöver vara på de
strategiska insatsområdena arbetsmiljö, ledarskap, arbetsinnehåll och anställningsvillkor. Att
behålla kompetenta medarbetare och chefer är centralt både för att skapa kontinuitet och
kvalitet och för att undvika merkostnader som uppstår i samband med personalomsättning.
Ledningen i samarbete med HR-avdelningen fortsätter arbetet med ledarutveckling, med
fortsatt fokus på att styra med tillit. Här är de organisatoriska förutsättningarna för såväl
chefer som medarbetare nyckelfaktorer för att lyckas inom de prioriterade insatsområdena.

28

74

Redovisning av sjukfrånvaro

2020-08-31

2019 Totalt

7,93 %

7,26%

7,94%

8,65%

13,2

22,6

24,6

27,6

Kommunen
Total sjukfrånvaro i procent av de
anställdas sammanlagda ordinarie
arbetstid
Sjukdagar per anställd

Övrig Personalstatistik

2018 Totalt 2017 Totalt

2020-08-31

2019 Totalt

2018 Totalt

2017 Totalt

3 058

3 102

3 247

3 203

därav tillsvidareanställda

2 723

2 767

2 862

2 802

därav tillsvidareanställda i %

89 %

89%

88%

87%

därav heltidsanställningar

2 128

2 296

2 330

2 243

därav heltidsanställningar i %

78 %

74%

72%

70%

5,7 %

4,5 %

4,6 %

6,7 %

Kommunen, 1 november
Antal månadsanställda
Anställningsform

Sysselsättningsgrader

Arbetade timmar
Andel timmar som görs av timavlönade i
förhållande till arbetade timmar

Sjukdagar per anställd,totalt, jan-juni
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2009

2010

Kommunledn

2011

2012

Omsorg

2013

2014

Samhällsbyggn

2015

2016

Utbildning

2017

2018

2019

Arb & Välfärd

2020
Totalt
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Övergripande redovisning av kommunens drift- och
investeringsverksamhet
Driftredovisning periodiserad per 2020-08-31 (mnkr)
Sammanställningen visar för varje nämnd och finansförvaltningen:
Intäkter
Utfall Budget
Nämnder

Kostnader
Utfall

Utfall Budget

Budgetavvikelser

Helår

Utfall Intäkter Kostnader Netto Budget Prognos Prognos
utfall avvikelse

200831 200831 190831 200831 200831 190831

Kommunfullmäktige

0

0

0

-1

-2

-1

0

1

1

-3

-2

1

Överförmyndarnämnd

0

0

0

-2

-2

-2

0

0

0

-3

-2

1

Kommunrevision

0

0

0

-1

-1

-1

0

0

0

-1

-1

0

Kommunstyrelse

234

243

244

-357

-372

-353

-9

16

6

-194

-199

-5

95

86

89

-597

-574

-600

9

-22

-13

-769

-780

-11

2

2

2

-24

-23

-18

0

0

0

-33

-33

0

35

39

47

-96

-100

-103

-4

4

0

-93

-98

-6

Utbildningsnämnd
Kulturnämnd
Teknik- och fritidsnämnd
Byggnadsnämnd

8

6

7

-12

-11

-10

1

-1

0

-7

-7

0

Omsorgsnämnd

47

44

46

-350

-342

-348

3

-8

-5

-448

-451

-3

89

-340

-290

-335

10

-50

-40

-374

-426

-52

524 -1 779

-1 719

-1 774

11

-60

-50 -1 926

-2 000

-74

17

Nämnd för Arbete och Välfärd

Summa nämnder

58

48

479

468

Finansförvaltning
Pensioner mm

12

0

0

-23

-28

-29

12

6

18

-42

-26

Kalkylerade kapitalkostnader

13

13

12

0

-3

-2

0

3

3

14

14

0

Skatter, generella statsbidrag

1 363

1 349

1 322

-17

-17

-31

14

0

14

1 999

2 029

30

Finansiella intäkter

10

8

8

0

0

0

2

0

2

12

14

1

Finansiella kostnader

0

0

0

-3

-4

-1

0

1

1

-6

-5

1

Jämförelsestörande poster

2

0

0

0

0

-1

2

0

1

0

3

3

Anslag till förfogande

0

0

0

-9

-17

0

0

8

8

-30

-31

-1

1 400
1 878

1 370
1 838

1 342
-52
1 866 -1 831

-69
-1 788

-64
-1 838

30
40

17
-43

47
-3

1 946
20

1 997
-2

51
-22

Summa finansförvaltning
TOTALT

Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget
som fastställts för den löpande verksamheten
I tabellen redovisas i sammandrag nämndernas intäkter och kostnader den 31 augusti 2020 i
jämförelse med delåret förra året, periodens budgetavvikelser samt prognos för utfall och
budgetavvikelse på helår 2020. I intäkter och kostnader ingår även interna poster.
Driftredovisningen uppvisar ett prognostiserat underskott i förhållande till budget på -22,3
mnkr, vilket fördelar sig med -73,7 mnkr för nämnderna och +51,4 mnkr för
finansförvaltningen. Förklaring till nämndernas avvikelser framgår av respektive nämnds
resultatrapport samt i följande analys av ekonomiskt resultat.
Nämnder, -73,7 mnkr
Kommunfullmäktige

Avvikelse
+1,1 mnkr

Analys av ekonomiskt resultat
 Kommunfullmäktige har plus på
arvoden och anslaget till förfogande.

Överförmyndarnämnd

+0,9 mnkr



Överförmyndarnämnden har plus på
personalkostnader.

Kommunrevision

+/-0 mnkr



Revisionens prognos för 2020 är ett
nollresultat i jämförelse med budget.
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Kommunstyrelse



-4,6 mnkr












Utbildningsnämnd



-10,9 mnkr









Kommunstyrelsens prognos är 4 mnkr
bättre än i april.
Kommungemensamma
systemkostnader är
underbudgeterade med -1,4 mnkr.
Fastighetsverksamheten har
avvikelser på uteblivna intäkter för
lokaler
Måltidsverksamheten budget i balans
Serviceverksamheten prognostiserar
underskott för personal som stödjer
omsorgen i pandemin.
Sotningsverksamhetens har
intäktsbortfall på grund av att
verksamheten ligger vilande under
pandemin.
För den del som har
kostnadsavvikelser i den ordinarie
verksamheten planeras åtgärder
genom återhållsamhet och
besparingar inom samtliga av
kommunstyrelsens verksamheter.
Månadsuppföljning i februari visade en
prognos för helåret på minus 37,8
mnkr.
I april fattade KF beslut om en
förstärkning av nämndens budgetram
med 21 mnkr.
Nämnden lämnar en delårsrapport
efter augusti med en prognos för
helåret som uppgår till minus 11 mnkr.
De stora besparingarna inför hösten
2020 gör prognosen väldigt osäker då
vi inte vet hur de stora
anpassningarna påverkar
verksamheterna.
Utfallet för interkommunal ersättning
på gymnasiet är osäkert då det
fortfarande pågår omval mellan
program och kommuner.
Bedömningen är att det kommer att
vara en negativ avvikelse för året om
minus 3,7 mnkr.
Det finns en stor osäkerhet kring
statsbidragen varför prognosen av
försiktighet skrivits ner för vissa
bidrag.
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Utifrån beslutade planer för budget i
balans har förvaltningen gjort
effektiviseringsinsatser under 2019
och inför/under 2020 motsvarande ca
45 mnkr, samtidigt som det är
volymökningar motsvarande 15-20
mnkr.

Kulturnämnd

+0,1 mnkr



Vid utgången av augusti månad ligger
nämndens ekonomi i balans med
budget. Med nuvarande
förutsättningar prognostiserar
nämnden en positiv avvikelse om 0,1
mnkr vid årets utgång.

Teknik- och fritidsnämnd

-5,5 mnkr



Tekniska verksamheten lämnar en
prognostiserad avvikelse för helår på
minus 3,8 mnkr. Avvikelsen beror till
största del på verksamhet Gata och
Park.
Fritidsenheten lämnar en
prognostiserad avvikelse på helår om
minus 3,5 mnkr. Stort intäktsbortfall på
grund av stängt utebad och
lokalavbokningar på grund av Covid19. Ökade kostnader på lokalbidrag.
Fritidsgårdsverksamhetens prognos
visar på ett överskott om 0,6 mnkr.
Verksamheten har erhållit
tilläggsbudget på 1,8 mnkr som avser
personalkostnader för fyra tjänster och
dessa tjänster har inte kunnat tillsättas
fullt ut under 2020.
Förvaltningsledning och projektkontor
lämnar en prognostiserad avvikelse på
helår om plus 1,2 mnkr. Avvikelsen
beror på vakant chefstjänst under hela
2020 och utebliven
kompetensutveckling med mera.
Byggnadsnämnden lämnar för
perioden en positiv avvikelse på 0,6
mnkr och helårsprognos bedöms till
+/- 0 mnkr.







Byggnadsnämnd

+/-0 mnkr



Omsorgsnämnd

-2,9 mnkr



Omsorgsnämndens prognos visar
minus -2,9 mnkr och beror på högre
kostnader för personal -9,3 mnkr,
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Nämnd för Arbete och
Välfärd



-51,9 mnkr












vilket delvis vägs upp av överskott för
intäkter +6,6 mnkr.
För övriga kostnader beror överskottet
på mindre kostnader än budgeterat för
bland annat bostadsanpassningar,
tekniska hjälpmedel,
fastighetskostnader och
förbrukningsvaror.
LSS-verksamheten har ett underskott
och det är främst beroende på ökade
kostnader inom boendeformerna,
både för internt och externt hyrda
lokaler. Den planerade successiva
omstruktureringen av gruppbostäder
och servicelägenheter följer inte
planen. Risken för vite av icke
verkställda beslut är stor. Det leder till
att nämnden tillfälligt måste använda
den avvecklade gruppbostaden på
Sämjevägen under tiden 200901201231.
Socialpsykiatrin visar på ett överskott
då en utomkommunalplacering som
varit mycket kostnadskrävande, har
ersätts med en annan placering.
Insatser för vuxna har en volymökning
av institutionsplaceringar och för våld i
nära relationer som medför ökade
kostnader. Under perioden har det
både avslutats och tillkommit ärenden.
Även barn och familj har
volymökningar som ger ökade
kostnader för fler
institutionsplaceringar och fler
placeringar i familjehem. Under
perioden har det både avslutats och
tillkommit ärenden.
När det gäller HVB-placeringar har
antalet placeringar hittills minskat och
de resterande tre placeringarna
kommer att avslutas.
Konsultkostnader har ökat vilket beror
på svårigheter med rekrytering.
Arbetsmarknad påvisar ett negativt
resultat. Resultatet beror bland annat
på pausade ESF-projekt samt att
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projekt har fått avslutas i förtid och
erhållna projektmedel ska återbetalas.
Försörjningsstöd har ökade kostnader
och vilket främst beror på en högre
kostnad per hushåll. Antalet hushåll
har under året minskat från 347 vid
årets början till 318 i augusti.
Verksamheterna introduktion och
ensamkommande påvisar båda ett
underskott och här beror utfallet
främst på minskade bidrag från
Migrationsverket.

Finansförvaltning, +51,4 mnkr
Finansförvaltningens prognostiserade helårsavvikelse är +51,4 mnkr och har förbättrats med
+33,0 mnkr i jämförelse med prognosen i april.
Budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag har positiv helårsavvikelse på +30,4
mnkr enligt den senaste prognosen från SKR 2020-08-24 och detta är en ökning med +29
mnkr i jämförelse med prognosen i april.
I helårsprognosen ingår ersättning för sjuklönekostnader april-september och nedsättning för
arbetsgivaravgifter mars-juni samt uppskattat bidrag för merkostnader med anledning av
Covid-19.
Revidering av beräkningsmodell för borgensavgifter, enligt beslut i KF § 6 2020-02-17,
innebär högre finansiella intäkter. Överskottsutdelningen från Kommuninvest blir lägre än
budgeterat.
Negativ budgetavvikelse för nedskrivning av Mörrums skola på -1,0 mnkr på grund av rivning
vid byggnation av ny F6 skola och nedskrivning av Åryds skola (Åryd 2:1) enligt beslut om
överlåtelse -0,4 mnkr. Försäljning av mark uppgår till +3,9 mnkr och försäljning av
fordon/maskiner uppgår till +0,4 mnkr.

Upplysning om händelser/ transaktioner som krävs för att förstå
utvecklingen under rapportperioden
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.
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Driftbudget
nettokostnader, mnkr

Budget
2020
KF § 159
190923

Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Kommunrevision
Kommunstyrelse
Utbildningsnämnd (fd BUS/GN)
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknik- och fritidsnämnd
Byggnadsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnden för Arbete och Välfärd
Summa nämnder

Tekn just nya
Varav
Varav
effektiviseringar satsningar reglementen
UN/KN/TFN
2020

-2
-3
-1
-176
-586
-154
-25
-82
-6
-444
-358
-1 836

0
0
0
3
12
3
1
2
0
9
0
30

2
-3
1
1

-10
-10

0

TA
Budgetreviderad
förändringar
budget 2020 exkl tekn just
KF § 35
2020
200427
0
0
0
-12
-9
-21
-7
0
1
-2
0
0
9
-10
-35
-15

Effektiviseringar i budget 2020
I driftbudgeten för 2020 ingår effektiviseringar med 30 mnkr som fördelats med 3 mnkr
Kommunstyrelse, Utbildningsnämnd 15 mnkr, Kulturnämnd 1 mnkr, Teknik- och fritidsnämnd
2 mnkr samt Omsorgsnämnd 9 mnkr.

Satsningar i budget 2020
Nämnden för Arbete och välfärd har tillförts 10 mnkr för volymökningar.

Tilläggsanslag i reviderad budget 2020
Kommunfullmäktige beslutade i reviderad budget 2020 § 35 om tilläggsanslag med 35 mnkr;
Kommunstyrelse 12,2 mnkr, Utbildningsnämnd 21 mnkr och Teknik- och fritidsnämnd 1,8
mnkr.

Teknisk justering nya reglementen UN, KN och TFN 2020
Kommunfullmäktige beslutade om nya reglementen för Utbildningsnämnden, Kulturnämnden
och Teknik- och fritidsnämnden i slutet av 2019 att gälla från och med den 1 januari 2020.
Musikskolan flyttades från Utbildningsnämnden till Kulturnämnden och Fritidsgårdarna
flyttades från Utbildningsnämnden till Teknik- och fritidsnämnden. Därmed följde
effektiviseringskravet för berörda verksamheter med till nya nämnder.
Nettoeffekten av effektiviseringar, satsningar och tilläggsanslag blir därmed +9 mnkr för
Kommunstyrelsen, +7 mnkr för Utbildningsnämnden och -1 mnkr för Kulturnämnden samt
+/- 0 mnkr för Teknik- och fritidsnämnden.

Vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans 2020
Förutsättningarna för att nå en budget i balans är att styrelse och nämnder kan verkställa
beslutade effektiviseringar, ta hand om obalanser inom budgetramen och skapa utrymme för
volymökningar/prisjusteringar under innevarande år. Alternativt beslutas om tilläggsbudget.
Beslutade effektiviseringar uppgår till -30 mnkr och satsningar 10 mnkr. Obalanser från
föregående år uppgår till -43 mnkr och förändringar under innevarande år beräknas uppgå till
-45,7 mnkr. Sammantaget finns det ett anpassningsbehov på -108,7 mnkr i nämnderna,
vilket dämpats till -73,7 mnkr sedan tilläggsanslag tillskjutits på 35 mnkr.
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Samtliga nämnder med obalanser arbetar med åtgärder för att nå en budget i balans, vilka
redovisas löpande till nämnder och styrelse. Trots detta arbete blir nettoeffekten av åtgärder
och volymförändringar negativ, d v s volymförändringarna ökar successivt och åtgärderna får
endast en dämpande effekt på resultatet.

Förändrade budgetramar under året
Driftbudget
nettokostnader, mnkr

Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Kommunrevision
Kommunstyrelse
Utbildningsnämnd (fd BUS/GN)
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknik- och fritidsnämnd
Byggnadsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnden för Arbete och Välfärd
Summa nämnder

Budget Löneökning
2020
KF § 159 2019
190923

-2
-3
-1
-176
-586
-154
-25
-82
-6
-444
-358
-1 836

0
0
0
-7
-16
-4
0
-1
0
-10
-7
-46

TA
Övriga Tekn just nya
POTekn just
Tekn just Tekn just
tekn
reglementen höjning flytt av KS KS anslag kapital- reviderad
just
UN/KN/TFN
2020
och KF
till ff större kostnader budget
2020
2020
2020
anslag till ff
2020
inv
KF § 35
2020
Ny F6
200427
skola
Mörrum

-2
1
1
0
0
0
8
-7
0

-140
157
-8
-9

0

0
0

-1

-1
-4

-4

0
0
0
-3
-2
-11

-4

-5

-4

9
0

-12
-21

0
1

-2

0
0
10

-35

Ny
budget
2020

-3
-3
-1
-194
-769
0
-33
-93
-7
-448
-374
-1 926

Utöver tilläggsanslag på 35 mnkr i reviderad budget 2020 har tekniska justeringar gjorts på
55 mnkr för löneökningar, PO-höjning och kapitalkostnader mm.

Investeringsredovisning
Investeringsredovisning per nämnd
Mnkr
Nämnder
Kommunstyrelse
Utbildningsnämnd
Kulturnämnd
Teknik- och fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för Arbete och Välfärd
TOTALT

Delår
Utfall
200831
-85
-7
-1
-6
-1
-1
-102

Budget
2020
-261
-14
-2
-15
-4
-4
-299

Helår
Prognos Prognos
2020 avvikelse
-243
18
-13
1
-2
0
-15
0
-4
0
-4
0
-280
19
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Investeringsredovisning per verksamhet
Mnkr
Verksamheter
Exploatering näringsliv
Exploatering bostäder
Markförvärv
Infrastruktur
Pedagogisk verksamhet
Vård omsorg
Fritid och kultur
Övrig verksamhet
TOTALT

Delår
Utfall
200831
-1
2
0
-8
-31
-3
-50
-10
-102

Helår
Budget Prognos Prognos
2020
2020 avvikelse
-6
-2
4
-12
-8
3
-26
-26
0
-33
-33
0
-89
-84
5
-18
-15
4
-83
-78
4
-33
-34
-1
-299
-280
19

Kommentarer
Årets investeringar beräknas uppgå till 280 mnkr, vilket är 19 mnkr lägre än den budgeterade
nivån på 299 tkr och motsvarar en genomförandegrad på 94 procent. Det är framförallt
kommunstyrelsen som har avvikelser på större projekt p g a tidsförskjutningar i byggnationer
och exploateringar. Den största osäkerheten är om ersättningen på 24,4 mnkr för Duveryd
5:1 erläggs i år eller om detta sker nästa år.
Verksamhet
Exploatering näringsliv

Avvikelse
+3,8 mnkr

Exploatering bostäder

+3,3 mnkr

Markförvärv

+/-0 mnkr

Infrastruktur

-0,1 mnkr

Pedagogisk verksamhet

+5,0 mnkr

Kommentarer
Karlshamnsfastigheter är försenad med
byggnationen av etapp 5 och därmed
försenas även kommunens del för Östra
Piren. Detaljplanen för Västerport har
kommit igång snabbare än beräknat och
därför blir det något högre kostnader i år.
Stärnö Sjöstad har positiv helårsprognos
på arbetet med detaljplan, bidragsansökan och sanering. Guöplatån har
inga kostnader för utbyggnad 2020.
Flygfältet i Asarum har lägre kostnader
för entreprenaden, men tomtförsäljningen är framskjuten till 2021.
Försäljning kvarteret Älgen sker 2021.
Ersättningen för Duveryd 5:1 erläggs efter
att fastighetsbildningen vunnit laga kraft.
Detta sker som tidigast i december.
Järnvägsanläggning i Stilleryd
(funktionsutredning) belastas även med
framtagning av FFU för spår 1 och 2
samt behovsutredning 2020. Allmän
parkering vid Prinsgatan projekteras och
upphandlas av entreprenör 2020.
Köket på Möllegårdens skola har fått
problem i projektet som gör att det drar
ut på tiden och färdigställs 2021.
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Vård omsorg

+3,5 mnkr

Fritid och kultur

+4,4 mnkr

Övrig verksamhet

-1,3 mnkr

Tillbyggnad och renovering av Svängsta
förskola pågår men är försenat p g a
större behov av platser och möjlighet att
bygga till fler avdelningar. Detta kommer
även leda till en fördyring av projektet
som ännu inte är beslutad. ITutvecklingsbudgeten för förskola och
grundskola kommer inte att förbruka att
alla medel under 2020. Kostnaden per
chromebook-enhet har minskat då nytt
avtal med bättre villkor tecknats.
Entreprenaden för LSS-boende Korta
vägen är upphandlad och byggnationen
påbörjas 2020 och färdigställs 2021.
Avtal är tecknat med entreprenör för
byggnation av Asarums IP. Projektet är
försenat och budgeten för 2021 behöver
utökas med 5 mnkr.
Projektering av ny brandstation pågår
och det finns ingen budget för projektet.
Utveckling av torget pågår och årets
prognos har positiv budgetavvikelse.

Åsa Nygren
Ekonomichef

Anette Ericson
Verksamhetscontroller

Susanne Andersen
Controller

Marie H Nilsson
Koncerncontroller

Ulrika Hägvall Lundberg
Redovisningschef
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Ekonomisk redovisning
Resultaträkning

Kassaflöde
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Balansräkning
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NOTER
NOT 1 Redovisningsprinciper

För tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2019 sidan 64-67. Redovisningsprinciperna är oförändrade
jämfört med årsredovisningen för 2019.
Periodisering generella stadsbidrag
Beslutade generella statsbidrag under 2020 är periodiserade med 8/12 i utfallet oavsett tidpunkten för besluten. Aviserat
kompensation för ändrad regel om periodiseringsfond uppgår enligt prognos till 5,6 mnkr för 2019-2020 men är inte medtagen i
utfallet då det förväntas beslutas först under hösten 2020.
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RESULTATRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2020
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:

Januari – augusti 2020
Kommunstyrelsen
Per-Ola Mattsson
Kommunledningsförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Daniel Wäppling (KLF) och Ulrika Nordén
Johansson (SHBF)

Nämndens verksamhetsområden
















Politisk verksamhet
Kommunledningsförvaltningen:
Övergripande styrning, ledning, uppföljning och kvalitet
Ekonomiavdelning
HR-avdelning
Turism och Servicecenter
Kanslienhet
Kommunikationsenhet
Näringslivenhet
Markförsörjning
Östersjöfestival
Samhällsbyggnadsförvaltningen:
Mark- och skogsförvaltning
Fastighetsverksamhet
Serviceverksamhet
Måltidsverksamhet
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Sammanfattning
Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål
KS har, med anledning av pandemin, vidtagit åtgärder för att så långt möjligt bidra till uppfyllelsen av KF målområden. De
ekonomiska konsekvenserna är dock betydande vilket påverkar utfallet vid årets slut. Hur mycket det i slutänden blir är
mycket svårt att prognostisera då variabler lokalt, regionalt och i riket ständigt förändras.
Kommunstyrelsen har bedömt det som viktigt att stötta lokala företag och organisationer genom att inte debitera olika typer av
avgifter och hyror, vilket belastar kommunstyrelsens resultat. Det har även funnits ett behov av att säkerställa möjligheter till
möten på distans för politik och förvaltning vilket även detta belastar resultatet. Dessa kostnader är inte möjliga
att återsöka från staten. Utöver detta har Kommunstyrelsen hanterat kostnader för inköp av personal för stöttning inom
information, logistik och omsorg men dessa återsöks från staten.
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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
Bedömning av resultat och måluppfyllelse
Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett genomgående hållbarhetsfokus i sina verksamheter som
bidrar till ökad kommunövergripande måluppfyllelse. Även om måluppfyllelsen inte är total i alla delar pekar flera indikatorer på en positiv
utveckling.
Sammanfattningsvis innebär detta att måluppfyllelsen är på väg mot god.
Prioriterade insatsområden
 Minskad klimatpåverkan
Flertalet aktiviteter löper enligt plan:
Samordnad varudistribution
Olika investeringar gällande energibesparingar (Solceller på Norreports förskola och Stenbackanavet)
Uppdatera driftövervakningssystem för snabbare åtgärder och energioptimering
Kontinuerligt utbyte av bilar som drivs av fossilt bränsle
Ekologiska livsmedel
Kommunala Miljörådet för Karlshamns kommun (KMR) är inrättat
Mindre avvikelse:
Klimat- och energistrategi samt klimatanpassningsplan är försenat och kommer att tas fram tidigast 2021
Arbete med att minska matsvinnet pågår men mätningar har inte kunna genomföras med anledning av Covid19
Riktlinjer för hållbart byggande håller på att tas fram men pga Covid19 och inställda nämndssammanträden har planeringen
förskjutits


Folkhälsoarbetet
Enligt plan
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Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Karlshamn tar ansvar för
morgondagens samhälle

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person
(KKiK), utgångsläge utfall i 2019 års
KKiK-mätning

2019 = ej klart
(2018 = 520 kg/person)
(2017 = 555 kg/person)

Följs upp i
samband med
årsbokslut

-”-

Matsvinn i kommunens
måltidsverksamhet – mätning har inte
kunnat genomföras pga Covid19

Startvärde ska tas fram

Följs upp i
samband med
årsbokslut

Välj status

-”-

Miljöbilar av personbilar och lätta
lastbilar, enligt MFS, %

61,5%

Helt

-”-

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

Följs upp i
samband med
årsbokslut

Välj status

-”-

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

Följs upp i
samband
årsbokslut

Välj status

-”-

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

2020, ökning mot
föregående år
(2019 = 57%)
(2018 = 53%)
2020, 35 %
(2019 = mätning ej
redovisad ännu)
(2018 = 33%)
2020, Minskning mot
föregående års utfall
(2019 = mätning ej
redovisad ännu)
(2018 = 179 kWh/kvm)
(2017 = 182 kWh/kvm)
2020, Minskning mot
föregående år
2018: 2019:
Flickor = 25 % 25 %
Pojkar = 10 %
8%
2020, Minskning mot
föregående år
2018:
2019:
Flickor = 34 %
29 %
Pojkar = 15 %
12 %

Flickor 26 %

Ej uppfyllt

Pojkar 7 %

Helt

Flickor 25 %

Helt

Pojkar 10 %

Helt

-”-

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

Välj status

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap
Bedömning av resultat och måluppfyllelse
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 samt NetPort SciencePark. Den kommunala organisationen
samlas nu kring en tillväxtvision där kommunens bidrag handlar om smidiga rutiner, rimliga handläggningstider och ett bra bemötande är
ytterligare ett exempel.
Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen på gränsen till god.
Prioriterade insatsområden
 Snabb och smidig handläggning av företagsärenden
Flertalet aktiviteter löper enligt plan med vissa avvikelser pga Covid19:
Utveckling av näringslivslots
Handelsanalysen – konkret lista på vad som kan åtgärdas framtagen
Marknadsföring och kommunikation pågår hela tiden
Samverkan med Centrumföreningen m fl utvecklas


Möta behovet av bostäder och näringslivets efterfrågan vid etablering
Flertalet aktiviteter löper enligt plan:
Markförvärv och planläggning av Janneberg och Strömma
Bostadsförsörjningsprogrammet har varit ute på samråd och sammanställning av synpunkter pågår
Arbete med fördjupad översiktsplan för Svängsta pågår
Digitalisering av bygglovsprocessen
Detaljplaner som tillåter en blandning av olika markanvändning
Ny tjänst som etableringschef inrättad 10 augusti 2020 och arbetet är påbörjat, mer utvecklad redovisning sker i samband
med bokslut 2020.
Ny näringslivschef anställd 10 augusti



Förvärv av strategisk mark
Flertalet aktiviteter löper enligt plan:
Inköp av Janneberg och Duveryd
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Markanvisning
Flertalet aktiviteter löper enligt plan:
Markanvisningar för Årummet och Duveryd är genomförda



Utvecklingsmöjligheter för landsbygden och tillgång till kust, skärgård, skog och parker.
Aktiviteter med koppling till turister och besöksnäring visar mindre avvikelse mot plan pga den rådande situationen med
Covid19.
Reserestriktioner och andra begränsningar har starkt påverkat såväl utbud som besöksflöde, färre inkommande besökare
men nya och helt andra mönster hos invånare som stannat hemma under ledigheten.



Attraktiv stadskärna
Flertalet aktiviteter löper enligt plan:
Policy för butiker för användning av mark utanför byggnaden
Uppdatera stadsmiljöprogram

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Karlshamn ger utrymme för hållbar
utveckling och entreprenörskap

Andel antagna detaljplaner som främjar
blandstad

2020, 80 %
(2018 = 80%)

-”-

Markanvisningar

Minst 1
markanvisning per
år

2 av 2 detaljplaner
som motsvarar
indikatorn
Följs upp i
samband med
årsbokslut
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Status
indikator
Helt

Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Bedömning av resultat och måluppfyllelse
Inom detta område ska aldrig måluppfyllelsen vara total utan gränserna ska ständigt flyttas framåt efterhand som man når framgång.
Pga Covid19 ses en förändring med ökande sjukfrånvaro efter att det förra året visade en minskning.
Kommunen har en utmaning i det ekonomiska resultatet som för 2020 prognosticeras med ett underskott.
Inom flera områden ses en positiv utveckling; 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.
Prioriterade insatsområden
Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare
Flertalet aktiviteter löper enligt plan:
Arbetsmiljöutbildning, inklusive ny utbildning för chefer som leder chefer
Chefsutveckling
Heltid som norm
Schemaläggning
Utveckling av lönepolitiken





Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader
Aktiviteter visar avvikelser pga Covid19:
Sjukfrånvaron första halvåret 2020 ökar jämfört med första halvåret 2019, framför allt inom omsorgsoch samhällsbyggnadsförvaltningarna.
Sjuklönekostnaderna ökar pga Covid19. Kommunen får ersättning för sjuklönekostnaderna fullt ut under april-juli. För mars
samt augusti och september får kommunen ersättning för förhöjda sjuklönekostnader i förhållande till en ”normalkostnad” för
perioden.
Andelen timavlönade har ökat vilket förmodligen beror på behovet av personal under Covid19.
Tidiga insatser
Rehabiliteringsutbildning för alla chefer



Tydliga krav på ekologisk och social hållbarhet vid investering och upphandling
Aktiviteterna löper enligt plan:
Översyn pågår av riktlinjer för upphandling och inköp.
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Ekonomi i balans
Kommunstyrelsen och stödfunktioner inom KLF arbetar aktivt tillsammans med nämnder och förvaltningar med att nå en
ekonomisk hushållning. Ingångsläget för 2020 var tufft för kommunen och arbetet har försvårats av Covid19. Prognoser för
helåret är väldigt svåra att beräkna och kommunen följer beslut från regeringen och rekommendationer från SKR avseende
täckning av kommunens ökade kostnader.
Planerade aktiviteter löper i stort enligt plan:
Utökad och utvecklad ekonomisk uppföljning till nämnder, KS och KF.
Utbildning pågår inom ehandel



Digitalisering och automatisering
Aktiviteterna löper i stort enligt plan:
Digitalisera bygglovsprocessen
Digitala HR-tjänster
Digitala ekonomiprocesser
Arbete pågår inför upphandling av IT-stöd för styrning, ledning och kvalitetsutveckling
Införande av externa digitala tjänster
Förbättra den digitala informationen för besökare



Krisledning
Planerade aktiviteter har förändrats och utvecklats pga Covid19:
God beredskap för kriskommunikation vilket har genomförs i skarpt läge både internt och externt

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Karlshamns kommun är en effektiv
och innovativ organisation

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

Följs upp i
samband med
bokslut

-”-

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

-”-

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

2020, Ökning mot
föregående år
(2019 = 83 %)
(2018 = 78 %)
2020, Ökning mot
föregående år
(2019 = 51 %)
(2018 = 60 %)
2020, Ökning mot
föregående år
(2019 = 90 %)
(2018 = 81 %)
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Status
indikator

Välj status

Följs upp i
samband med
bokslut

Välj status

Följs upp i
samband med
bokslut

Välj status

-”-

Sjukfrånvaro, %

2020, Minskning
mot föregående år
(2019 = 7,3 %)
(2018 = 7,9 %)

-”-

Andel timmar som görs av timavlönade
under året i förhållande till arbetade timmar

2020, Minskning
mot föregående år
(2019 = 4,5 %)
(2018 = 4,6 %)
2020, Ökning mot
föregående år
(2019 = 89 %)
(2018 = 88 %)

-”Andel tillsvidareanställda av totalt antal
månadsanställda %
-”Andel heltidsanställda av totalt antal
tillsvidareanställda
-”-

Personalomsättning chefer, andel som
stannar kvar minst fyra år i organisationen.
OBS – tidigare år har vi mätt andel som
stannar kvar på samma arbetsplats i
organisationen
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Det syns en ökning
av sjukfrånvaron i
flera verksamheter.
Resultat efter
augusti 2020 =
7,93 %
Resultat efter
augusti 2020 =
5,7 %

Ej uppfyllt

Resultat per
2020-08-31 = 89 %

Delvis

2020, Ökning mot
föregående år
(2019 = 74 %)
(2018 = 72 %)

Resultat per
2020-08-31 = 78 %

Helt

2020, Ökning mot
föregående år
(2019 = 18 %)
(2018 = 17 %)

Följs upp i
samband med
bokslut

Välj status

Ej uppfyllt

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys
Ändrade förutsättningar och utmaningar

Ökat fokus på budget 2021 och planperioden 2022-2023 med hänsyn till att kommunens driftkostnader inte balanserar mot budget och
mot den osäkerhet som Covid19 har medfört.
Osäkerhetsfaktorer som påverkar resultatet är kostnader kopplade till Covid19. Följderna är i dagsläget svåra att överblicka men torde
påverka KS som ansvarig för krishantering på ett betydande sätt.
KS hanterar inom sin ram kostnadsökningar för flera av kommunens större verksamhetssystem där endast inköpet fördelades på
samtliga nämnder. Detta har på sikt lett till en urholkning av KS ramar. I prognosen ingår detta med ca -1,4 mkr men har huvudsakligen
kunnat täckas av överskott i andra delar eller av ambitionssänkningar.
I och med att stora delar av de personalintensiva verksamheterna inom Samhällsbyggnadsförvaltningen nu hanteras inom KS ram finns
underfinansieringar inom vissa av dessa områden som påverkar KS utfall. Det största av dessa är livsmedel där kostnadsökningar under
en följd av år hanterats genom personalneddragningar men där det nu kan krävas strukturförändringar inom köksorganisationen vilket tar
tid och kräver beslut i flera nämnder.
Vid krishanteringen i samband med Covid19 har Service- och måltidsverksamheten upprättat en K4-funktion för att stödja krisledning
med matförsörjning, transport, inköp, lager, utrustning, lokalvård, logistik och arbetsplatsförsörjning. Dessutom har ett centrallager
inrättats för skydds- och hygienutrustning motsvarande en förbrukning om 10 veckor. Därtill har verksamheten stöttat omsorgsoch utbildningsförvaltningen med ca 5.000 timmar under perioden med ovan uppgifter.
Uppgiften att bedriva en god fastighetsförvaltning har försvårats av stora och oväntade engångskostnader under året samt av att det inte
gått att besöka fastigheterna lika mycket som tidigare pga Covid19.
Rekrytering av inköps-/ upphandlingschef har bytt inriktning och ersatts av ett uppdrag som utgår från att nuläget kartläggs och ett förslag
till en framtida inköpsorganisation ska presenteras. Effekten med en tydligare inköpsorganisation, inklusive utvecklad e-handel, är att
köptroheten ökar då det blir tydligare vilka avtal som gäller.
Nätverksarbete är viktigt men innebär en svårighet samtidig som vi ska undvika att ha fysiska möten. Det digitala mötet ersätter inte fullt
ut det fysiska.
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3. Nämndens framgångar
Framgångar under året
Serviceverksamheten har tagit över kommunens totala bilparkshantering och 61,5 % av kommunens bilpark drivs av fossilfritt bränsle.
All tvätteriverksamhet inom äldreomsorgen utförs av serviceverksamheten och ger en årlig besparing motsvarande 1 mnkr.
Östralycke kök invigt och i drift sedan i våras vilket ökar kapaciteten för Måltidsservice samt förbättrar arbetsmiljön för personalen.
En utveckling har skett av koncernredovisningen vilket skapar en större helhetsbild och ett fokus på kommunen och de kommunala
bolagens verksamheter.

4. Ekonomisk uppföljning
Kommunstyrelsen
(tkr)

Intäkter

Årsbudget Period- Periodens Avvikelse Helårs- Prognos Prognos
Periodens
2020
budget
utfall
perioden prognos avikelse föregående
utfall
2020
helår uppföljning föregående
(apr)
år
364 224

242 722

233 588

Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Bruttokostnader

-226 536 -150 983
-268 126 -178 706
-63 956 -42 621
-558 618 -372 310

Nettokostnader

-194 394 -129 587

354 586

-9 638

355 869

241 983

-143 041
-171 172
-42 597
-356 810

7 943 -220 994
7 534 -268 643
24 -63 956
15 500 -553 593

5 542
-517
0
5 025

-223 459
-271 494
-63 956
-558 909

-140 056
-168 719
-42 206
-350 980

-123 222

6 365 -199 007

-4 613

-203 040

-108 997

100

-9 135

5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga i slutet av resultatrapporten
6. Budgetram och anpassningar, se bilaga i slutet av resultatrapporten
7. Investeringsuppföljning
Kommunstyrelsen
(tkr)
Projekt > 7 mnkr

Årsbudget Periodens Helårsprognos
2020
utfall
2020

Prognos
avvikelse
helår

Prognos
föregående
uppföljning
(apr)
18 855
-227 013

-241 640

-75 741

-222 785

0002
0018
0043

Exploateringsprojekt näringsliv
Östra Piren
Stilleryd industriområde
Västerport

-5 600
-4 000
-1 500
-100

-1 432
0
-1 336
-97

-1 800
0
-1 500
-300

3 800
4 000
0
-200

-1 400
-500
-500
-400

0026
0027
0029
0038
0038
0106
0107
0304

Exploateringsprojekt bostäder
Skogsborg
Vettekulla västra ink
Stärnö Sjöstad
Stationsområdet utg
Stationsområdet ink
Asarum Flygfältet
Strömma
Guöplattån

-11 850
1 000
0
-6 250
-500
0
-2 600
-500
-3 000

1 916
0
1 193
-754
-41
2 678
-818
-343
0

-7 550
0
0
-3 250
0
0
-4 000
0
-300

4 300
-1 000
0
3 000
500
0
-1 400
500
2 700

-4 928
1 000
0
-3 250
-556
2 678
-4 000
-500
-300
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Kommunstyrelsen
(tkr)

Markförvärv
1100
Strategisk utveckling
F 04012 Duveryd 5:1

Årsbudget Periodens Helårsprognos
2020
utfall
2020

Prognos
avvikelse
helår

Prognos
föregående
uppföljning
(apr)

-26 400
-2 000
-24 400

-16
0
-16

-26 400
-2 000
-24 400

0
0
0

-26 400
-2 000
-24 400

0003
0032
0040
1346
1348
1356

Infrastrukturprojekt
Kajkonstruktioner
Järnvägsanläggning Stilleryd, funktionsutr
Prinsgatan allmän parkering
Hinsetunnel
GC väg Vekerum-Stilleryd
Utbyte belysningsarmaturer till LED

-20 110
-1 000
-1 000
-1 500
-5 000
-5 360
-6 250

-2 465
-36
-1 320
-23
-311
-184
-591

-20 210
-500
-2 300
-500
-5 000
-5 660
-6 250

-100
500
-1 300
1 000
0
-300
0

-19 910
-500
-2 300
-500
-5 000
-5 360
-6 250

1115
1142
1148
1163
1169
1154

Byggprojekt vård, skola och omsorg
Projektering byggnader/anläggningar
LSS-boenden Korta vägen
Möllegårdens skola kök
Svängsta fsk, tillbyggnad och renovering
Skolprojekten
Mörrums skola

-69 800
-1 500
-10 000
-9 200
-5 600
-1 500
-42 000

-14 882
-465
-509
-636
-175
-842
-12 256

-62 300
-1 500
-6 500
-6 800
-4 000
-1 500
-42 000

7 500
0
3 500
2 400
1 600
0
0

-68 200
-1 500
-10 000
-9 200
-4 000
-1 500
-42 000
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Kommunstyrelsen
(tkr)

Årsbudget Periodens Helårsprognos
2020
utfall
2020

Prognos
avvikelse
helår

Prognos
föregående
uppföljning
(apr)

1196
2528
2596

Byggprojekt fritid och kultur
Nytt scenkonsthus
Asarum IP
Jössa träningshall

-77 100
-2 200
-12 900
-62 000

-48 219
-63
-321
-47 835

-72 700
-2 200
-8 500
-62 000

4 400
0
4 400
0

-74 950
-50
-12 900
-62 000

0307
1136
1140
1152
1320
2107
2127

Övriga projekt
Stora våtmarken Åryd
Tubbaryd
Brandstationen
Ny återv.station Munkahus
Utveckling av torget
Fastighetsunderhåll
IT strategin

-30 780
-1 000
-200
0
0
-11 605
-12 800
-5 175

-10 643
-902
-161
-647
-45
-2 484
-5 180
-1 225

-31 825
-1 000
-200
-2 000
-50
-10 600
-12 800
-5 175

-1 045
0
0
-2 000
-50
1 005
0
0

-31 225
-1 000
-200
-2 000
-50
-10 000
-12 800
-5 175

1144
XXXX

Projekt < 7 mnkr
Svängsta förskola kök
Övriga investeringar

-19 500
-5 295
-14 205

-9 559
-5 019
-4 540

-20 706
-5 295
-15 411

-1 206
0
-1 206

-17 300
-5 295
-12 005

-261 140

-85 301

-243 491

17 649

-244 313

Summa
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8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar och analys

Driftuppföljning, -4,6 mnkr
Den ekonomiska uppföljningen visar ett beräknat underskott på -4,6 mnkr på helår vilket är 4 mnkr bättre än prognosen i april.
Väggaskolan var stängd under andra hälften av vårterminen och därmed kommer livsmedelsbudgeten att kunna hållas trots prisökning
med 2,6 %. Östersjöfestivalen har lägre kostnader för arrangemangen med anledning av pandemin. Kostnaderna för inhyrd personal från
Kreativum på 3 mnkr finansieras med KS anslag till förfogande om inte staten kompenserar för merkostnaden.
Det finns eventuell möjlighet till kompensation för kostnaderna som avser Covid19. För den del som har kostnadsavvikelser i den ordinarie
verksamheten planeras åtgärder genom återhållsamhet och besparingar inom samtliga av kommunstyrelsens verksamheter.
Helårsprognosen innehåller inte beslut i KS den 15 september som belastar årets resultat med 2 mnkr.
KS investeringar beräknas uppgå till 243,5 mnkr, vilket är 17,6 mnkr lägre än den budgeterade nivån på 261,1 mnkr och motsvarar
genomförandegrad 93 % (större projekt +18,8 mnkr och mindre projekt +1,2 mnkr). Detta beror främst på tidsförskjutningar i stora
exploaterings- och byggprojekt. Den största osäkerheten är om ersättningen på 24,4 mnkr för Duveryd 5:1 erläggs i år eller om detta sker
nästa år.
Kommunledningsförvaltningen har en obalans på kommungemensamma systemkostnader från föregående år på 1,2 mnkr och
kostnaderna beräknas öka med ytterligare 0,2 mnkr 2020.
Periodens kostnader och intäktsbortfall för Covid 19 är -11,6 mnkr och helårsprognosen är -13 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen, -1,8 mnkr
Kommunledningsförvaltningens kommungemensamma systemkostnader är underbudgeterade med -1,4 mnkr. Detta har analyserats men
beslut är skjutet framåt p g a prioriteringar kopplat till pandemin. Personalkostnaderna har negativ budgetavvikelse p g a avgångsvederlag.
Östersjöfestivalen, +1,7 mnkr
Arrangemangen har ställts in p g a pandemin. Det finns fasta kostnader som faller ut och inriktningen är att använda en del medel för
arrangemang under hösten.
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Fastighetsverksamheten, -2,5 mnkr
Störst avvikelse är uteblivna intäkter för lokaler och lokalsamordnare. I helårsprognosen ingår -0,5 mnkr i kostnader avseende paviljonger
tillhörande LSS-verksamheten. Verksamheten arbetar aktivt med att möta kostnadsökningar på taxor med energiåtgärder samt med att
minska fastighetsunderhållet. Sjukfrånvaro, föräldraledighet och vakanser gör att personalkostnaderna är lägre än budgeterat.
Mark- och skogsförvaltningen,+ 0,8 mnkr
Mark- och skogsförvaltningen helårsprognos beräknas till +0,8 mnkr.
Måltidsverksamheten, +/- 0 mnkr
Måltidsverksamheten har fått tillskott i budgeten för kostdataprogram samt för rådhuscaféet. Med anledning av att Väggaskolan varit
stängd sedan april kommer livsmedelsbudgeten att kunna hållas trots prisökning med 2,6 %. Tre äldreomsorgsrestauranger förväntas vara
stängda året ut.
Serviceverksamheten, -2,8 mnkr
Serviceverksamheten har ett intäktsbortfall på tilläggsuppdrag inom Arbetsplatsservice då verksamheten stödjer Omsorgen med personal
med anledning av Corona. Uppdragen avser till största del städuppdrag där verksamheten inte har en fast överenskommelse med samtliga
förvaltningar och bolag. Verksamheten har en ökning av sjukfrånvaron på grund av Corona. Sotningsverksamhetens intäktsbortfall är
prognosticerat till -0,9 mnkr på grund av att verksamheten ligger vilande för Corona. I den totala helårsprognosen på -2,8 mnkr ingår
kostnader för Corona med -3,3 mnkr. I dessa kostnader ingår inköp av förbrukningsmaterial, skyddsutrustning, hygienartiklar, uppbyggnad
av extra lager samt arbetad tid.

Investeringsuppföljning, +17,6 mnkr
Projekt > 7 mnkr, +18,8 mnkr
Exploateringsprojekt näringsliv, +3,8 mnkr
0002 Östra Piren: På grund av att KAFAB är försenad med byggnation försenas även kommunens del för Östra Piren.
0018 Stilleryd industriområde: Asfaltering är klart och detaljplanen är pausad.
0043 Västerport: Detaljplanen har kommit igång snabbare än beräknat och därför blir det mer kostnader detta år.
Exploateringsprojekt bostäder, +4,3 mnkr
0026 Skogsborg: Det är inte troligt att kommunen säljer två tomter under året.
0027 Vettekulla västra: Intäkter för en tomtförsäljning i Vettekulla.
0029 Stärnö Sjöstad: Arbete med detaljplan, bidragsansökan och sanering.
0038 Stationsområdet: Kostnader för detaljplanearbetet belastar driftredovisningen.
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0106 Asarum Flygfältet: 1 mnkr i lägre kostnad för entreprenaden. Markförsäljningen är framskjuten till 2021.
0107 Strömma: Kostnader för detaljplanearbetet belastar driftredovisningen.
0304 Guöplattån: Under 2020 kommer kostnad för lantmäteriförrättning och eventuellt någon konsultkostnad för utredning.
Markförvärv, +/- 0 mnkr
1100 Strategisk utveckling: Ersättningen för Duveryd 5:1 erläggs efter att fastighetsbildningen vunnit laga kraft. Detta sker som tidigast i
december.
Infrastrukturprojekt, -0,1 mnkr
0003 Kajkonstruktioner: Utreda åtgärder under 2020.
0032 Järnvägsanläggning Stilleryd: Utöver funktionsutredning belastar även framtagning av FFU för spår 1 och 2 samt behovsutredning.
0040 Prinsgatan allmän parkering: Projektering och upphandling av entreprenör under 2020.
1346 Hinsetunnel: Genomförande enligt plan. Projektet startat i augusti 2020 och ska avslutas i november 2020. Det är ännu för tidigt att
göra en bedömning om utfallet.
1348 GC väg Vekerum-Stilleryd: Jobbet är klart. Projektledaren har indikerat 200-300 tkr över budget. Finns viss osäkerhet hur fördyringen
slår mellan själva vägen som kommunen samfinansierar till 40 % och belysningen som betalas fullt ut.
1356 Utbyte belysningsarmaturer till LED: Projektet intensifieras under hösten och prognosen beräknas hålla.
Byggprojekt vård, skola och omsorg, +7,5 mnkr
1115 Projektering byggnader/anläggningar: Detta konto finansierar projekt i uppstartsfaserna och kommer att nyttjas fullt ut.
1142 LSS-boende Korta vägen: Entreprenör är upphandlad och byggnation påbörjas under 2020.
1148 Möllegårdens skola kök: Det har påstött komplikationer i projektet som gör att det drar ut på tiden. Färdigställs 2021 och den totala
budgeten hålls.
1163 Svängsta fsk, tillbyggnad och renovering: Projektet pågår men är försenat p g a större behov av platser och möjlighet att bygga till fler
avdelningar. Detta kommer även leda till en fördyring av projektet som ännu inte är beslutad. En avdelning ska genomgå invändig
renovering under året.
1169 Skolprojekten: Förskoleutredning, uppdatering av skolutredning och detaljplan Mörrum.
1154 Mörrums skola: Projektet igång enligt beslutad plan.
Byggprojekt fritid och kultur, +4,4 mnkr
2528 Asarums IP: Avtal är tecknat med entreprenör. Projektet är försenat varpå budgeten ej nyttjas fullt ut i år. Budgeten för 2021 behöver
utökas med 5 mnkr.
2596 Jössa träningshall: Projektet igång enligt beslutad plan.
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Övriga projekt, -1,1 mnkr
0307 Stora våtmarken Åryd: Markköp har genomförts och hela budgeten används.
1152 Ny återvinningsstation Munkahus: Kan komma annan inriktning vad gäller placering. Eventuellt nedskrivningsbehov på helheten.
1320 Utveckling av torget: Projektet pågår.
2107 Fastighetsunderhåll: Underhållsprojekt enligt plan.
1140 Brandstation: Projektering pågår.
Projekt < 7 mnkr, -1,2 mnkr
1144 Svängsta förskola kök: Besiktigades den 1 september och den 7 september kom slutbesked i projektet.
XXXX Övriga investeringar: Positiv avvikelse på projekt 0109 Janneberg då planprogram och åtgärdsvalsstudie finansieras inom
byggnadsnämndens anslag enligt beslut i KSAU § 178, 2019-08-20. Projekt 0039 Stockholmsledet och projekt 0045 Idrottsvägen påbörjar
detaljplaner 2021. Projekt 0028 Kv Älgen har negativ avvikelse p g a att försäljning sker 2021.
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9. Uppföljning av internkontrollplan – följs upp i samband med årsbokslut
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Beslutsattest av
Kontroll av att "egna
Redovis"egna kostnader"
kostnader" beslutsattesteras ningsav överordnad med
chef
beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)

Mutor och
bestickning
Avslut av telefoner
och datorer
Körjournaler
Avtalstrohet på
ehandelsavtal

Kontroll av att information av
policy mot mutor och andra
oegentligheter har skett
Kontroll av att rutin för avslut
av telefoner och datorer följs
Kontroll av att körjournaler
används och fylls i på rätt
sätt
Kontroll av att avtal följs

HR chef

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering Marker
Åtgärd
period till
a

Stickprov Hösten Kommunstyrel
1 gång
under året
2020
sen och
nämnder

Enkät till
1 gång
under året chefer

Hösten Kommunstyrel
2020
sen och
nämnder
Stickprov Hösten Kommunstyrel
IT-chef
1 gång
under året
2020
sen och
nämnder
Stickprov Hösten Kommunstyrel
Service- 1 gång
center
under året
2020
sen och
nämnder
Stickprov Hösten Kommunstyrel
Ekonomi- 1 gång
avdelunder året
2020
sen och
ningen
nämnder
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☐ ☐ ☐ Stickprov är under augusti-september
tagna på 38 telefonfakturor för att
kontrollera attest, utlandssamtal,
löneavdrag mm.
15 fakturor bedöms vara ok.
23 fakturor bedöms ha frågetecken som
behöver kontrolleras ytterligare.
Full intern kontroll kommer att genomföras
under hösten och redovisas i samband
med årsbokslut.
Redovisas i samband med årsbokslut
Redovisas i samband med årsbokslut
Redovisas i samband med årsbokslut
Redovisas i samband med årsbokslut

Bilaga Nämndsspecifik ekonomiuppföljning
Nettokostnader (tkr)

Politisk verksamhet
Kommunledningsförvaltningen
KLF bidrag förbund och högskola
Östersjöfestivalen
Fastighetsverksamheten
Mark- och skogsförvaltningen
Serviceverksamheten
Måltidsverksamheten
Nettokostnader
Intäkter (tkr)

Politisk verksamhet
Kommunledningsförvaltningen
KLF bidrag förbund och högskola
Östersjöfestivalen
Fastighetsverksamheten
Mark- och skogsförvaltningen
Serviceverksamheten
Måltidsverksamheten
Summa

Årsbudget
2020

-22 734
-89 499
-47 366
-2 962
-10 353
-2 747
-14 036
-4 697
-194 394
Årsbudget
2020

270
10 228
0
2 825
154 037
5 574
103 718
87 572
364 224

Periodbudget

-15 156
-59 666
-31 577
-1 975
-6 899
-1 831
-9 354
-3 130
-129 587
Periodbudget

180
6 819
0
1 883
102 650
3 715
69 118
58 358
242 723

Periodens
utfall

-9 956
-61 492
-31 327
-625
-7 938
-377
-10 326
-1 183
-123 222
Periodens
utfall

175
6 898
0
-8
99 415
3 861
66 579
56 667
233 588
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Avvikelse
perioden

5 200
-1 826
250
1 350
-1 038
1 453
-972
1 947
6 365
Avvikelse
perioden

-5
79
0
-1 891
-3 235
146
-2 539
-1 691
-9 135

Helårsprognos
2020
-22 734
-91 321
-47 366
-1 293
-12 813
-1 947
-16 836
-4 697
-199 007
Helårsprognos
2020
270
10 401
0
0
149 989
6 374
99 980
87 572
354 586

Prognos
avikelse
helår
0
-1 822
0
1 669
-2 460
800
-2 800
0
-4 613
Prognos
avikelse
helår
0
173
0
-2 825
-4 048
800
-3 738
0
-9 638

Prognos
Periodens
föregående
utfall
uppföljning föregående
(apr)
år
-23 204
-10 106
-89 990
-53 272
-47 366
-29 472
-2 462
-2 665
-12 353
-2 660
-2 747
-1 896
-17 776
-7 731
-7 142
-1 195
-203 040
-108 997
Prognos
Periodens
föregående
utfall
uppföljning föregående
(apr)
år
270
274
6 523
6 141
0
0
2 825
2 553
154 037
97 963
5 574
5 357
103 718
68 886
87 572
60 809
360 519
241 983

Personalkostnader (tkr)

Politisk verksamhet
Kommunledningsförvaltningen
KLF bidrag förbund och högskola
Östersjöfestivalen
Fastighetsverksamheten
Mark- och skogsförvaltningen
Serviceverksamheten
Måltidsverksamheten
Summa
Övriga kostnader (tkr)

Politisk verksamhet
Kommunledningsförvaltningen
KLF bidrag förbund och högskola
Östersjöfestivalen
Fastighetsverksamheten
Mark- och skogsförvaltningen
Serviceverksamheten
Måltidsverksamheten
Summa

Årsbudget
2020

-9 131
-63 819
0
-543
-25 319
-84
-75 830
-51 810
-226 536
Årsbudget
2020

-13 748
-34 299
-47 366
-5 244
-86 547
-5 900
-36 355
-38 667
-268 126

Periodbudget

-6 087
-42 546
0
-362
-16 873
-56
-50 533
-34 526
-150 983
Periodbudget

-9 165
-22 866
-31 577
-3 496
-57 675
-3 932
-24 227
-25 767
-178 706

Periodens
utfall

-6 156
-42 436
0
-294
-14 180
-19
-46 972
-32 984
-143 040
Periodens
utfall

-3 930
-24 881
-31 327
-323
-58 159
-2 661
-26 220
-23 671
-171 172
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Avvikelse
perioden

-68
110
0
68
2 693
37
3 561
1 543
7 943
Avvikelse
perioden

5 235
-2 015
250
3 173
-484
1 271
-1 993
2 097
7 534

Helårsprognos
2020
-9 131
-64 864
0
-543
-22 668
-84
-71 894
-51 810
-220 994
Helårsprognos
2020
-13 748
-35 249
-47 366
-750
-87 610
-5 900
-39 353
-38 667
-268 643

Prognos
avikelse
helår
0
-1 045
0
0
2 651
0
3 936
0
5 542
Prognos
avikelse
helår
0
-950
0
4 494
-1 063
0
-2 998
0
-517

Prognos
Periodens
föregående
utfall
uppföljning föregående
(apr)
år
-9 131
-6 752
-61 079
-39 010
0
0
-543
-458
-25 319
-12 156
-84
0
-75 830
-47 517
-51 452
-34 163
-223 438
-140 056
Prognos
Periodens
föregående
utfall
uppföljning föregående
(apr)
år
-14 218
-3 599
-33 825
-18 724
-47 366
-29 472
-4 744
-4 760
-86 047
-54 991
-5 900
-4 584
-36 355
-25 889
-40 712
-26 700
-269 167
-168 719

Kapitalkostnader (tkr)

Årsbudget
2020

Politisk verksamhet
Kommunledningsförvaltningen
KLF bidrag förbund och högskola
Östersjöfestivalen
Fastighetsverksamheten
Mark- och skogsförvaltningen
Serviceverksamheten
Måltidsverksamheten
Summa

-125
-1 609
0
0
-52 524
-2 337
-5 569
-1 792
-63 956

Periodbudget

Periodens
utfall

-83
-1 073
0
0
-35 002
-1 557
-3 711
-1 194
-42 621

-45
-1 073
0
0
-35 014
-1 558
-3 713
-1 196
-42 597

Kommungemensamma systemkostnader KLF
8 000

7 296

7 000

5 881

6 000
5 000

tkr

4 000
3 000
2 000
1 000
0
Budget
Utfall/prognos

2015
4 00
4
4 51
1

2016
3 83
8
5 09
7

2017
4 14
3
6 01
8

2018
5 65
4
6 59
8

2019
5 61
5
7 08
8

2020
5 88
1
7 29
6
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Avvikelse
perioden

39
0
0
0
-12
0
-2
-1
23

Helårsprognos
2020
-125
-1 609
0
0
-52 524
-2 337
-5 569
-1 792
-63 956

Prognos
avikelse
helår
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Prognos
Periodens
föregående
utfall
uppföljning föregående
(apr)
år
-125
-30
-1 609
-1 680
0
0
0
0
-55 599
-33 475
-5 240
-2 669
-4 938
-3 211
-2 695
-1 141
-70 206
-42 206

Bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar
Driftredovisning, mnkr

Nämnd: Kommunstyrelsen
Politisk verksamhet
Kommunledningsförvaltningen
KLF bidrag förbund och högskola
Östersjöfestivalen
Fastighetsverksamheten
Mark- och skogsförvaltningen
Serviceverksamheten
Måltidsverksamheten
Nettokostnader

Utfall 2019

varav
obalans
till 2020

Budget
2020

-16
-82
-46
-4
-7
-3
-11
-6
-176

0,0
-1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,2

-23
-89
-47
-3
-10
-3
-14
-5
-194

Prognos Avvikelse
2020
från
budget

-23
-91
-47
-1
-13
-2
-17
-5
-199

0,0
-1,8
0,0
1,7
-2,5
0,8
-2,8
0,0
-4,6

AnpassAnpassningar
ningar
politiskt
plan
beslut förvaltnin
2020 gen 2020
0,3
2,5
0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,0
3,4

Anpassningar
prognos
2020

0,3
2,5
0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,0
3,4

Kommentarer:
Kommunledningsförvaltningen: Kommunledningsförvaltningen har en obalans på kommungemensamma systemkostnader från
föregående på 1,2 mnkr och kostnaderna beräknas öka med ytterligare 0,2 mnkr för Netpublicator 2020.
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0,3
2,5
0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,0
3,4

Bilaga Covid 19
Driftredovisning, mnkr

Nämnd: Kommunstyrelsen
Politisk verksamhet
Kommunledningsförvaltningen
KLF bidrag förbund och högskola
Östersjöfestivalen
Fastighetsverksamheten
Mark- och skogsförvaltningen
Serviceverksamheten
Måltidsverksamheten
Nettokostnader

Utfall 2019

Budget
2020

-16
-82
-46
-4
-7
-3
-11
-6
-176

-23
-89
-47
-3
-10
-3
-14
-5
-194

Prognos Avvikelse
2020
från
budget

-23
-91
-47
-1
-13
-2
-17
-5
-199

varav lägre
intäkter i
prognosen
för Covid 19

0,0
-1,8
0,0
1,7
-2,5
0,8
-2,8
0,0
-4,6

0,0
0,0
0,0
0,0
-0,3
0,0
-2,9
-2,0
-5,2

varav
Periodens
kostnader i
utfall
prognos för för Covid 19
Covid 19
0,0
-4,2
0,0
-0,1
0,0
0,0
-4,3
-0,2
-8,8

0,0
-4,1
0,0
-0,1
-0,1
0,0
-6,1
-1,3
-11,6

Kommentarer:
Kommunledningsförvaltningen: Ökade kostnader för inhyrd personal från Kreativum som stöttat upp inom kommunens verksamheter
omsorg, logistik, information och ledningsstöd samt för informationsinsatser till allmänheten, hemsändningsbidrag och påskpresent.
Östersjöfestivalen: Kostnader för bemanning på spontanidrottsplatsen.
Fastighetsverksamheten: Intäktsbortfall bestående av hyresrabatter och hyresbortfall för travdagarna.
Serviceverksamheten: Intäktsbortfall på tilläggsuppdrag inom Arbetsplatsservice samt sotningsintäkter. Ökade kostnader för inköp av
materiallager samt personalkostnader då serviceverksamheten stöttat omsorgen med personal.
Måltidsverksamheten: Intäktsbortfall då flera restauranger stängt för försäljning samt att efterfrågan minskat på interna beställningar.
Ökade kostnader för introduktion av personer från externa näringslivet samt inköp av förpackningsmaterial.
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2020
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:

2020-01-01 – 2020-08-31
Utbildningsnämnden
Jan-Åke Berg
Utbildning
Tomas Ringberg

Nämndens verksamhetsområden










Förskola
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning
Särskild utbildning för vuxna
Lärcentrum

Sammanfattning
Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument
Arbetet med effektiviseringarna har varit i fokus under perioden. Nämndens uppdrag och stora utmaning handlar om att, trots
ramminskningar/effektiviseringar, öka måluppfyllelsen i alla verksamheter, att utveckla trygghet och studiero samt att arbeta
för barn och ungas hälsa. Vi ser tendenser till viss positiv resultatutveckling gällande andelen med behörighet till
gymnasieskolans nationella program som stiger lite för tredje året i rad. Behörigheten och meritvärdena har också ökat hos
både pojkar och flickor.
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Utbildningsförvaltningen ser också 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 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.
Inför budgetåret 2020 var bedömningen att obalansen i budget var ca 34 mnkr. Noteras bör att den rambudget som
utbildningsnämnden har tilldelats för 2020 är 41 mnkr mindre än utfallet i de två tidigare nämndernas bokslut 2019.
Månadsuppföljningen i februari visade en prognos för helåret på minus 37,8 mnkr. I april fattade KF beslut om en förstärkning
av nämndens budgetram med 21 mnkr. Månadsuppföljningen per den siste april indikerade på en helårsprognos på minus 15
mnkr. Nämnden har arbetat vidare med att förverkliga de anpassningar som ligger i plan för budget i balans samt har gjort
ytterligare anpassningar. Det finns ett antal omständigheter som tar bort en del av de positiva ekonomiska effekterna av de
anpassningsinsatser som gjorts i organisationen, men nämnden lämnar ändå en delårsrapport efter augusti med en prognos
för året som är 4 mnkr bättre än i april, dvs att bokslutet på minus 11 mnkr. Detta med anledning av att avvikelser gällande
interkommunal ersättning och ersättning till fristående verksamheter sannolikt inte blir lika negativa som befarades under
våren, och att verksamheterna gjort mer effektiviseringsåtgärder än de som är definierade i planer för budget i balans.
Prognosen när det gäller statsbidragsintäkterna är att de sannolikt blir något högre än budgeterat för grundskolan, men något
lägre för förskolan och gymnasieskolan.

115

Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse
1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle
I nämndens verksamhetsplan för 2020 har tre insatsområden lyfts fram som väsentliga för att nå nämndens mål:
• Att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser
• Att utbildningarna utvecklas så att färre elever upplever negativ stress över skolarbetet
• Arbete för att skapa ekonomiskt långsiktig hållbarhet.
Strategisk elevhälsa har utsett en representant för kommunens barnrättsnätverk och rutiner och riktlinjer för att
verksamheterna ska följa barnkonventionen kommer att utarbetas. Skolsköterskorna på gymnasiet kan via de lagstadgade
hälsosamtalen med elever identifiera program och klasser där t.ex. högre grad av psykisk ohälsa förekommer. Genom
information till ansvariga rektorer och lärare kan riktade insatser göras för att minska stress kopplat till skolarbetet. Under
perioden har elevhälsans journalsystem utvecklats (EMQ) så att man kan på en övergripande nivå hämta statistik från
hälsosamtalen som görs av skolsköterskorna i förskoleklass, åk 4, 7 och första året på gymnasiet.
Kommunens folkhälsostrateg har genomfört en ny levnadsvaneundersökning riktad mot högstadieelever och gymnasieelever.
Undersökningen visar på en viss minskning av andel elever som mår psykiskt dåligt ofta eller alltid, framför allt i
gymnasieskolan. Vägga Gymnasieskola har arbetat för att minska stress och dåligt mående hos eleverna, bland annat genom
planeringskalendrar för prov, inlämningsuppgifter mm, studieverkstad och studiecoacher. Resultaten i
levnadsvaneundersökningen korrelerar emellertid inte fullt ut med resultaten av skolornas elevhälsosamtal, där andelen
elever med skolrelaterad stress och psykisk ohälsa är oförändrad jämfört med föregående år. Resultaten från de båda
mätningar utgör viktiga underlag för analys för att nyansera bilden av stress och psykisk ohälsa bland unga.
Ett arbete kring barnkonventionen, som nu är lag, pågår för att stärka barnrättsarbetet i Karlshamn.
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Förskolan har, med stöd av Specialpedagogiska Myndigheten (SPSM) genomfört en utbildning angående Barnhälsan och
infört Barnhälsoteam. Barnhälsan i förskolan ska, liksom elevhälsan i skolan, bidra till att skapa miljöer som främjar barns
lärande, utveckling och hälsa. Den har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskilt barns lärande och
utveckling.
Arbetet i grundskolan fortgår med att utveckla lärmiljöer som möjliggör mer individanpassad undervisning vilket kan vara i
mindre gruppsammanhang. Under ht 20 kommer samtliga skolors elevhälsogrupper genomgå gemensam
kompetensutveckling gällande elevhälsans olika roller samt elevhälsans roll i ett lärandeperspektiv. Det är för tidigt att dra
slutsatser av effekter av insatsen. Utfallet av indikatorn kring psykiskt mående är i stort sett oförändrad.
På gymnasiet genomför en av rektorerna som en del av sin rektorsutbildning en särskild analys om varför elever upplever
negativ stress och detta arbete ska vara klart under hösten. Man har också särskilt tittat på och analyserat skolsköterskornas
hälsosamtal och statistiken kring detta, vilket kommer att utvecklas vidare. Under hösten påbörjas också ett samarbete med
ungdomsteam.
Inom Vuxenutbildningen har en socialpedagog anställts som stöd för unga nyanländas lärande, vilket vi redan kan se en god
effekt av.
Förvaltningen arbetar fortsatt med att genomföra omfattande effektiviseringar i alla verksamheter inom utbildningsnämnden.
Utmaningen är att fortsatt tillgodose alla barn och elevers behov och att inte tappa fokus i det systematiska kvalitetsarbetet
(öka måluppfyllelsen utifrån lagens och läroplanernas intentioner).
Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Barn och elever i utbildningsnämndens verksamheter upplever god
hälsa och välbefinnande.

Andel ungdomar på högstadiet som anger
att de ofta är deprimerade/ mår psykiskt
dåligt (KS-indikator)

Minskning mot
föregående år

Flickor 26%
Pojkar 7%

2018:
Flickor 25%
Pojkar 10%
2019:
Flickor 25%
Pojkar 8 %
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Status
indikator
Delvis

Andel ungdomar i gymnasieskola som
anger att de ofta är deprimerade/ mår
psykiskt dåligt (KS-indikator)

Minskning mot
föregående år

Flickor 25%
Pojkar 10%

Helt

2018:
Flickor 34%
Pojkar 15%
2019:
Flickor 29%
Pojkar 12%

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet
Nämnden har under inriktningsmålet ”Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet” fastslagit följande
insatsområden som prioriterade:






Resultatanalys och chefers utveckling av utbildning så att alla barn och elever når målen oavsett kön, bakgrund osv
Kompetensförsörjning
Kollegialt lärande,
Estetiska lärprocesser,
Rörelse och hälsa

Arbetet med att skapa medvetenhet om huvudmannens resultatbilder har fortsatt under perioden liksom gemensam
fortbildning för betygsättande lärare i grundskola och gymnasium. Detta i syfte att stärka kollegiets kompetens i allsidig
bedömning och betygsättning.
En av vårens studiedagar har avsattes till analysarbete av de nationella prov som genomförts (gäller grundskolan) samt
analys av hösterminsbetygen. Rektorsgruppen arbetar löpande med resultatanalys på sina ledningsgruppsmöten. Samtliga
rektorer har insatser riktade mot målet ”ökad måluppfyllelse” preciserade i sina verksamhetsplaner. 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.
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Grundskolan i Karlshamns kommun har de senaste åren haft en positiv resultatutveckling och andelen med behörighet till
gymnasieskolans nationella program stiger 2020 för tredje året i rad. Behörigheten och meritvärdena har ökat hos både pojkar
och flickor.
Inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen har resultatdialog med alla medarbete skett under exempelvis
”junidagar”(studiedagar) och mittårskonferenser. På studiedagar har lärare lett olika pass kring olika
resultatfrågeställningar/”workshops”, som en del av det kollegiala lärandet. Öppnande av ”stödverkstad” med samordnade
specialpedagogiska insatser som komplement till ordinarie undervisning har fallit väl ut än så länge – utvärdering kommer att
göras framgent.
Flera skolor arbetar för att förstärka alla elevers möjligheter att nå målen för utbildningen; som exempel kan nämnas
språkprojekt (i förskola genom kapprumsbibliotek och i klassrum genom språkutvecklande arbetssätt/transspråkande,
jämställd undervisning med mera).
Vid terminsstart ht 20 inledde Karlshamns kommun ett samarbete med Skolverket ”Riktade insatser för att stärka
utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska”. Detta samarbete ska
fortgå under tre läsår med syfte att ökade kvalitet på undervisning med effekt på elevernas måluppfyllelse. Samtliga
verksamheter i utbildningsförvaltningen är med i detta samarbete.
Revisionen (EY) har genomfört en granskning av måluppfyllelsen inom grundskolan. Granskningen har genomförts på
ledningsnivå och på kommunens tre högstadieskolor. Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY utbildningsnämnden
att:




Göra en översyn av om resursfördelningsmodellen säkerställer en likvärdig tilldelning som speglar såväl kommunala
som fristående skolors olika förutsättningar och behov.
Säkerställa att de förbättringsåtgärder som förvaltningen initierar implementeras och genomsyrar samtliga
verksamheter.
Säkerställa att nämnden har tillräcklig insyn i 7-9 skolornas utvecklingsarbete i att öka måluppfyllelsen.

Nämnden kommer att diskutera denna granskning och att fundera över insatser som harmoniserar med det slutsatser som
beskrivits i rapporten.
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Det kollegiala lärandet är fortsatt prioriterat och under perioden har lärare från kommunens tre högstadieskolor varit på
gemensam utbildning i kooperativt lärande, vilket innebär en undervisning baserad på samarbetsstrukturer och elevaktiva
arbetssätt där elever lär av varandra. De strukturer som kooperativt lärande förespråkar i undervisningen har arbetats med på
samtliga grundskolor idag.
Strävan för att utveckla skolans arbete med estetiska lärprocesser och elevers kreativitet, finansieras bland annat av
Kulturrådet. Flera författarbesök, skrivworkshops och filmpedagogiska inslag genomfördes under tidig vårtermin, men har
sedan mars legat nere pga. Corona.
Hälsa och rörelse är ett återkommande tema i förskolornas och skolornas verksamhetsplaner. Alla verksamheter arbetar på
olika sätt för att främja hälsa och rörelse. Korpadalsskolan har lyfts fram på nationell nivå som en skola som har arbetat
framgångsrikt med Generation Pep och flera andra grundskolor har börjat implementera samma koncept. Generation Pep är
ett initiativ med visionen att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.
Utifrån det vetenskapliga stödet för dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande, har strategisk elevhälsa under perioden
arbetat fram en gemensam målbild på huvudmannanivå. Ambitionen är att verka för att skolutveckling och barn-och
elevhälsoutveckling integreras till ett gemensamt spår. Genom tvärprofessionell analys av kartläggningar och insatser som
görs på huvudmanna- och enhetsnivå, möjliggöra identifiering av övergripande och gemensamma utvecklingsområden.
Därefter följer att i dialog med rektorer och de olika elevhälsoprofessionerna enas om ansvar och roller, och lämpliga
evidensbaserade multidisciplinära insatser.
Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Alla barn och elever lär sig och
utvecklas så långt som möjligt i
förskola, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, fritidshem,
gymnasieskola, gymnasiesärskola och
vuxenutbildning.

Föräldrars nöjdhet med kommunens
förskola

Minst bibehållen
nivå

93%

Status
indikator
Delvis

Utfall 2018:
96%
Andel behöriga elever till något nationellt
program i gymnasieskolan
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Ökning
Utfall 2019:
Flickor 78%
Pojkar 73%

Flickor 81%
Pojkar 73%

Helt

Meritvärde åk 9 totalt och könsuppdelat

Ökning

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

Utfall 2019:
Flickor 220,3
Pojkar 193,3
Alla 205,8
Högre än
riksgenomsnittet
(med kontinuerlig
förbättring)
Högre än 2019 års
värde

Andelen elever i vuxenutbildningen som
uppnår eller är på väg att uppnå sina mål
med studierna

Flickor 230,2
Pojkar 195,1
Alla 211,4

Helt

Redovisas i
samband med
årsbokslutet

Välj status

4,1 av 5

Delvis

2019: 4,2 av 5

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap
I nämnden Verksamhetsplanen för 2020 finns bland annat följande insatsområden framskrivna som prioriterade
Likvärdighet, inkludering och flexibilitet: Bemötande på lika villkor, aktivt värdegrundsarbete, normkritiska perspektiv,
förebyggande och främjande elevhälsoarbete
 Barns och elevers psykiska hälsa
 Rörelse
 Stärkt samverkan med skola/arbetsliv, skola/samhälle
 Utbildningsprojekt tillsammans med det lokala förenings- och näringslivet
 Utveckling av studie- och yrkes-/karriärvägledning
Under läsåret har ett förslag till ny plan för studie- och yrkesvägledning tagits fram på huvudmannanivå. Den ska nu ut i
verksamheterna för att granskas och revideras. När detta har processats så tar ett implementeringsarbetet vid..
Kommunen har ansökt om och beviljats statsbidrag från Skolverket för utveckla arbetet med entreprenörskap.
Stenbackaskolan och Vägga gymnasieskola har genomfört kompetensutvecklingsinsatser för personal samt elevaktiviteter
som syftar till ökat engagemang och utveckling av entreprenöriella förmågor.
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Vuxenutbildning har omcertifierats (skolverket) som Skola för hållbar utveckling i juni 2020. Här har också studievägledning
erbjudits via digitala möten och chatt sedan mars 2020. Vuxenutbildningen har i samverkan med grundskolan och förskolan i
kommunen förlängt utbildningen till barnskötare i egen regi så att den även leder till elevassistent och aktivitetsledare enligt
Skolverkets yrkesutgångar.
Professionerna i centrala barn och elevhälsan arbetar systematiskt med att föra fram barn och elevers perspektiv i
verksamheten, i synnerhet för barn och elever i svårigheter. Här kan barn och elevhälsans kunskap bidra till ökad förståelse.
Kunskap om samtalsmetodik med barn elevers delaktighet och inflytande.
I huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet ingår en kvalitetsenkät till elever i gymnasieskolan. Enkäten har
inte genomförts 2020 då verksamheten i stället prioriterat en uppföljningsenkät gällande distansundervisning, som redovisats
nämnden under våren. Därför saknas utfall för de indikatorer som är knutna till det aktuella målet.
Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Barn och elever i utbildningsnämndens verksamheter är delaktiga i
och har inflytande över sin utbildning

Elevers upplevelse av delaktighet och
inflytande i skolan
- Grundskola
- Gymnasieskola, ej genomförd 2020

Övervägande
positivt resultat
(med kontinuerlig
förbättring)

Åk 5: 7,9 av 10
Åk 8: 6,7 av 10

Enkätsvar, ”Skolarbetet gör mig så nyfiken
att jag får lust att lära mig mer”
- Grundskola
- Gymnasieskola, ej genomförd 2020

2019:
Åk 5: 8,0 av 10
Åk 8: 6,2 av 10
Övervägande
positivt resultat
(med kontinuerlig
förbättring)
2019:
Åk 5: 6,6 av 10
Åk 8: 4,5 av 10
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Åk 5: 6,5 av 10
Åk 8: 4,4 av 10

Status
indikator
Helt

Delvis

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet
I nämndens Verksamhetsplan är följande område utpekat som prioriterat:


Likvärdighet och inkludering – värdegrundsarbete, förebyggande och hälsofrämjande arbete

Den centrala resursgrupp och de flexibla undervisningsgrupper som etablerades genom Skolverkets medel för Likvärdig
skola, börjar hitta sina former. Etableringen av dessa grupper var ett led i att möta alla elevers behov och att ha kompetens
och resurser att erbjuda insatser i hemkommunen. Analysen så här långt visar att det är ett svårt arbete där det krävs
kontinuitet, hög kompetens och ett gott samarbete mellan olika professioner – inte minst elevhälsa.
Som ett led i att underlätta för elever som under grundskoletiden haft extra anpassningar eller särskilt stöd har ett
övergripande arbete gjorts för att säkerställa likvärdiga rutiner vid övergång mellan grundskola och gymnasieskola. Nya
blanketter för likvärdig hantering i kommunen och för att säkerställa att dokumentationen även omfattar elevens styrkor och
förmågor, samt barnkonventionens artikel om vikten av att ta in barns röster har medfört förhållandevis stora förändringar.
Detta är väsentligt för att elever med särskilda behov ska ha goda förutsättningar att få rätt stöd vid byte av skolform.
På gymnasiet har ”elevcoacher” tillsatts för att det ska finnas vuxennärvaro som borgar för ökad trygghet. Samverkan kring
drogförebyggande åtgärder med polisen och påbörjad process för att kunna ha id-kort (då det är stort flöde och många som
rör sig i det stora lokalutrymme som är gymnasieskola/vuxenutbildning) är exempel på åtgärder.
I huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet ingår en kvalitetsenkät till elever i gymnasieskolan. Enkäten har
inte genomförts 2020 då verksamheten i stället prioriterat en uppföljningsenkät gällande distansundervisning. Därför saknas
utfall för de indikatorer som är knutna till det aktuella målet.
Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Barn och elever i utbildningsnämndens verksamheter är trygga och
upplever studiero.

Andel elever som upplever att de är trygga i
skolan
-Grundskolan
-Gymnasieskolan, ej genomförd 2020

Kontinuerlig
förbättring

Åk 5: 8,5 av 10
Åk 8: 8,3 av 10
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2019:
Åk 5: 8,5 av 10
Åk 8: 8,0 av 10

Status
indikator
Helt

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
I nämndens verksamhetsplan 2020 finns följande insatsområden framskrivna som särskilt väsentliga:




Insatser för minskad sjukfrånvaro
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Ekonomisk uppföljning i enlighet med kommunens styr- och ledningssystem och god ekonomisk hushållning

Ett accentuerat arbete med lärarorganisationerna kring HÖK-18 har gett god dialog om bland annat lärares villkor och
arbetsmiljö. Implementeringen av Kraftkartan har tillfälligt pausats då utbildningsförvaltningen önskar se en utvärdering av
modellen och modellens effekt innan arbetet påbörjas utanför förskolans verksamhetsområde. En sådan utvärdering ska
göras av HR-enheten. KPP (kvalitetssäkrad personalplanering) i förskolan fungerar fortfarande väl och bedömningen är att
modellen skapar kontinuitet för barnen och kvalitet i verksamheten.
Effektiviseringar, tillsammans med stor oro för Corona jämte ett ständigt pågående riskanalysarbete och beslut kopplat till
detta, har gjort situationen under våren mycket speciell för både chefer och medarbetare. Ett antal byten av chefer i hela
organisationen under året har också betydelse för känslan av stabilitet och framåtrörelse.
Kompetensförsörjningsfrågan är en utmaning då det råder brist på legitimerade lärare. Karlshamns kommun deltar i
Högskolan Kristianstad satsning på Arbetsplatsintegrerad lärarutbildning, där studierna pågår parallellt med anställning i en
kommun. Det är önskvärt att kommunen söker och prövar proaktiva modeller för att arbeta med kompetensförsörjningsfrågan.
Vi ser 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 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.
Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Personal i utbildningsnämndens
verksamheter har god hälsa och
upplever en positiv arbetsmiljö.

Sjukfrånvaro, %

Minskning mot
föregående år

Redovisas i
samband med
årsbokslutet
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Status
indikator

Välj status

Andel heltidsanställda av totalt antal
tillsvidareanställda

Ökning mot
föregående år

Personalomsättning chefer, andel som
stannar kvar minst fyra år i organisationen

Minskning mot
föregående år

Redovisas i
samband med
årsbokslutet
Redovisas i
samband med
årsbokslutet

Välj status
Välj status

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys
Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys

Coronapandemin har ställt nya krav på samtliga verksamheter och ett antal processer är försenade eller framskjutna. Bedömningen är att
omställningen har gått relativt bra utifrån dessa givna förutsättningar och den digitala utvecklingen har tagit ett språng, såväl utifrån ett
pedagogiskt som administrativt perspektiv. Dock konstaterar vi efter genomförd utvärdering på gymnasiet (elever och lärare) att ordinarie
undervisning med fysiska möten inte generellt kan ersättas med digitala ur ett kvalitativt perspektiv, även om man kan genomföra en hel
del digitalt. Vilka effekter, verksamhetsmässiga och ekonomiska, som pandemin får för kommunen som helhet är dock svårt att förutspå.
Förvaltningens merkostnader med anledning av covid-19 är relativt små än så länge, men viss osäkerhet råder kring hur hösten kommer
att fall ut framförallt med hänseende på personalkostnader kopplat till tuffa besparingar. De ökade kostnader som finns är framförallt
inköp av digital utrustning till vuxenutbildningen för att kunna bedriva utbildning på distans.
Under våren har det uppstått ett antal vakanser inom ledningsorganisationen (rektorer/intendent), vilket gjort att det varit ett intensivt
rekryteringsarbete. I skrivande stund är dock nu ledningsorganisationen fulltalig och det finns inga chefsvakanser.
Som redovisats i flera olika sammanhang så har det varit och kommer även framgent att vara stora volymökningar, både i grundskola och
i gymnasieskola. Detta medför stora utmaningar gällande både driftsbudget och lokalplanering. Än så länge har uppdraget varit att
hantera dessa volymökningar med en successivt minskad budgetram, vilket är utmanande för organisationen över tid.
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3. Nämndens framgångar
Framgångar under året
 Resultatanalyser visar att betygsresultaten pekar försiktigt uppåt i flera ämnen, bland annat svenska, vilket sannolikt är
ett resultat av flera års satsningar på språkutveckling och Läs- och skrivutveckling. Organisationen har ännu inte nått
resultat i nivå med rikssnittet i årskurs 9, vilket är en rimlig ambitionsnivå. Resultatet för åk 6 är något högre än
rikssnittet.
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Framgångsrik hantering av distans-/fjärrundervisning inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen visar på stor
förmåga till omställning och anpassning.
En snabb anpassning och ökad digital mognaden och utveckling när det gäller användning av IT-stöd för möten och
samarbeten i hela organisationen .
Nämnden har beviljats utvecklingsprojekt av specialpedagogiska skolmyndigheten omfattande ca 1000 tkr till
grundsärskola (ökad inkludering/alternativ kompletterande kommunikation) och till förskolan (Språknyckeln - ett
språkutvecklande projekt).
Påbörjat samarbete med Skolverket kring riktade insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är
nyanlända eller har ett annat modersmål än svenska.
Yrkesvux och samarbetet inom Gränslöst levererar resultat som är värda att uppmärksammas.
Alla delar i organisationen har hanterat effektiviseringskraven med stor professionalitet och med ett tydligt fokus på att
fortsatt ändå upprätthålla en god kvalitet i verksamheterna.

4. Ekonomisk uppföljning
Årsbudget
2020
Intäkter

Periodbudget

Periodens
utfall

Avvikelse
perioden

Helårsprognos
2020

Prognos
avvikelse
helår

Helårsprognos
föregående
uppföljning

Periodens
utfall
föregående år

131 350

85 567

94 646

9 080

142 639

11 289

136 088

92 755

Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Bruttokostnader

-577 615
-307 952
-15 027
-900 594

-361 090
-203 331
-10 015
-574 436

-374 498
-212 184
-10 017
-596 699

-13 407
-8 853
-2
-22 263

-588 263
-319 441
-15 079
-922 783

-10 648
-11 489
-52
-22 189

-588 799
-316 664
-15 077
-920 540

-385 526
-204 480
-10 427
-600 432

Nettokostnader

-769 244

-488 869

-502 052

-13 183

-780 144

-10 900

-784 452

-507 677

5. Nämndspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga sist av resultatrapporten
Bilaga 1 – resultat per verksamhet.
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6. Budgetram, anpassningar och Covid 19, se bilaga längre fram i resultatrapporten
Nämndens sammanställning över eventuella obalanser från tidigare år, aktuell budget och prognos för innevarande år, avvikelser
från budget samt beslutade och planerade anpassningar.
Dessutom redovisas merkostnader eller minskade intäkter pga. Covid 19.

7. Investeringsuppföljning
Årsbudget
2020

Periodens
utfall

Helårsprognos
2020

Prognos
avvikelse
helår

Helårsprognos
föregående
uppföljning

För- och grundskola
Stadigvarande läromedel
IT-utveckling
Inventarier och arbetsmiljö
Upprustning slöjdsalar

-720
-5 460
-2 930
-350

-219
-1 810
-2 115
-141

-720
-4 460
-3 030
-250

0
1 000
-100
100

-720
-4 960
-2 930
-350

Gymnasieskola
Stadigvarande läromedel
IT-utrustning
Arbetsmiljöåtgärder

-950
-1 800
-1 350

-230
-2 149
-316

-800
-2 300
-1 000

150
-500
350

-950
-1 800
-1 350

Vuxenutbildning
Stadigvarande läromedel
IT-utrustning
Summa

-150
-250
-13 960

0
-231
-7 210

0
-400
-12 960

150
-150
1 000

-150
-250
0
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8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar och analys
Ekonomisk uppföljning
Månadsuppföljningen i februari visade en prognos för helåret på minus 37,8 mnkr. I april fattade KF beslut om en förstärkning av
nämndens budgetram med 21 mnkr. Månadsuppföljningen per den siste april indikerade på en helårsprognos på minus 15 mnkr. Nämnden
har arbetat vidare med att förverkliga de anpassningar som ligger i plan för budget i balans samt har gjort ytterligare anpassningar. Det
finns ett antal omständigheter som tar bort en del av de positiva ekonomiska effekterna av de anpassningsinsatser som gjorts i
organisationen, men nämnden lämnar ändå en delårsrapport efter augusti med en prognos för året som är 4 mnkr bättre än i april, dvs att
prognos för helåret uppgår till minus 11 mnkr. Detta med anledning av att avvikelser gällande interkommunal ersättning och ersättning till
fristående verksamheter sannolikt inte blir lika negativa som befarades under våren, samt att verksamheterna gjort mer
effektiviseringsåtgärder än de som är definierade i planer för budget i balans (vakanshållna tjänster inom ledning, administration samt
återhållsamhet gällande tillsättande av tjänster inom våra ordinarie verksamheter). De stora besparingarna inför hösten 2020 gör
prognosen väldigt osäker då vi inte vet hur de stora anpassningarna påverkar verksamheterna. En risk är att några verksamheter skulle
behöva återbesätta personal om det visar sig anpassningarna varit för omfattande.

Utfallet för interkommunal ersättning på gymnasiet är osäkert då det fortfarande pågår omval mellan program och kommuner.
Bedömningen är att det kommer att vara en negativ avvikelse för året om minus 3,7 mnkr gällande ersättningen till fristående verksamheter
samt interkommunal ersättning.
Det finns en stor osäkerhet kring statsbidragen varför prognosen av försiktighet skrivits ner för vissa bidrag.
Omfattningen på årets utbetalda lönerevision har förvaltningen uppskattat till 4,7 mnkr och dessa är nämnden ännu ej kompenserade för.
Detta ger en negativ effekt på periodens avvikelse, men i årsprognosen är nämndens kompensation medräknad.
Förvaltningens merkostnader med anledning av Covid-19 är relativt små än så länge, men viss osäkerhet kring hur hösten kommer att falla
ut framförallt med hänseende på personalkostnader kopplat till stora besparingar. Sjukskrivningar av personal i förskolan har under
vår/sommar korrelerat med färre antal barn på grund av sjukdom, vilket har bidragit till minskning av behov av vikarie samt mindre
lönekostnader av ordinarie personal. En tendens i uppstarten av höstterminen är ökade sjukskrivningar för personal/vikariebehov i
verksamheterna, men hur utfallet blir för hösten återstår att se.
Utifrån beslutade planer för budget i balans har förvaltningen gjort effektiviseringsinsatser under 2019 och inför/under 2020 motsvarande
ca 45 mnkr, samtidigt som det är volymökningar motsvarande 15-20 mnkr:
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Minskad bemanning i förskola, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar, gymnasieskola, vuxenutbildning, lärcentrum, musikskola,
IKT, administration och ledning (ett 60-tal tjänster)
Minskade resurser för 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)

Samtidigt som organisationen har arbetat med effektiviseringsåtgärder så har det funnits poster som har blivit dyrare och några av de mest
betydande sådana poster är:
 Gymnasieskola: Minskade bidrag från migrationsverket
2 640 tkr
 Grundskola: Minskade bidrag från migrationsverket
2 300 tkr
 Grundskola: Minskade bidrag från övr statliga myndigheter 2 400 tkr
 Förskola: Minskade bidrag för mindre barngrupper
1 620 tkr
 Förskola och fritidshem: Sommaröppet
1 000 tkr
 Lokaler grundskola: Paviljong Korpadalen
1 300 tkr
 Grundskola: Ire natur- och kulturskola
1 300 tkr
 Grund- och förskola: Ökade kostnader för IKE
5 800 tkr
 IKE gymnasieskola: Obalans
2 000 tkr
Det finns en plan per verksamhet för att förbruka i stort sett samtliga investeringsmedel. Gällande IT-utvecklingsbudgeten för för- och
grundskola kommer dock inte alla medel att förbrukas under 2020 då kostnaden per chromebook-enhet har minskat då ett nytt avtal med
bättre villkor har tecknats.

9. Uppföljning av internkontrollplan
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering Marker
Åtgärd
period till
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
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Beslutsattest av
"egna kostnader"

Mutor och
bestickning

Kontroll av att "egna
kostnader" beslutsattesteras
av överordnad med
beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)
Kontroll av att information av
policy mot mutor och andra
oegentligheter har skett
Kontroll av att rutin för avslut
av telefoner och datorer följs

Redovisningschef

Stickprov Hösten Kommunstyrel
1 gång
under året
2020
sen och
nämnder

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

HR chef

Enkät till
1 gång
under året chefer

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

Hösten Kommunstyrel
2020
sen och
nämnder
Stickprov Hösten Kommunstyrel
Avslut av telefoner
IT-chef
1 gång
och datorer
under året
2020
sen och
nämnder
Stickprov Hösten Kommunstyrel
Körjournaler
Kontroll av att körjournaler
Service- 1 gång
används och fylls i på rätt
center
under året
2020
sen och
sätt
nämnder
Stickprov Hösten Kommunstyrel
Avtalstrohet på
Kontroll av att avtal följs
Ekonomi- 1 gång
ehandelsavtal
avdelunder året
2020
sen och
ningen
nämnder
Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)
Rätt till SFI
Hemkommunens ansvar för
VC
1 gång/ år Gransk- 2020
Utb. nämnd
att erbjuda SFI inom
ning av
stipulerad tid
underlag
Elevhälsa

Roller och ansvar i
elevhälsans förebyggande
och främjande arbete

VC

Bidrag till
skolmåltider

PRAO i grundskola

Utv.
1 gång/ år Sticksamordn.
prov

APL i gymnasieskola/
gymnasiesärskola

1 gång/ år Enkät/
intervju/
skattning

☐ ☐ ☐ 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
☐ ☐ ☐ Kontroll pågår. Redovisning sker i
samband med årsbokslutet.

2020

Utb. nämnd

☐ ☐ ☐ Kontroll pågår. Redovisning sker i
samband med årsbokslutet.

2020

Utb. nämnd

☐ ☐ ☐ Kontroll pågår. Redovisning sker i
samband med årsbokslutet.

Gymnasiala kurser på
folkhögskola
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Bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar
Driftredovisning, mnkr

Utfall 2019

varav
obalans
till 2020

Budget
2020

-796,4

19,0

-769,2

Nämnd:
Utbildningsnämnden

Prognos Avvikelse
2020
från
budget

-780,1

-10,9

AnpassAnpassningar
ningar
politiskt
plan
beslut förvaltnin
2020 gen 2020
15,1

22,9

Anpassningar
prognos
2020

25,1

Kommentarer:
Utfall 2019 inkluderar musikskola och fritidsgårdar. Nämnden har inte fattat ytterligare beslut utöver planer för budget i balans,
förvaltningen arbetar kontinuerligt med effektiviseringar.

Bilaga Covid 19
Driftredovisning, mnkr Utfall 2019

Budget
2020

Prognos
2020

Avvikelse
från budget

varav lägre
intäkter i
prognosen
för Covid 19

varav
kostnader i
prognos för
Covid 19

Periodens
utfall
för Covid 19

-769,2

-780,1

-10,9

0,0

-1,2

-1,2

Nämnd:
Utbildningsnämnden

-796,4

Kommentarer:
Ökade kostnader framförallt för möjliggörande av distansundervisning inom SFI.

132

Bilaga Nämndspecifik ekonomiuppföljning
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2020
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:

Jan- aug
Kulturnämnd
Lena Sandgren
Kommunledningsförvaltningen
Daniel Wäppling

Nämndens verksamhetsområden




Bibliotek
Kultur
Musikskola

Sammanfattning
Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse

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

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Bibliotek & Kultur bidrar till att allas
lika tillgång till kunskap, information
och kultur skapar förutsättningar för ett
mera jämlikt och jämställt samhälle
Bibliotek & Kultur 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 av motsvarande
bestånd

Bibehållen
indikatorsnivå
(2018; 156 %)

Mäts på årsbasis

Andel anpassade medier av det totala
fysiska beståndet

Bibehållen
indikatorsnivå
(2018; 3,5 %)

Mäts på årsbasis

Bibliotek & Kultur bidrar till att ta
ansvar för morgondagens
digitaliserade och demokratiska
informationssamhälle
Bibliotek & Kultur verksamheter
främjar folkhälsan i kommunen och
bidrar till utvecklingen av ett hållbart
samhälle

Status
indikator

Välj status

Välj status

Välj status

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

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Bibliotek & Kultur stödjer det livslånga
lärandet

Språkstegen- antal uthämtade
presentböcker till 1,5 åringar och 3 åringar
av totalt antal barn

Mäts på årsbasis

Bibliotek & Kultur 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
Antal kulturarrangemang för alla barn i
förskolan 3-5 år

Indikatorsnivån
sätts under 2020
(ny indikator) (Antal
uthämtade böcker
av totalt antal barn)
100 %

Mäts på årsbasis

Välj status

Minst 3
kulturarrangemang
för alla barn i
förskolan 3-5 år
Minst 2
kulturarrangemang
(musik/teater/dans)
för alla skolans
elever åk F-9

Mäts på årsbasis

Välj status

Mäts på årsbasis

Välj status

Bibliotek & Kultur läsfrämjande
insatser och kulturaktiviteter stödjer
inlärning i kommunens pedagogiska
verksamheter
Bibliotek & Kultur läsfrämjande
insatser och kulturaktiviteter stödjer
inlärning i kommunens pedagogiska
verksamheter

Antal kulturarrangemang för alla skolans
elever åk F-9

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap
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Status
indikator

Välj status

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Bibliotek & Kultur 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
Skriv vilka insatser som din verksamhet har för
att nå nämndens mål.

220 stycken

Mäts på årsbasis

Bibliotek & Kultur verksamhet bidrar till
att öka tillgängligheten till
biblioteksverksamhet i hela
kommunen

Status
indikator

Välj status

Välj status

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Bibliotek & Kultur erbjuder öppna,
demokratiska arenor och mötesplatser
Bibliotek & Kultur erbjuder tillgång till
litteratur, lässtimulans och god
information
Bibliotek & Kultur bidrar till att
kommuninvånare och besökare tar del

Skriv nämndens indikator

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator

Välj status

Fördelning av Bibliotek & Kultur och
föreningars (med bidrag) arrangemang och
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Indikatornivå sätts
under 2020

Mäts på årsbasis

Välj status

av ett rikt och varierat utbud av
kulturaktiviteter och kulturupplevelser i
samarbete med kulturföreningar
Bibliotek & Kultur bidrar till att barn
och unga under sin fritid tar del av ett
rikt och varierat utbud av
kulturaktiviteter och kulturupplevelser

aktiviteter över olika konstformer och olika
delar av kommunen
Fördelning av Bibliotek & Kultur och
föreningars (med bidrag) arrangemang och
aktiviteter över olika konstformer och olika
delar av kommunen

Indikatornivå sätts
under 2020

Mäts på årsbasis

Välj status

Status
indikator

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Kulturnämnden ansvarar för att
erbjuda moderna och attraktiva
arbetsplatser med professionella och
engagerade medarbetare

Sjukfrånvaro dagar/anställda

Mindre än 5 dagar

Mäts på årsbasis

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys

Välj status

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
Kulturnämnden ansvarar från och med 2020 för Bibliotek & Kultur och Musikskolans verksamheter.
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Bibliotek & Kultur och Musikskolan ingår från och med 2020 i Kultur- och Fritidsavdelningen i Kommunledningsförvaltningen tillsammans
med Fritid/evenemang, Fritidsgårdar och Östersjöfestivalen.
En tf bibliotekschef har tillsatts för perioden april-dec 2020 inom befintlig bemanning.
Coronaepidemin påverkar Kulturnämndens verksamheter från och med mitten av mars 2020. Verksamheterna följer myndigheternas
riktlinjer och riskbedömningar görs kontinuerligt och vidtar riskreducerande åtgärder. Verksamheterna har valt att inte ställa in utan ställa
om, alla bibliotek och Musikskolan håller öppet. En viktig del har också varit dialogen med de lokala kulturföreningarna/aktörerna.
Ledning och medarbetare har lagt stor kraft i att ställa om från publika evenemang till digitala uttryck. Årets Kulturnatt kommer
genomföras i nära samarbete med det lokala föreningslivet på en digital arena i samverkan med Region Blekinge
Stadsbiblioteket är fortsatt kvar i Citygallerian och besked har getts om utökade ytor på plan 2 med ombyggnation som skett våren 2020.
Verksamheten har bedrivits som vanligt under ombyggnationen. Den utökade ytan medför mer publika mötesplatser, studieplatser och
arbetsyta för bibliotekspersonal. Stadsbiblioteket har dock ett kvarstående behov av utökad yta till barnavdelningen, kontorsarbetsplatser,
mötesrum samt en hörsal.
Musikskolans arbetar med att identifiera möjligheter till breddning av utbud, öka tillgänglighet (nya målgrupper) och behålla elever längre
upp i åldrarna. Ny chef för Musikskolan har tillträtt aug-20. Musikskolan har ett fortsatt stort behov av ändamålsenliga lokaler.

3. Nämndens framgångar
Framgångar under året
Bibliotek & Kultur
-

Uppstart av projekt Mediesamarbetet i Blekinge tillsammans med Olofström, Ronneby och Sölvesborg i samarbete med
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Genomfört Förstudie Mörrums bibliotek med medel från Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Utvecklingsarbete av stadsbiblioteket i Citygallerian (utökade ytor plan 2 och renovering barnavdelning)
Ökad digital kompetens hos medarbetare genom projektet Digitalt först
Projektledning konstnärlig gestaltning till Jössarinken Hästaryd 1:2
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-

Genomfört projektveckan Berättarkraft
Fortsatt utveckling av föreningshuset Lokstallarna och dansscen.
Bibehållet samarbete med utbildningsförvaltningen.

Musikskola
-

Ökad digital kompetens hos medarbetare
Utvecklat digitala undervisningsformer
Bibehållet samarbete med utbildningsförvaltningen

4. Ekonomisk uppföljning
Årsbudget
2020

Intäkter

Periodbudget

Periodens
utfall

Avvikelse
perioden

Helårsprognos
2020

Prognos
avvikelse
helår

Helårsprognos
föregående
uppföljning

Periodens
utfall
föregående år

2 628

1 737

2 198

461

2 528

-100

2 528

1 787

Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Bruttokostnader

-18 845
-16 559
-683
-36 087

-11 829
-10 964
-455
-23 249

-12 300
-10 908
-456
-23 664

-471
56
-1
-416

-18 931
-16 262
-683
-35 876

-86
297
0
211

-19 105
-16 059
-683
-35 847

-7 215
-10 430
-441
-18 085

Nettokostnader

-33 459

-21 511

-21 466

45

-33 348

111

-33 319

-16 298

5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga

Respektive controller tillsammans med förvaltningschef tar fram förslag till respektive nämnd vad som är viktigt att ha koll på.
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6. Budgetram och anpassningar, se bilaga
I bilaga fyller nämnden i sammanställning med








Obalans från 2019 till 2020
Budget 2020
Prognos 2020
Avvikelse från budget
Anpassningar enligt politiskt beslut 2020
Anpassningar enligt plan förvaltningen 2020
Prognos för anpassningar 2020

7. Investeringsuppföljning
Investeringsprojekt
(tkr)
Inventarier bibliotek
IT-teknologi
Konstnärlig utsmyckn
Inventarier Lokstallarna
Nettoinvesteringar

Årsbudget
2020
-1 500
-150
-150
-200
-2 000

Periodens
utfall
-784
-40
-3
-71
-897

Helårsprogno
s
2020
-1 500
-150
-150
-200
-2 000

.
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Prognos
avvikelse
helår

0
0
0
0
0

8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar och analys
Den pandemi som nådde Sverige i mars 2020 gör att den ekonomiska utvecklingen är mycket osäker globalt, regionalt och lokalt.
Nämndens verksamhet påverkas direkt när det gäller intäktssidan och kan komma att påverkas även av sjukskrivningar, direkt eller
indirekt, kopplade till pandemin. Sammantaget är därför samtliga prognoser ytterst osäkra. Följande kommentarer och analyser kring det
ekonomiska resultatet är oaktade pandemins eventuellt kommande påverkan.
Vid utgången av augusti månad ligger nämndens ekonomi i balans med budget. Med nuvarande förutsättningar prognostiserar nämnden
en positiv avvikelse om 111 tkr vid årets utgång, vilken härrör från överskott för dansscenen och underskott för musikskolan och
stadsbiblioteket. I musikskolans budget finns en effektivisering i form av en pensionsavgång med helårseffekt, men verksamheten har burit
kostnaden fram till augusti om 255 tkr– helårseffekt uppnås dock under 2021, samtidigt har musikskolechefstjänsten varit delvis vakant
under året och därmed reducerat underskottet till ca -129 tkr. Stadsbiblioteket prognostiserar en negativ avvikelse om -160 tkr till följd av
en retroaktiv lokalhyra från 2019. Förväntat överskott för dansscenen om 400 tkr gör att nämndens totala prognosavvikelse uppgår till +111
tkr.
Vad avser investeringar är bedömningen att nämnden kommer att förbruka hela anslaget.

9. Uppföljning av internkontrollplan
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering Marker
Åtgärd
period till
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
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Beslutsattest av
"egna kostnader"

Mutor och
bestickning

Kontroll av att "egna
kostnader" beslutsattesteras
av överordnad med
beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)
Kontroll av att information av
policy mot mutor och andra
oegentligheter har skett
Kontroll av att rutin för avslut
av telefoner och datorer följs

Redovisningschef

Stickprov Hösten Kommunstyrel
1 gång
under året
2020
sen och
nämnder

HR chef

Enkät till
1 gång
under året chefer

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

Hösten Kommunstyrel
Kommentera vilka åtgärder nämnden har
2020
sen och
eller kommer att genomföra vid avvikelse
nämnder
Stickprov Hösten Kommunstyrel
Avslut av telefoner
IT-chef
1 gång
Kommentera vilka åtgärder nämnden har
och datorer
under året
2020
sen och
eller kommer att genomföra vid avvikelse
nämnder
Stickprov Hösten Kommunstyrel
Körjournaler
Kontroll av att körjournaler
Service- 1 gång
Kommentera vilka åtgärder nämnden har
används och fylls i på rätt
center
under året
2020
sen och
eller kommer att genomföra vid avvikelse
sätt
nämnder
Stickprov Hösten Kommunstyrel
Avtalstrohet på
Kontroll av att avtal följs
Ekonomi- 1 gång
Kommentera vilka åtgärder nämnden har
ehandelsavtal
avdelunder året
2020
sen och
eller kommer att genomföra vid avvikelse
ningen
nämnder
Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)
Kommunikation
Upprättande av
Kultur1 gång
Uppföljni Hösten Kulturnämnde ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har
(intern/extern)
kommunikationsplan
och
ng av
2020
n
eller kommer att genomföra vid avvikelse
fritidsche
kommun
f
ikations
plan
Arbetsmiljö
Kontroll av rutin för säkerhet Enhetsch 1 gång
Kontroll Hösten
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har
ef
av
2020
eller kommer att genomföra vid avvikelse
organisa
tion.
Stickpro
v.
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har
eller kommer att genomföra vid avvikelse

Bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar
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Driftredovisning, mnkr

Nämnd:
Kulturnämnden

Utfall 2019

varav
obalans
till 2020

Budget
2020

-25,3

0,0

-33,5

Prognos Avvikelse
2020
från
budget

0,1

-33,3

AnpassAnpassningar
ningar
politiskt
plan
beslut förvaltnin
2020 gen 2020
-0,5

Kommentarer:
Kulturnämnden ligger i fas med den anpassningsplan som tilldelades i budget 2020.

Bilaga Covid 19
Driftredovisning, mnkrUtfall 2019

Budget
2020

Prognos
2020

Avvikelse
från budget

varav lägre
intäkter i
prognosen
för Covid 19

varav
kostnader i
prognos för
Covid 19

Periodens
utfall
för Covid 19

-33,5

-33,3

0,1

0,0

0,0

-31,9

Nämnd:
Kulturnämnden

-25,3

Kommentarer:
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-0,5

Anpassningar
prognos
2020

-0,5

RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2020-2022
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:
Verksamhet, avdelning eller
enhet:

Jan-Aug 2020
Teknik- och fritidsnämnden
Mats Dahlbom
Samhällsbyggnad och Kommunledning
Ulrika Nordén Johansson, Daniel Wäppling
Tekniska verksamheten, Kultur och fritid, Projektkontoret och Förvaltningsledning

Nämndens verksamhetsområden





Tekniska
Fritid
Fritidsgårdar
Förvaltningsledning och projektkontor

Sammanfattning
Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål

Nämnden har med anledning av Pandemin vidtagit åtgärder för att så långt möjligt bidra till uppfyllelser av KF målområden. De ekonomiska
konsekvenserna är dock betydande vilket påverkar utfallet vid årets slut. Hur mycket det i slutänden blir är mycket svårt att prognostisera då variabler
lokalt, regionalt och i riket ständigt förändras.
Nämnden har bedömt det som viktigt att upprätthålla och även i vissa delar utöka verksamheten riktat mot ungdomar och i detta arbete har
föreningslivet kunnat hjälpa till och därmed fått intäkter för sin ordinarie verksamhet. Detta gör att fritidssidan kunnat bedriva en meningsfull verksamhet
trots Pandemin. Ekonomin har dock drabbats av uteblivna intäkter för lokaler och bad.
När det gäller tekniska verksamheten så finns det ett underskott som gör det svårt att hålla en acceptabel standardnivå på de tillgångar som nämnden
förvaltar och ansvarar för.
Tekniska verksamheten har i år tagit emot ett stort antal ungdomar genom ferieplatser, detta har bidragit till att verksamheten har kunnat utöka
närvaron på våra badplatser och friluftsområden för att möta det ökade besökstrycket i och med pandemin.
Förvaltningscheferna gör bedömningen att man ej kommer att uppnå en budget i balans för 2020.
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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 skapa förutsättningar för att minska koldioxidutsläppen har under perioden gått enligt plan.Exempel på insatser är bland annat
byggnation och belysning av cykelvägen mellan Stilleryd och Vekerum som byggts tillsammans med Trafikverket. Man har även utökat cykelparkeringar och
kompletterat med belysning på cykelvägar vid bla Banvallsleden och infarten till Janneberg
Målet med en god folkhälsa hos våra medborgare pågår och nämnden har under perioden arbetat med olika aktiviteter för att nå olika målgrupper i olika miljöer.
Bland annat har man satsat på tillgänglighet vid badplatser där man på Stärnö badplats har anlagt en ramp som underlättar för att ta sig i och ur vattnet. Man har
också skapat tillgänglighetsanpassade bord ute på flera bad- och grillplatser. Nämnden har även arbetat med att öka antalet utlån på fritidsbibblan. Detta genom
att flytta fritidsbibblan till Arbetsmarknadscenter, utökat sortimentet och öppettiderna samt marknadsfört fritidsbibblan via hemsidan och sociala medier.
Nämndens arbete med att utveckla digitala självservicetjänster pågår och kommer att generera ett flertal tjänster under året 2020 vilket skapar en ökad
tillgänglighet för medborgarna och en minskad administration för verksamheterna. Exempel på tjänster som finns utvecklats är e-tjänst för lån på fritidsbibblan,
nerladdning av scorekort till discogolfbanan på Norrevång och fortsatt arbete med bokning av båtplatser och foodtrucks.

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

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

Öka antal cyklister på:

Att våra medborgare har en god
folkhälsa genom att erbjuda möjlighet
till motion på lika villkor, oberoende av
ålder och ekonomiska förutsättningar
Digitalisering av tjänster som
underlättar för våra medborgare i
kontakten med nämndens
verksamheter

Öka antal besökare i våra
befintliga natur och
rekreationsområden.

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
Utgångsvärde tas fram 2019, därefter en årlig
ökning.

-Erik Dahlbergsvägen (2
mätpunkter)
-Prinsgatan

Självservicetjänster

Minst 2 e-tjänster implementerade under 2020
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Utfall indikator

Status
indikator

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet
Arbetet med samverkan mellan olika samarbetspartners såsom SISU och Blekinge IF fortsätter under 2020 och i och med pandemin så kommer fokus att
vara att försöka stödja föreningar i de konsekvenser som uppstått i och med Covid 19.
Nämnden fortsätter sitt arbete med att Karlshamn ska bli en renare kommun. Den stor insats som gjorts under sommaren är att det med hjälp av
feriearbetare genomförts städning av vår skärgård och löpande städning av våra badplatser.

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

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Öka antalet grundbidragsberättigade
barn och ungdomar i föreningslivet.

Flickor: Fler än 3957 (2018
utgångsvärde)
Pojkar: Fler än 4500 (2018
utgångsvärde)

 Flickor i åldern 7-20 år
 Pojkar i åldern 7-20 år
Nöjdhetsindex genom årlig
enkätundersökning

Utgångsvärde 2019, därefter
en årlig ökning

150

Utfall indikator

Status
indikator

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Nämnden har fokus på två mål för att bli en effektiv och innovativ kommun. Dels att behålla kompetens genom kreativa medarbetare och dels att
effektivisera och optimera verksamheterna för att få en ekonomi i balans. Dessa två mål kan med fördel kombineras genom att ge medarbetare inflytande
och möjlighet till att påverka. Framförallt har man arbetat med att effektivisera arbetssätt och processer inom Tekniska verksamheten. Pga pandemin så har
arbetet inte hunnit slutföras som planerat men kommer att slutföras innan årets slut.

Nämndens mål

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

Nämndens indikatorer

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

Utgångsvärde tas fram
2019, därefter en årlig
ökning
Minst 300h /år

Utfall indikator

Status indikator

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys
Ändrade förutsättningar och utmaningar

Tekniska:
Att, med nuvarande budgetram, hitta en acceptabel standardnivå på de tillgångar som nämnden förvaltar och att driva verksamhet när
kunden (medborgaren) har högre förväntningar än vad budget medger oss att hålla. Svårt att bemöta synpunkter när fastslagna
standardbeskrivningar saknas.
Fritid:
Det är fortfarande svårt att överblicka alla konsekvenser av pandemin som drabbar utövare och föreningslivet men gemensamt är att
idrott och fysisk aktivitet är en stor del av livet och vi måste dokumentera erfarenheter ifrån oss själva och andra kommuner/regioner och
förbund.
Frågor som vi bör ställa oss är:
Har vi blivit mer stillasittande eller utvecklat nya rörelsekulturer? Hur lång tid kommer det att ta för föreningslivet att återhämta sig efter
pandemin?
Utmaningar är att hinna med att vara föreningarnas bollplank enligt gällande FHMs riktlinjer avseende deras verksamhet med träningar
och matcher etc och att omprioritera i befintliga arbetsuppgifter då det blir nya Coronarelaterade arbetsuppgifter
Fritidsgårdar:
I den pågående pandemin blir verksamhetens utmaning att hitta nya sätt att bedriva verksamhet som fortsatt möjliggöra en meningsfull
fritid för kommunens unga.

152

3. Nämndens framgångar
Framgångar under året





Tekniska:
Många feriearbetare har tagits emot i verksamheten under sommaren, det har varit ett stort värde då trycket i våra naturområden,
stränder mm. varit extra högt under sommaren. Några feriearbetare har stöttat i ordinarie verksamhet men den största gruppen
har jobbat med att plocka skräp, tömma soptunnor och övrig städning i våra naturområden, stränder och längs med kusten samt i
skärgården.
Personal från verksamheten har hjälpt till med omsorgens matdistribution i och med Corona.
Under perioden har verksamheten kommit igång med barmarksberedskap, en beredskap som tidigare hanterades av VA enheten.

Fritid:
 Att vi inte har stängt några anläggningar utan har öppet så invånarna och föreningarna har möjlighet till fysisk aktivitet, vilket FHM
rekommenderar.
 Sett till så föreningslivet har haft möjlighet att bemanna Österslätts spontanidrottsplats under sön, mån tisdag på sommarlovet
 Varit delaktiga att ta fram en webbsida för aktiviteter riktade till barn och ungdomar under sommarlovet
 Dialogen med Arbetscentrum om driften av Fritidsbibblan har inneburit ett lyft för verksamheten, dels ny utlåningsplats och
uppmärksamhet i media
 Enheten har tipsat om Coronasäkra aktiviteter via sociala medier, finns även på hemsidan
Fritidsgårdar:
 Fältverksamheten är åter igång på helger och därmed har kommunen vuxennärvaro bland unga ökat.
 Med anledning av pågående pandemi erbjöd fritidsgårdsverksamheten en mer omfattande sommarverksamhet än vanligt som
nådde många barn och unga. Verksamheten har också lett till fler nya samarbeten och nya arbetsmetoder som är spännande att
bygga vidare på inför framtiden.
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4. Ekonomisk uppföljning
Driftuppföljning 2020-08-31
Årsbudget
2020

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Bruttokostnader
Nettokostnader

Periodbudget

Periodens
utfall

Avvikelse
perioden

Helårsprognos
2020

Prognos
avvikelse
helår

Helårsprognos
föregående
uppföljning

Periodens
utfall
föregående år

58 988

39 325

35 291

-4 034

56 645

-2 343

-6 150

46 919

-36 413
-115 364

-23 998
-76 909

-21 635
-74 632

-35 113
-119 821

-100 907

-96 267

-154 934

1 300
-4 457
0
-3 157

530
-550

-151 777

2 363
2 277
0
4 640

-20

-20 323
-67 411
-15 637
-103 371

-92 789

-61 582

-60 976

606

-98 289

-5 500

-6 170

-56 452

5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga i slutet av resultatrapporten
Här redovisas uppföljning av sådana faktorer som är av särskild betydelse för nämnden i relation till dess ansvarområde.

6. Budgetram, anpassningar och covid 19, se bilaga i slutet av resultatrapporten
Nämndens sammanställning över eventuella obalanser från tidigare år, aktuell budget och prognos för innevarande år, avvikelser
från budget samt beslutade och planerade anpassningar. Dessutom redovisas merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19.
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7. Investeringsuppföljning
Investeringsuppföljning TFN period:januari-aug 2020
Projektnr Investeringsprojekt, belopp i tkr

1308
1314
1316
1325
1339
1347
1401
1402
1410
1419
2535
2563
1350

Årsbudget
2020

TFN projekt mindre än 7 mnkr
GCM-vägnät, utbyggnad
Gatuunderhåll
Belysning gata
Trafiksäkerhetsåtgärder
Kollektivtrafikåtgärder
Broar
Förnyelse, parker och lekplatser
Lekplatser
Åpromenad Mörrumsån
Friluftsområden
Ledstång Kastellet
Idrottspl. inventarier
Nämndens medel till förfogande
Summa
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Periodens
utfall

200
4000
3000
175
215
0
613
800
1000
1565
35
1300
1597

1,1
4030
335,5
180,3
435,9
1,9
56,2
8,9
22,6
338,7
0,9
688
0

14 500

6 100

Helårsprognos
2020
200
4 030
3 000
180
215
0
613
800
1 000
1 565
35
1 300
1 597
14 535

Prognos
avvikelse
helår
0
30
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35

8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar och analys
Tekniska verksamheten
Drift:

Tekniska verksamheten lämnar en prognosavvikelse helår på minus 3 750 tkr. Avvikelsen beror till största del på en från början underfinansierad verksamhet
där vi saknar pengar för att kunna upprätthålla en rimlig, men ändå låg, standard. Det saknas också pengar i budget för vinterväghållning, även om det blir en
förhållandevis mild vinter. Exakt hur mycket är i dagsläget svårt att säga men en uppskattning baserat på tidigare år har gjorts. Verksamheten har i år startat
upp en jourverksamhet under barmarksperioden vilket inte heller finns utrymme för i budget då detta tidigare utförts av VA-enheten.

Fritidsenheten
Drift:

Verksamheten lämnar en prognosavvikelse helår om minus 3 500 tkr. Stort intäktsbortfall pga. stängt utebad och lokalavbokningar pga. covid-19. Ökade
kostnader pga. ändrat beslut kring lokalbidrag.

Fritidsgårdsenheten
Drift:

Fritidsgårdsverksamhetens prognos visar på ett överskott på 550 tkr, detta som en följd av att verksamheten erhållit en tilläggsbudget på 1 800 tkr.
Denna tilläggsbudget avser personalkostnader för fyra tjänster, under 2020 har dessa fyra tjänster inte kunnat tillsättas fullt ut varför ett överskott kan
lämnas, under 2021 har verksamheten en helårseffekt av personalkostnader. Fritidsgårdsverksamheten har under sommaren bedrivit en mer
omfattande verksamhet med anledning av Coronapandemin och detta har rymts inom befintlig ram pga av en effektivare organisation.

Förvaltningsledning och projektkontor
Drift:

Förvaltningsledning och projektkontor lämnar en prognosavvikelse helår om plus 1 200 tkr. Avvikelsen beror på vakant chefstjänst under hela 2020,
utebliven kompetensutveckling och färre tillhörande resor pga covid-19. Behov av utrednings/uppdragsstöd.
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Investeringar:
1308 GCM-vägnät, utbyggnad: Inköp av utrustning för mätning av cykeltrafik samt
koplettering av cykelställ samt cykelpump på torget kommer utföras under hösten.
1314 Gatuunderhåll: Åtgärder utförda enl. plan. Då exakta mängder mäts upp i efterhand
har budget överskridits med 30 tkr.
1316 Belysning gata: Samförläggningsprojekt.
1325 Trafiksäkerhetsåtgärder: Åtgärder utförda enl. plan. Bla. Inköp av digital
hastighetstavla
1339 Kollektivtrafikåtgärder: Åtgärder utförda enl. plan. Beviljade bidragspengar kommer in
här innan årsskiftet.
1347 Broar: Inga investeringsåtgärder är planerade. För de åtgärder som behöver göras
behövs driftmedel istället för investeringsmedel.
1401 Förnyelse, parker och lekplatser: Åtgärder enl. plan bl.a. inköp av nya juldekorationer
pågår under hösten.
1402 Lekplatser: Pågår enl. plan. Ombyggnad av en lekplats kommer utföras under hösten.
1410 Åpromenad Mörrumsån: Åtgärder samt inköp görs under hösten och projektet
fortsätter under 2021.
1419 Friluftsområden: Parkeringsplats vid OCR banan är klar och under hösten pågår arbete
bl.a. med att anlägga utegym i Nytorpet
2535 Ledstång Kastellet: Utförs under hösten.
2563 Idrottspl inventarier: Enligt plan, återstående arbete som pågår är bla. Jössarinken,
Vägga IP och Laxvallen
1350 Anpassn inv.utgifter TFN
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Uppfö9. Uppföljning internkontrollplan
Rutin/system

Kontrollmoment

Grönt = ingen avvikelse, Gult= mindre avvikelse, Rött= större avvikelse
Kontroll
ansvar

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Beslutsattest av "egna
kostnader"

Frekvens

Metod

Mät
period

Rapportering till

Marker
Åtgärd
a

Kontroll av att "egna kostnader"
Redovisbeslutsattesteras av överordnad
nings-chef
med beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)
Kontroll av att information av
HR chef
policy mot mutor och andra
oegentligheter har skett

1 gång
Stickprov
under året

Hösten
2020

Kommunstyrelse
n och nämnder

Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

1 gång
Enkät till
under året chefer

Hösten
2020

Kommunstyrelse
n och nämnder

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
under året

Hösten
2020

Kommunstyrelse
n och nämnder

Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Körjournaler

Kontroll av att körjournaler
används och fylls i på rätt sätt

Servicecenter

1 gång
Stickprov
under året

Hösten
2020

Kommunstyrelse
n och nämnder

Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Avtalstrohet på
ehandelsavtal

Kontroll av att avtal följs

Ekonomiavdelningen

1 gång
Stickprov
under året

Hösten
2020

Kommunstyrelse
n och nämnder

Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Jandec-20

Teknik-och
fritidsnämnden

Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Mutor och bestickning

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)
1 ggr/år
Genomgång
Gatuunderhåll
Avrapportering gällande ekonomi Gatuoch beläggningsbehov för gator. ingenjör
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Bilaga 1 Nämndspecifik ekonomiuppföljning
Nettokostnader (tkr)

Förv.ledning och projektkontor
Tekniska verksamheten
Fritidsenheten
Fritidsgårdsverksamheten
Nettokostnader

Helårsbudget
2020
-1 509
-47 336
-33 162
-10 782
-92 789

Helårsav
vikelse
2020
1 200
-3 750
-3 500
550

-5 500
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Bilaga 2 Budgetram och anpassningar & Covid 19
Budgetram och anpassningar
Driftredovisning, mnkr

Nämnd:
Teknik och fritidsnämnden

Utfall 2019

varav
obalans
till 2020

Budget
2020

-83975

-1673

-92 789

Prognos Avvikelse
2020
från
budget

-98 289

AnpassAnpassningar
ningar
politiskt
plan
beslut förvaltnin
2020 gen 2020

-5500
0

Kommentarer:

Covid 19
Driftredovisning, mnkrUtfall 2019

Budget
2020

Prognos
2020

-92 789

-98 289

Avvikelse
från budget

varav lägre
intäkter i
prognosen
för Covid 19

varav
kostnader i
prognos för
Covid 19

Periodens
utfall
för Covid 19

-600

-600

Nämnd:
Teknik och
fritidsnämnden

-83 975

-5 500 *
0

Kommentarer:
*Fritidsverksamheten: pga. stängt utomhusbad och stort intäktsbortfall är det svårt att bedöma vad i
detta som avser covid-19.
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Anpassningar
prognos
2020

RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2020-2023
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:
Verksamhet, avdelning eller enhet:
Namnet på ansvarig chef:

Jan-aug 2020
Byggnadsnämnden
Jan Bremberg
Samhällsbyggnad
Ulrika Nordén Johansson
Stadsbyggnadsavdelningen
Emina Kovacic

Nämndens verksamhetsområden


Stadsbyggnadsavdelningen exkl. Mark och exploatering och Miljö

Sammanfattning
Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål
Stadsbyggnadsavdelningens pågående projekt löper på enligt plan.
Införandet av nya arbetssätt i samband med digitalisering av bygglovsprocessen innebär att det under våren lagts mycket tid
på att utbilda personal, skapa mallar och säkra arbetsprocesser, allt med hjälp av befintlig personal. På sikt kommer detta att
innebära snabbare, mera kvalitativ handläggning och bättre service som gynnar både kommuninvånare och företag
verksamma i kommunen. Det är möjligt att antal privata bygglov minskar på sikt pga aktuellt läge (med anledning av ev
arbetslöshet till följd av Covid 19).
Som det ser ut just nu har varken antal detaljplaner eller bygglov påverkats nämnvärt av Coronautbrottet. Kommunens
markförvärv har bäddat för flera större projekt i planeringsstadiet och tyder på att eventuell lågkonjunktur inte kommer att
påverka vår verksamhet. Mätningsverksamheten är beroende av uppdrag som baseras på nya detaljplaner och bygglov och
har fortsatt jämnt flöde. Projekt som Stärnö, Janneberg, Duveryd, Årummet och Stationsområde etapp 2 går in i utredningsfas
som kan vara kostnadstungt. Det är därför positivt att några av dessa projekt drivs i privat regi. Tack vare kostnader för alla
egna utredningar räknar vi med att nuvarande överskott övergår till budget i balans i december.
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse
1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle

Nämndens arbete med att bidra till morgondagens samhälle har under perioden löpt på enligt plan. I arbetet med
implementering av det digitala bygglovsprogrammet har det blivit en viss försening pga. pandemin. From 1 september 2020
införs den digitala bygglovsprocessen.
Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

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.
Mäts årsvis.
Minst 80
startbesked per
år

Antal startbesked för bostäder
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Utfall indikator

Status
indikator
Välj status

Välj status

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap
Nämndens arbete med att uppnå målet fortlöper enligt plan 2020.
pga. av Corona så har det inte genomförts några fysiska medborgardialoger. Verksamheten använder sig numera av
inspelning i alla avancerade detaljplaner för att underlätta medborgardialogen och öka förståelse för våra processer.
Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

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.
Mäts årsvis
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Utfall indikator

Status
indikator
Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Nämndens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och en effektiv och innovativ kommun går enligt plan.
I och med Covid 19 så har verksamheten provat mobilt arbete i större skala än tidigare vilket har fungerat bra både för
verksamheten och för medarbetarna. Eftersom valet att kunna arbeta på annan plats när arbetet så tillåter är något som
medarbetare ser som positivt så har man nu bestämt att fortsätta tillämpa möjligheten.
Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

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 (mäts
årsvis)
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Utfall indikator

Status
indikator
Välj status

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys
Ändrade förutsättningar och utmaningar
 Allt större behov av externa utredningar (som tex förorenad mark) påverkar våra tidplaner och övergripande kostnader.
Det i sin tur drabbar kommunens och beställarnas ekonomi beroende på vem som är beställare.
 Det är i nuläget svårt att bedöma på vilket sätt pandemin kommer att påverka byggandet i stort.
 Just nu verkar det som om samtliga projekt löper på enligt plan.

3. Nämndens framgångar
Framgångar under året
 Att medarbetare har arbetat hemifrån har fungerat över förväntan (för de som velat göra det). Det är något som vi
kommer att fortsätta med.
 Arbetet med digitalisering fortlöper med stort engagemang från ansvariga trots corona.
 Vår coronaanpassade Arkitekturvecka engagerade återigen många kollegor och kommuninvånare.
 Mätningspersonalen hjälper Lantmäteriet i ett projekt där vi synkroniserar information som kommer att skapa bättre
kartunderlag för alla.
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4. Ekonomisk uppföljning
Drift 20200831
Nämnd: BN

Intäkter

Helårsbudget Periodens Periodens Periodens Helårsprognos Prognos Helårsprognos
2020
budget
utfall
avvikelse
2020
avvikelse
föregående
helår
uppföljning
9 529
6 353
7 705
1 352
9 529
0
0

Personalkostnader
Övriga kostnader

-10 945
-5 236

-7 297
-3 491

-7 308
-4 244

-11
-753

-10 945
-5 236

0
0

0
0

Bruttokostnader

-16 181

-10 787

-11 551

-764

-16 181

0

0

Nettokostnader

-6 652

-4 435

-3 849

588

-6 652

0

-300

5. Nämndspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga 1 i slutet av resultatrapporten
6. Budgetram, anpassningar och covid 19, se bilaga 2 i slutet av resultatrapporten
7. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar och analys
Ekonomisk uppföljning

Stadsbyggnadsavdelningen lämnar för perioden en positiv avvikelse på 588 tkr, helårsprognos bedöms till 0.
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8. Uppföljning internkontrollplan. Grönt = ingen avvikelse, Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse, Rött = Större allvarlig avvikelse
Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Beslutsattest av "egna
kostnader"

Frekvens

Metod

Mät
period

Rapport
ering till

Markera Åtgärd

Kontroll av att "egna kostnader" Redovisnin
beslutsattesteras av överordnad gschef
med
beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)
Kontroll av att information av
HR chef
policy mot mutor och andra
oegentligheter har skett

1 gång
under året

Stickprov

Hösten
2020

Kommunsty ☐ ☐
relsen och
nämnder

1 gång
under året

Enkät till
chefer

Hösten
2020

Kommunsty
relsen och
nämnder

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
under året

Stickprov

Hösten
2020

Kommunsty
relsen och
nämnder

Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller kommer
att genomföra vid avvikelse

Körjournaler

Kontroll av att körjournaler
används och fylls i på rätt sätt

Servicecenter

1 gång
under året

Stickprov

Hösten
2020

Kommunsty
relsen och
nämnder

Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller kommer
att genomföra vid avvikelse

Ekonomiavdelningen

1 gång
under året

Stickprov

Hösten
2020

Kommunsty
relsen och
nämnder

Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller kommer
att genomföra vid avvikelse

Mutor och bestickning

Avtalstrohet på ehandelsavtal Kontroll av att avtal följs

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)
Checklistor
1 ggr/år
Rättssäker
Nämndsmyndighetsutövning
ordföranden
& förv.chef

Stickprov;
granska
plan- och
bygglovs
processen

Jan- dec

☐

Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller kommer
att genomföra vid avvikelse

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

NämndsLöpande
ordföranden information
& förv.chef
vid varje
nämndsmöte

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

Nämndsordf Information
örande
vid
uppkomna
tillfällen

Jan-dec

KS

☐ ☐

☐

Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller kommer
att genomföra vid avvikelse
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Bilaga 1 Nämndspecifik ekonomiuppföljning
Nettokostnader (tkr)

BN del i kansli

Helårsbudget
2020

Helårsavvikelse
2020

-465

Plan

-2 595

Bygglov

-1 335

Mätning

-2 257

Nettokostnader

-6 652

168

Bilaga 2 Budgetram och anpassningar
Driftredovisning, mnkr

Nämnd:
Byggnadsnämnden

Utfall 2019

varav
obalans
till 2020

Budget
2020

-5864

0

-6 652

Kommentarer:
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Prognos Avvikelse
2020
från
budget

-6 652

0
0

AnpassAnpassningar
ningar
politiskt
plan
beslut förvaltnin
2020 gen 2020

Anpassningar
prognos
2020

RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2020
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:

Januari - augusti
Omsorgsnämnden
Leif Håkansson
Omsorgsförvaltningen
Torill Skaar Magnusson

Nämndens verksamhetsområden
 Stöd i ordinärt boende
 Stöd i särskilt boende
 Myndighet & resurs, Hälso- och sjukvård

Sammanfattning

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument
Verksamheten pågår dygnet runt årets alla dagar med huvuduppdraget att verkställa insatser för att tillgodose individens behov av stöd,
service, omvårdnad och hemsjukvård för äldre.

Omsorgsnämndens prognos visar på ett underskott om -2,9 mnkr. Prognostiserat underskott förklaras med högre kostnader inom
verksamhetsområdet stöd i ordinärt boende, -7 mnkr mot budgeterat. Myndighet & Resurs prognos för helåret visar +2,7 mnkr, stöd i
särskilt boende +0,9 mnkr, Digitaliserings- och utvecklingsenheten +1 mnkr och den centrala verksamheten beräknas till -0,5 mnkr.
Prognosticerat underskott återfinns inom personalkostnader -9,3 mnkr samt övriga kostnader -0,2 mnkr. Intäkter visar på ett överskott
mot budget på totalt +6,6 mnkr.
Omsorgen har till följd av Covid-19 haft extra stora kostnader när det gäller bl.a. personal och skyddsmaterial. Dessa kostnader är
återsökningsbara om ca 4 mnkr, detta belopp finns inte med i prognosen för omsorgen då det finns en osäkerhet kring hur mycket som
kommer beviljas.
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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 och uppdrag i statliga styrdokument.

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle

Både det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med att förbättra brukarnöjdheten utifrån resultatet i fjolårets brukarundersökning har
under våren och sommaren fått prioriterats ner till följd av Covid-19. Stor vikt har lagts vid utbildning och uppföljning av arbetet med
basala hygienrutiner vilket har varit med stor framgång då vi hittills inte haft någon större smittspridning i verksamheten. Inga fall inom
särskilt boende och endast enstaka fall inom hemtjänsten.

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Verksamheten utvecklar nya
lösningar och arbetssätt för att
höja kundens livskvalitet och
inflytande utifrån verksamhetens
befintliga resurser
Verksamheten utvecklar nya
lösningar och arbetssätt för att
höja kundens livskvalitet och
inflytande utifrån verksamhetens
befintliga resurser

Andel brukare som är ganska/mycket
nöjd med sin hemtjänst

93 %

Brukarundersökningens Välj status
resultat kommer senare
i höst

Andel brukare som är ganska/mycket
nöjd med sitt boende

90 %

Brukarundersökningens Välj status
resultat kommer senare
i höst
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Status
indikator

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Heltid som normeltid
Inom förvaltningen är idag 57 % av medarbetarna heltidsanställda och 52 % arbetar heltid. En förbättring mot samma period föregående
år på +2% heltidsanställda och +6% heltidsarbetande. De medarbetare som arbetar deltid har merparten anställningar som överstiger 64
% och flera av dessa medarbetare har anställningar på 80-90%.
Sjuktalen
Utfallet på indikatorn är baserat på halvår vilket skulle innebära att om trenden håller i sig kan sjukfrånvaron på helår komma att öka med
ca 10 dagar per medarbetare.
Anledning till ökad frånvaro kan härledas till Covid–19 och den skyldighet som medarbetare har att anmäla sig sjuk vid minsta symtom i
syfte att förhindra smittspridning. De satsningar som var planerade och påbörjade inför 2020 när det gäller ledarskap och arbetsmiljö har
tyvärr fått läggas på is under våren och sommaren men har tagits upp med viss försiktighet under hösten vilket vi hoppas ska förbättra
resultaten på sikt.

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Verksamhetens professioner
använder sin fulla potential och
kompetens samt utformar
verksamheten utifrån kundens
individuella behov och resurser
Verksamhetens professioner
använder sin fulla potential och
kompetens samt utformar
verksamheten utifrån kundens
individuella behov och resurser

Antalet som arbetar heltid

60 %

57 %

Sänka sjuktalen

31 dagar per
medarbetare
helår,

20,9 dagar per
medarbetare
baserat på janjuni
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Status
indikator
Delvis

Ej uppfyllt

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys

Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur dessa påverkar nämndens
verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad.

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys

Förutsättningar
Nämnden avslutade 2019 med en ekonomi i balans och avklarade effektiviseringskrav. Under 2020 har nämnden nya anpassningar av
budgetram om -8,4 mnkr (ca 2 % av ramen). För att hantera anpassningen planerades flera åtgärder samt en översyn av verksamheten.
Merparten av anpassningarna planerades och genomfördes under 2019 såsom att antalet särskilda boendeplatser minskade i samband med
att enheterna Perennagården och Solrosen flyttade till den nybyggda delen på Östralycke samt att kvoterna per lägenhet i särskilt boende
sänktes. Kvoter infördes under 2018. Avvecklingen av Båtsmansgården påbörjades med intagningsstopp från maj 2019 och slutfördes i juni i
år. Inom hemtjänsten infördes prismål i form av en framräknad snittkostnad per hemtjänsttimme. Nämnden har under året kompenserats med
utökad ram för ökade kostnader kopplat till höjda arbetsgivaravgifter.
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till kommunerna och regionerna för merkostnader på grund av Covid-19.
Den sista augusti skickades den första av två ansökningar till Socialstyrelsen, för perioden februari-augusti. Omsorgen har haft
återsökningsbara kostnader om ca 4 mnkr. Detta belopp finns inte med i prognosen för omsorgsnämnden då det finns en osäkerhet hur
mycket som kommer beviljas.
Omvärldsanalys
För att främja analyser mellan kommuner har RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) skapat ett verktyg som heter Kolada.
Genom detta verktyg kan flertalet nyckeltal analyseras mot andra kommuner. Två övergripande nyckeltal är nettokostnadsavvikelsen och
kvalitetsindex. Positiva värden avseende nettokostnadsavvikelserna indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Karlshamn ligger
2019 i mitten bland Blekinges kommuner och i mitten för kommuner i Sverige med avvikelsen 5,1 %. De effektiviseringar som har genomförts
förväntas ge positiv effekt på nettokostnadsavvikelsen 2020. Kvalitetsindex är brukarnas bedömning av äldreomsorgen. Karlshamn ligger
längst ner i Blekinge och strax under medel bland Sveriges samtliga kommuner vilket indikerar att det finns möjligheter till förbättring.
2019
Karlshamn Karlskrona Ronneby Olofström
5,1 %
8,6 %
0,8 %
-0,7%
Nettokostnadsavvikelse
53
84
70
67
Kvalitetsindex
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Sölvesborg
6,7 %
57

Covid-19

Blekinge och Karlshamn har haft förhållandevis få fall av Covid-19. Planering och åtgärder för att möta konsekvenserna har dock inneburit
ökade kostnader och därigenom negativa konsekvenser för förvaltningen när det gäller budget och kvalitetsarbete. Merkostnaderna beror
bland annat på högre kostnader för personal, sjuklöner, beredskap, skydds- och förbrukningsmaterial. Minskat semesteruttag kan få en
negativ effekt på resultatet under 2020. Förvaltningen har även frångått två semesterperioder och infört tre semesterperioder för att
säkerställa en fungerande arbetsmiljö och en bra vård för brukare/patienter under sommaren. Förvaltningen har till följd av Covid-19 dock fått
prioritera bort vissa delar i planerna med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet samt arbetet med förbättringar av den upplevda
kvaliteten utifrån öppna jämförelser.
Den 11 mars aktiverade kommundirektören krisledningsstaben till följd av Covid-19. En rad åtgärder gjordes inom förvaltningen i syfte att
förbereda för ett eventuellt utbrott av smitta. Riskbedömningar är genomförda på alla nivåer och samverkan med de fackliga organisationerna
sker varje vecka. Initialt gjordes en kartläggning av icke vårdnära tjänster för att i ett värsta scenario kunna ta hjälp av annan personal till
dessa uppgifter. Personal från samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan april varit dedikerade till omsorgsförvaltningen för delar av dessa
uppgifter fram till vecka 34 gällande uppdrag som är icke vårdnära.
En positiv följd av krisen är att digitala möten har fått ett uppsving, dels inom administrationen men framförallt för möten mellan brukare och
anhöriga. Vi har fått tillgång till flera surfplattor där personal ifrån Kreativum har utbildat personalen i att hantera olika kommunikationsvägar
för digitala möten. En annan positiv effekt är det goda samarbetet som sker mellan förvaltningar, civilsamhället och andra aktörer.
Förvaltningen fick ett stort gensvar från medborgarna då vi gick ut och sökte efter volontärer.
Trots krisen bedriver verksamheten en trygg och säker vård för brukare och patienter inom kommunal hälso-och sjukvård och omsorg även
under pågående pandemi och smittspridning av Covid-19. Hittills har ett mindre antal patienter/brukare bekräftats smittade där flertalet
misstänks ha smittats via annan vårdgivare. Patienter/brukare med konstaterad smitta har hanterats på ett bra sätt och ytterligare
smittspridning har inte ägt rum. Två av våra brukare har avlidit i sviterna av Covid-19.
Arbetet i förvaltningen har till stora delar koncentrerats till hantering av förebyggande åtgärder och prioriteringar genom kommunal
krisledning, samverkan med flera externa parter såsom länsstyrelsen, fackförbund, region Blekinge med smittskydd m.m. Samverkan har
även skett internt genom olika förvaltningar för optimering och prioritering av åtgärder.
Flertalet förebyggande försiktighetsåtgärder är vidtagna såsom upprättande av rutiner för hantering av misstänkt smitta, särskild avsatt
personal för optimerad vård av smittade brukare, rutiner för förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning mellan patient/brukare och
personal men också inom personalgrupper. Fokus har också lagts på hygien principer med förstärkt hygienrutin i alla vårdmoment.
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Kunskapsstyrning genom utbildning till enhetschefer och utvalda medarbetare i varje personalgrupp både via fysisk utbildning men också
flertalet kunskapsunderlag i digital form såsom kunskapssammanställningar och webbutbildningar.
Ett omfattande och resurskrävande arbete är utfört och pågår kontinuerligt för säkerställande av god materialtillgång gällande
förbrukningsvaror och skyddsmaterial.
Sammantaget är det svårt att prognostisera då effekterna av den extraordinära händelse som beror på Covid-19 innebär att flera scenarios
kan vara troliga.

Personal
Kompetensförsörjning/personalomsättning
Den demografiska utmaningen för omsorgsförvaltningen är kopplat till kommande pensionsavgångar och personalomsättning. Målet
Karlshamn 50 000 innebär att förvaltningen har stora behov av kompetensförsörjningsarbete i framtiden. Förvaltningen har idag 760
tillsvidareanställda medarbetare. Sett till detta antal medarbetare och målsättningen 50 000 invånare i Karlshamn kan behovet av antalet
medarbetare i förvaltningen bedömas till uppskattningsvis 1100 stycken när målet Karlshamn 50 000 nås.
Under de första månaderna 2020 togs en strategi fram för att stärka kompetensförsörjningsarbetet. Kompetensförsörjningsstrategin
presenterades på KSAU under våren. Strategin innehåller ett fördjupat samarbete med utbildningsförvaltningen samt förvaltningen för Arbete
och Välfärd. Vidare utökar strategin möjligheten för organisationen att arbeta med fler yrkesgrupper samt att ge en tydligare roll inom dessa.
Förvaltningens målsättning är att öka attraktivitet, förbättra arbetsmiljö samt minska utgifter genom detta arbetssätt. Utöver detta har
förvaltningen inom hemtjänst och SÄBO satsat på ledar- och organisationsutveckling för att stärka ledarskap och medarbetarskap bland
annat med syfte att minska personalomsättning och sjukfrånvaro.
Personalomsättning/Kompetensförsörjning
2018
2019
Pension
Egen uppsägning
Summa

20
91
111

2020
200630 Prognos
20
5
20
62
20
60
82
25
80

2021

2022

2023

17
80
97

14
80
94

24
80
104
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Heltid som norm
För att öka takten i detta arbete har förvaltningen utökat resurserna kopplat till kommunens heltidsprojekt med en 50 % projektresurs. Inom
förvaltningen är idag 57 % av medarbetarna heltidsanställda och 52 % arbetar heltid. En förbättring mot samma period föregående år på +2%
heltidsanställda och +6% heltidsarbetande.
I projektet Heltid som norm har en del utgjorts av delprojektet ”Organisering och bemanning”, vilket innebär att verksamheterna planerar för
att uppnå en jämnare arbetsbelastning och på så vis komma närmre en heltidsorganisation än en deltidsorganisation.
Inom särskilt boende kommer arbetet vara slutfört den 24 september medan arbetet har påbörjats inom ordinärt boende och planeras vara
klart den 30 september.
Heltid som norm
19-apr 19-aug 20-apr 20-aug
Heltidsanställda
55 %
55 % 56 %
57 %
Heltidsarbetande
46 %
46 % 52 %
52 %
Differensen mellan heltidsanställda och heltidsarbetande kan härledas till olika typer av tjänstledigheter, vilka för perioden räknas till 46
personer (varav 34 innehar heltidsanställning). Verksamheten har 20 stycken medarbetare som är lediga utan laglig grund, dvs. tjänstlediga,
utan lön. I begreppet laglig grund inräknas föräldraledighet eller studieledighet. De medarbetare som arbetar deltid har merparten
anställningar som överstiger 64 % och flera av dessa medarbetare har anställningar på 80-90%. För att nå framgång med heltidsfrågan
behöver förvaltningen vidta åtgärder med tonvikt på organisatorisk översyn, utökat samarbete mellan enheter och verksamhetsområden samt
revidering av resursutnyttjande över dygnets alla timmar, veckans alla dagar.
Arbetsskador
Under 2020 har ett nytt system för anmälan av arbetsskador och tillbud införts i Karlshamns kommun. System ger verksamheten möjlighet att
arbeta digitalt med utredningar samt ger en större möjlighet att mäta orsaker och få fram mer detaljerad statistik rörande området. Utifrån
förändringen i mätningar väljer förvaltningen att rapportera 2019 års innevarande statistik utifrån systemets möjligheter tillsammans med en
förenklad statistik kopplad till arbetsskador för 2018, 2019 och 2020. I den förenklade rapporteringen ingår en enklare prognostisering för
arbetsskador för 2020. Sett till den historiska statistiken är det svårt att bedöma typen av skador som uppstått. Det kan dock konstateras att
skadenivån ligger på en stabil nivå över tid.
Utifrån inkomna anmälningar för perioden 200101 till 200831 har antalet anmälningar om arbetsskador och tillbud ökat inom
Omsorgsförvaltningen. Totala antalet anmälningar har uppräknats till 80 stycken varvid merparten är olycksfall men så även en högre del
tillbud. Prognosen för antal arbetsskador/tillbud för året 2020 beräknas bli högre än föregående år 2019.
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Anledning till ökning kan vara en ökad stress och samt ökning av antalet vikarier och övrig personal som i högre grad ska vara disponibel i
annat arbetsområde.

Arbetsskador/Tillbud 200101-200831
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Sjukfrånvaro vid Omsorgsförvaltningen
SJUKDAGAR PER ANSTÄLLD, DAG 1-14, Januari-juni
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 exkl månadsanställda semestervikarier

SJUKDAGAR PER ANSTÄLLD, DAG 1-14, Januari-juni
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Omsorg

6,80
5,84
3,70

2009
3,70

3,30

3,20

2010
3,30

2011
3,20

3,90

4,00

2012
3,90

2013
4,00

3,59

2014
3,59

4,00

4,21

4,29

2015
4,00

2016
4,21

2017
4,29

2018
5,84

5,41

2019
5,41

2020
6,80

SJUKDAGAR PER ANSTÄLLD, DAG 15-, Januari-juni

SJUKDAGAR PER ANSTÄLLD, DAG 15-, Januari-juni
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Omsorg

15,80
12,39
9,60

2009
9,60

8,20

2010
8,20

9,00

8,60

2011
9,00

2012
8,60

13,92

12,91

14,35

14,01
12,14

10,30

2013
10,30

2014
12,39

2015
13,92
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2016
12,91

2017
15,80

2018
14,35

2019
12,14

2020
14,01

Antal sjukdagar inom intervallet 1 - 14 dagars sjukfrånvaro har ökat med 1.39 dagar per anställd. Inom intervallet från dag 15- och uppåt har
antalet dagar ökat med 1.87 dagar per anställd. Anledning till ökad korttidsfrånvaro kan härledas till Covid–19 och den skyldighet som
medarbetare har att anmäla sig sjuk vid minsta symtom, allt för att förhindra smittspridning.
Basal hygien
Följsamhet till basala hygienrutiner har klart förbättrats under året i takt med att fokus på hygien och smittspridning ökat. Tidigt under året är
observations-studier genomförda avseende följsamhet till basala hygienrutiner. Dessa visar ett något förbättrat resultat i stort jämfört med
förra året även om resultatet fortsatt har utrymme för ytterligare förbättringsarbete.
Utifrån behov i verksamheten och rådande samhällssituation med ökad smittspridning har även ytterligare åtgärder satts in. Egenskattning av
följsamhet till basala hygienrutiner kontrolleras lokalt på varje enhet veckovis tills vidare. Internkontroll visar mycket god följsamhet i samtliga
steg, med som lägst 95 % korrekt hantering.

Internkontroll
HSL – Dokumentation journalgranskning
Hälso-och sjukvårdsdokumentation genomförs noggrant i flera delar, en internkontroll är genomförd och visar vissa brister i följsamhet till
enstaka delar ur patientdatalagen samt nationell informationsstruktur. En arbetsgrupp med representanter från verksamheten deltar i arbete
om förbättring kring fullgod dokumentation. Samtliga medarbetare i hälso- och sjukvårdsorganisationen genomför en lokalt utförd
dokumentationsutbildning med fokus på dokumentationsprocessens alla steg.
Under året pågår arbete med planering inför nytt journalsystem för HSL. Flera punkter som i internkontroll visat sig vara något bristfälliga blir
tvingande, vilket ses som en fördel. Ytterligare utbildning kring dokumentationsprocessen planeras parallellt med introduktion av nytt
journalsystem.
Delegering
Internkontroll gällande delegeringsprocessen är påbörjad.
Avvikelsehantering
Internkontroll av avvikelsehantering är genomförd och visar brister i utredning, planering av åtgärder och uppföljning samt dokumentation av
dessa. Genomgång med ansvariga enhetschefer har genomförts där brister påpekats och dialog angående samsyn kring arbete med
avvikelsehantering påbörjats. Arbete med förbättrad avvikelsehantering fortgår.
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Verkställighetsdokumentation SOL
Internkontroll av kvalitet och följsamhet i verkställighetsdokumentation har genomförts där 20 slumpmässiga IBIC-insatser valdes ut.
Kontrollen visar att texterna i genomförandeplanerna är utformade på samma sätt som de varit över tid och således inte förändrats nämnvärt.
Slutsatsen av kontrollen som helhet är att verkställighetsdokumentationen är bristfällig. Genomförandeplanerna uppfyller inte syftet med att
beskriva hur genomförandet av en insats ska gå till. Det är heller inte möjligt att följa upp effekten av insatsen. De eftersträvade
förändringarna med införandet av IBIC handläggare har ännu inte har haft genomslag i verkställighetsdokumentationen då vi till följd av
Covid-19 inte kunnat genomföra de planerade utbildningsinsatserna och införande av det nya IT-stödet som krävs för att IBIC ska kunna
implementeras fullt ut.
Lex Sarah-bestämmelser
I arbetet med att säkerställa att medarbetarna förstår rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah-bestämmelser ska en enkät till 100
medarbetare skickas ut under hösten. Samtal med enhetschefer har genomförts för att få underlag till frågeställningarnas utformning i
enkäten. Planering för kontrollpunktens genomförande pågår.
Egenkontroller
Intervjuer med 10 enhetschefer pågår om egenkontroller. Kontrollpunkten handlar om att ta reda på hur egenkontroller fungerar i
verksamheten utifrån IVO:s tillsynsfrågor - Plan för egenkontroll, vilka metoder som används, mätbara mål, resultat av egenkontroller utifrån
ställda krav och mätbara mål samt hur resultatet av egenkontrollerna används i det fortsatta förbättringsarbetet.

Kvalitet
Kommunfullmäktige fattade den 15 juni beslut om en ny policy för styrning och kvalitetsutveckling i Karlshamns kommun. Beslut om inköp av
nytt IT-stöd för styrning, lednings- och kvalitetsutveckling har tagits av kommunstyrelsen och vi arbetar nu med förberedelserna.
Uppdraget för arbetet med kvalitet i särskilt boende ”Sätt ljus på natten” har reviderats och ny handlingsplan samt uppföljningspunkter ska tas
fram och implementeras för att visa att vi följer rekommendationens fyra delar – Koll på läget, Individens behov, Strategi för ny teknik och
Ledarskap.
Förslag på ny informationsbroschyr har arbetats fram som är tänkt att ersätta gällande broschyr för värdighets- och servicegarantier.

180

Avvikelsehantering
Det har under perioden januari till augusti registrerats 1917 avvikelser. 82 % är relaterat till typen vårdskada, där läkemedelsavvikelser och
fall utgör merparten. 17 % är annan avvikelse så som brister i insatser, teknik mm. samt 0,2 % Lex Sarah-avvikelser. Vi ser att avvikelser
enligt HSL sker mera frekvent än enligt SOL vilket vi behöver se över framgent. Mottagningstiden från det att avvikelsen rapporteras till att
den mottas är idag för långa. Vi behöver arbeta mer med att korta ledtiderna.
Utveckla samverkan med civilsamhället
Tjänsten som aktivitetssamordnare är tillsatt från den 1 april. Under den pågående pandemin har aktivitetssamordnaren varit ansvarig för
insamlandet av och placering av volontärarbetare inom omsorgen.
Kommunens träffpunkter har på grund av Covid-19 hållits stängda från april och framåt.
Flytten av Träffpunkten i Asarum från Dyks Väg till Östralycke har genomförts, men till följd av Covid-19 har ingen träffpunktsverksamhet har
startats upp på Östralycke. Samarbetet och värdskapet på Trygghetsboendet vid Östralycke har påbörjats i liten skala men är fortfarande
mest i förberedande syfte i väntan på lättnader i föreskrifterna runt Covid-19.
Äldredagen som 2020 skulle firat 10-årsjubileum fick även den ställas in på grund av Covid-19.
I samarbete med Socialstyrelsen och Hej Blekinge är projektet Promenadvän igång. Seniorer med insatser i ordinärt boende får möjlighet till
sällskap på en promenad. Projektet syftar till att minska och förebygga ensamhet under rådande pandemi. Promenaderna genomförs efter de
riktlinjer och föreskrifter som finns gällande avstånd och hygien. Omsorgsförvaltningens roll är att sprida informationen om projektet via
framförallt hemtjänsten, men också bistå med volontärer till projektet.

Teknik
Ökad användning av digital fjärrtillsyn. Vi har under sommaren gått upp från tre till åtta kameror och behovet ser ut att öka.
Ett av förvaltningens prioriterade områden är att utveckliga tekniken som används av personal och av brukare/patienter. Under första
kvartalet 2020 startade biståndshandläggarna med LifeCare handläggare som ersätter det tidigare verksamhetssystemet (samma
leverantör). I införandet av systemet utökades även de valbara insatserna för hemtjänsten till att vara mera i enlighet med de riktlinjer som
Socialstyrelsen har gått ut med gällande hur vi skall arbeta med Individens behov i centrum(IBIC).
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Från och med kvartal tre arbetas det med att ersätta gamla systemet rörande verkställigheten inom stöd i ordinärt boende och för legitimerad
personal. Samtliga medarbetare inom stöd i ordinärt boende skall utbildas enligt socialstyrelsens IBIC och nytt system som stödjer arbetet
med IBIC gällande dokumentation och mobil hemtjänst. Legitimerad personal ska utbildas i nationell dokumentationshantering och likaså nytt
system som stödjer dokumentationen för journalföringen.
Installation av heltäckande WiFi på våra särskilda boenden, Mariegården i Svängsta och Gustavsborg i Karlshamn samt korttidsboende
Kompassen, har påbörjats och planeras vara klart under hösten. Samtidigt förbereds installation av nytt trygghetslarm på samma boenden
som även det planeras att vara klart under hösten. Kommunens IT-enhet arbetar på att ta fram en ritning på heltäckande WiFi för Ekegården i
Mörrum.
Byte till ny larmcentral för trygghetslarmen i ordinärt boende har genomförts under våren med gott resultat.
Under hösten planeras utbyte av samtliga digitala lås som används inom stöd i ordinärt boende. 15 stycken digitala medicinskåp har köpts in
för att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen hemma hos patienter där kommunen har övertaget läkemedelsansvaret. Utvärdering av
användningen av de digitala medicinskåpen ska göras innan flera inköp planeras.
Utveckling av e-tjänster har under året kommit igång med beställning av behörigheter, resor, intresseanmälan till volontärsinsatser, ansökan
fondmedel och bostadsanpassning.
Avveckling av användningen av fax pågår fortfarande. Det har funnits svårigheter att avveckla fax till/från någon enstaka vårdcentral samt
externa verksamheter exempelvis apoteken. Enskild kontakt tas med varje verksamhet där fax fortfarande används för att etablera nya rutiner
för att kunna avveckla faxen.
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3. Nämndens framgångar
Framgångar under året

Under pandemin har ett mycket gott samarbete visats både inom förvaltningen, mellan förvaltningar och över huvudmannaskapsgränser.
Vidare har pandemin visat att när vi måste fokusera gör vi det på ett förtjänstfullt sätt vilket bl. a arbetet med basala hygienrutiner visar.
Många och nödvändiga beslut har fattats med kort varsel för att styra och stödja verksamheten genom krisen. Chefer och medarbetare
ute i verksamheten har gjort ett fantastiskt arbete under den pågående pandemin för att så långt det är möjligt kunna bedriva
verksamheten så under normala former.
Regeringen beslutade om besöksförbud i syfte att undvika att få in smitta inom särskilt boende
Det har varit en stor utmaning för medarbetare och chefer att förhålla sig till besöksförbudet, då detta har varit en påfrestning och
uppoffring för både brukare och anhöriga, har de fått hantera mycket oro och frustration. Verksamheten har så här långt klarat av att
undvika att få in smitta inom särskilt boende, vilket kan ses som en framgångsfaktor.
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4. Ekonomisk uppföljning

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.
Årsbudget
2020

Intäkter

Periodbudget

Periodens
utfall

Avvikelse
perioden

Helårsprognos
2020

Prognos
avvikelse
helår

Helårsprognos
föregående
uppföljning

Periodens
utfall
föregående år

66 050

44 037

47 028

2 991

72 679

6 629

69 416

45 521

Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Bruttokostnader

-349 864
-161 152
-2 907
-513 923

-232 476
-107 586
-1 900
-341 962

-242 665
-105 184
-1 938
-349 787

-10 189
2 402
-38
-7 825

-359 211
-161 334
-2 907
-523 452

-9 347
-182
0
-9 529

-356 621
-159 761
-2 907
-519 289

-244 290
-101 998
-1 590
-347 878

Nettokostnader

-447 873

-297 925

-302 759

-4 834

-450 773

-2 900

-449 873

-302 357

5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga i slutet av resultatrapporten
Här redovisas uppföljning av sådana faktorer som är av särskild betydelse för nämnden i relation till dess ansvarområde.

6. Budgetram, anpassningar och covid 19, se bilaga i slutet av resultatrapporten

Nämndens sammanställning över eventuella obalanser från tidigare år, aktuell budget och prognos för innevarande år, avvikelser
från budget samt beslutade och planerade anpassningar.
Dessutom redovisas merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19.
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7. Investeringsuppföljning

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

Årsbudget
2020

Periodens
utfall

Helårsprognos
2020

Prognos
avvikelse
helår

KS projekt > 7 mnkr
Projekt < 7 mnkr
Investeringsprojekt ON

-3 500

-1 119

-3 500

Summa

-3 500

-1 119

-3 500

Helårsprognos
föregående
uppföljning
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-3 500

-3 500

8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar och analys

Ekonomisk uppföljning
Prognosen visar minus -2,9 mnkr och beror på högre kostnader för personal -9,3 mnkr vilket delvis vägs upp av överskott för intäkter +6,6
mnkr. Periodens avvikelse efter åtta månader är -4,8 mnkr. Överskott mot periodbudget finns inom intäkter +3 mnkr och övriga kostnader
+2,4, medan personalkostnaderna visar ett underskott på -10,1 mnkr. En stor del av överskottet bland intäkterna beror på
arbetsmarknadsanställningar och ökat antal hemtjänsttimmar. För arbetsmarknadsanställningar får omsorgsförvaltningen både en
personalkostnad och en intäkt. För övriga kostnader beror överskottet på mindre kostnader än budgeterat för bland annat
bostadsanpassningar, tekniska hjälpmedel, fastighetskostnader och förbrukningsvaror.
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Centralt
Omsorgsförvaltningens centrala delar redovisar för perioden en negativ avvikelse om -1,7 mnkr. Denna förändring av avvikelsen från
föregående resultatrapport beror på ökade kostnader för Covid-19, då stora inköp av skyddsmaterial har gjorts samt höga kostnader för
personalåtgärder. Den prognostiserade helårsavvikelsen beräknas till -0,5 mnkr.
Digitaliserings- och Utvecklingsenheten
För perioden januari-augusti 2020 redovisas ett överskott om +1,4 mnkr och helårsavvikelsen prognostiseras till +1 mnkr. Den positiva
avvikelsen beror främst på en senarelagd produktionssättning av nya trygghetslarm på särskilda boenden samt försenad överflyttning från
Doros larmcentral till Tunstalls larmcentral.
Stöd i ordinärt boende
Verksamheten stöd i ordinärt boende redovisar ett underskott om -7,3 mnkr för perioden januari-augusti 2020, och helårsavvikelsen
prognostiseras till -7 mnkr. Underskottet för perioden består av en negativ avvikelse på personalkostnader med -7,9 mnkr, där kostnad för
Coronateamet om ca 1 mnkr ingår. Riktlinjer för pandemin har inneburit en hög sjukfrånvaro i verksamheten, fler timavlönade och högre
kostnad för övertid. Coronateamet som aktiverades vid midsommar kommer vara aktivt till minst den 30 september. De medarbetare som
ingår i teamet måste ersättas på sin ordinarie arbetsplats, vilket har skapat en merkostnad som har återsökts genom statliga medel. Dock
vet inte verksamheten ännu hur mycket de kommer få tillbaka. En hemtjänsttimme ska under 2020 i snitt kosta 434 kr enligt budget.
Snittkostnaden var för årets åtta första månader 470 kr vilket är högre än budget, men lägre än 480 kr som snittkostnaden var under
samma period 2019 och även 518 kr 2018.
När det gäller budgeten för övriga kostnader har kostnaden för leasingbilar varit högre än budgeterat under perioden, medan kostnaden för
persontransporter varit lägre då dagverksamheten har förändrats efter pandemiutbrottet. En högre förbrukning av skydds- och
förbrukningsmaterial med koppling till Covid-19 finns och kostnaden för dessa uppskattas till knappt 100 tkr för perioden. Denna kostnad
kommer bli högre, men hur mycket beror på hur pandemin utvecklar sig.
Underskottet på personalkostnader och övriga kostnader vägs till viss del upp av ett överskott på intäktssidan. Intäkterna prognostiseras bli
1,7 mnkr högre än budgeterat då antal timmar har ökat.
De ökade timmarna har lett till att den resursbudget som funnits hos verksamhetschefen har förbrukats. Timmarna minskade något under
hösten i fjol, men eftersom det är behov och efterfrågan som styr är det svårt att bedöma utvecklingen. Troligtvis kommer inte timmarna
minska så pass mycket att resursbudgeten är tillräcklig vid årets slut.
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Verksamheten har trots tidigare minskning av antal årsarbetare haft för mycket personal totalt sett. Det är fortsatt svårt att göra snabba
omställningar utifrån de förändringar som sker i verksamheten, vilket är en utmaning som ledningsgruppen inom stöd i ordinärt boende
arbetar kontinuerligt med. Då mycket tid har krävts till att hitta ersättare för frånvarande medarbetare under våren och sommaren, har det
funnits lite tid till strategiskt arbete och effektivisering.
Arbete fortgår för att planeringen av insatser och schemaläggning ska vara ännu mer förknippad med ekonomi. Verksamhetschef
tillsammans med controller har under perioden fortsatt med månatliga uppföljningar, både gemensamma och individuella med samtliga
enhetschefer. Uppföljningarna syftar till att fortsätta arbetet med att analysera, åtgärda samt identifiera vilken hjälp enhetscheferna behöver
för att komma fram till en god strategi i ekonomiarbetet. Enhetscheferna har fått verktyg i syfte för god planering, prognostisering och
strategiskt dagligt arbete.
Stöd i särskilt boende
2019 sänktes kvoterna per lägenhet till 0,69-0,70 för demensavdelningar och 0,65-0,66 för särbo-avdelningar. Någon ny sänkning är inte
planerad då det riskerar inverka negativt på brukarna och verksamheten. Enhetscheferna har aktivt arbetat för en välfungerande
schemaläggning i syfte att hantera toppar och dalar. Åtgärder för att minska personalkostnaderna och förbättra arbetsmiljön har startats.
Enheter kommer under året pröva att förlägga scheman utan delade turer och att ändra schemat från 10 timmars natt till nio timmar.
Prognosen visar på +0,9 mnkr mot budget, vilket är en förbättring mot föregående prognos. Det är främst kostnaderna för avvecklingen och
driften av Båtsmansgården, ökade intäkter samt kostnaderna för utbildning som avviker positivt mot budget. Båtsmansgårdens brukare har
flyttat och med avvecklingen kommer antalet boendeplatser att minska till 330, att jämföra med starten 2019 då det fanns 366 platser.
Hyran ingår i prognosen för hela 2020.
Effekter av Covid-19 innebär en omställning som fått flera effekter som ökade personalkostnader. Under året har även förstärkning på
Östralycke natt genomförts som beror på ett större behov än budgeterat. Trots dessa kostnader visar prognosen på ett mindre överskott
mot budget när hänsyn tas till statliga bidrag för arbetsmarknadsåtgärder.
Verksamhetsområdets utfall är efter åtta månader -0,6 mnkr mot periodbudgeten, se bilaga. Underskottet mot periodbudget beror på att
Båtsmansgårdens periodbudget är fördelad på hela året. Exkluderas Båtmansgården är avvikelsen +0,4 mnkr. Ökade kostnader kopplade
till Covid-19 är sjuklönekostnader, minskat semesteruttag, ökade materialkostnader och vikariekostnader. Med avvecklingen av
Båtmansgården prognostiseras ett överskott resterande period av året på totalt +0,9 mnkr.
Prognosen visar att lönekostnaderna är i balans när hänsyn till arbetsmarknadsintäkterna räknas in. Utfallet avviker främst beroende på att
periodbudgeten för Båtsmansgården är utlagd på helår men avvecklingen har skett succesivt.
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Sjuklönekostnaderna samt semesteruttaget avviker negativt för perioden om ca -2,9 mnkr, exklusive arbetsgivaravgifter.
Sjuklönekostnaderna fortsätter att vara höga för perioden jan-aug. Att sänka sjuklönekostnaderna och sjuktalen är ett långsiktigt arbete.
Flera åtgärder har vidtagits under 2019 och fortsätter 2020 men Covid-19 har en tydlig påverkan på utfallet. Övriga kostnader
prognostiseras vara i balans.
Myndighet och resurs, hälso- och sjukvård
Prognosen visar på helår en avvikelse om +2,7 mnkr. En förbättring om +0,6 mnkr som till största del beror på lågt utfall avseende
bostadsanpassningar och personalkostnader. Verksamhetsområdet visar på en periodavvikelse med +3,4 mnkr för perioden jan-aug, se
bilaga. Periodens positiva avvikelse beror främst på låga kostnader för personal, bostadsanpassningar och tekniska hjälpmedel. För
bostadsanpassningen finns ett pågående större ärende och om det inte färdigbehandlas under 2020 kommer prognosen förbättras
ytterligare. Överskott för personal relaterade kostnader för perioden jan-aug beror till stor del på vakanser och att det är svårt att rekrytera
personal med rätt kompetens. Demens- och psykiatriteamet var tillsatt i april men har budget från februari vilket resulterat i ett överskott
mot budget. Verksamhetsområdet ersätter i regel inte alla anställda vid sjukdom och ledigheter förutom korttidsboendets personal och
sjuksköterskor kväll och natt, vilket ger ett överskott. Om Covid-19 får en fortsatt stor påverkan på årets sjukfrånvaro kan det resultera i
ökat överskott mot budget men brister i kvalité.
Bland övriga kostnader kommer det finnas ett underskott för lokalhyra ca -0,2 mnkr, då det inte har varit möjligt att flytta från
Drottninggatan enligt plan. Covid-19 innebär ökade kostnader för förbrukningsvaror eftersom större lager av material behöver köpas in
samt ökade kostnader för skyddsutrustning.
Kostnaderna för bostadsanpassningarna har fram till föregående år varit stabila. Från föregående år minskade kostnaderna kraftigt och
även i år är kostnaderna låga i förhållande till budget, +1,6 mnkr mot periodbudget. Ett större ärende är medräknat i årets prognos men kan
förskjutas till nästa år vilket skulle resultera i ett större överskott.
Investeringsbudget
Prognosen för investeringsbudgeten är att hela budgeten om 3,5 mnkr kommer att förbrukas. Omsorgsförvaltningen har haft extra medel
under tidigare år för att hantera nya delar av Östralycke och Ekegården. Under 2020 har budgeten minskat då majoriteten av inköpen till
dessa boenden har genomförts.
Under 2020 kommer digitalisering, IT, larm och att byta ut äldre inventarier finnas på agendan. Under januari-augusti har 1,1 mnkr
förbrukats.
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9. Uppföljning av internkontrollplan
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse
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Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)
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ON

ON

☐ ☐ ☒ Utskick ska ske under hösten

☐ ☒ ☐ Pågår

☐ ☐ ☒ Slutsatsen är att
verkställighetsdokumentationen är
bristfällig. Det planerade arbetet kring
införande av IBIC har fått framskjutas
till följd av Covid- 19 både vad gäller
utbildning och system. Utredning och
system taktar inte f.n. som planerat
men nya tag tas i höst. När det gäller
genomförandeplanerna över lag krävs
ett omtag i verksamheten vilket ingår i
planen
X
Pågår

X Kontrollen visar på brister i samtliga
delar. Genomgång med ansvariga
enhetschefer har genomförts där
brister har påpekats.
Förbättringsarbete fortgår

Journalgransknin
g av
vårdprocessen

Granskning av identifierad MAS
process

Bilaga B

Stickko Vår
ntroller och
höst

ON

X

Vissa brister påvisas i granskningen
men införande av nytt journalsystem
pågår vilket också kommer att gynna
journalhanteringen.

Budgetram, obalanser och anpassningar

Driftredovisning, mnkr

Nämnd:
Omsorgsnämnen

20 vår
och 20
höst

Utfall 2019

varav
obalans
till 2020

Budget
2020

0,028

0

-448

Prognos Avvikelse
2020
från
budget

-451

-2,9
0

AnpassAnpassningar
ningar
politiskt
plan
beslut förvaltnin
2020 gen 2020
8

Kommentarer:
Omsorgsförvaltningen gick in i 2020 i balans och progostiserar en helårsaavikelse om -2,9 mnkr, pga. höga
personalkostnader för corona-teamet och skyddsmaterial.
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8

Anpassningar
prognos
2020
8

Bilaga Covid-19
Driftredovisning, mnkrUtfall 2019

Budget
2020

Prognos
2020

Avvikelse
från budget

varav lägre
intäkter i
prognosen
för Covid 19

varav
kostnader i
prognos för
Covid 19

Periodens
utfall
för Covid 19

-448

-451

-2,9

-0,1

-6

-4,1

Nämnd:
Omsorgsnämnden

-459

0

Kommentarer:
Osäkra siffror då vi har svårt att bedöma utvecklingen av pandemin.
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2020
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:
Verksamhet, avdelning eller
enhet:
Namnet på ansvarig chef:

Jan-Aug
AV-nämnden
Ulla Sandgren
Arbete och välfärd
Thomas Svensson
Arbete och välfärd
Thomas Svensson

Nämndens verksamhetsområden






Arbetsmarknad
Försörjningsstöd
Introduktionsverksamhet
Individ och familjeomsorg
LSS-verksamhet
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse
Flera förbättringsarbeten pågår när det gäller nämndens två mål som kopplas till kommunfullmäktiges mål att Karlshamn tar ansvar för
morgondagens samhälle. Det är för tidigt att dra några slutsatser om måluppfyllelse, då effekterna kan uppnås på längre sikt.. När det gäller
kommunfullmäktiges mål om kunskap och bildning så har nämnden inte några mål inom detta område. Nämndens mål att uppnå varaktigt
arbete för personer inom försörjningsstöd är viktigt. Det har varit stora organisatoriska och kulturella problem inom arbetsmarknadsenheten. En
ny enhetschef tillträdde i april år 2020. Först i år har AME ändrat målgruppsprioriteringen till personer som har försörjningsstöd. Antalet hushåll
med försörjningsstöd har minskat. När det gäller kvalitetsmålen så är det för tidigt att ge en bild av måluppfyllelse. Under år 2019 halverades
placeringar av barn och ungdomar. Tyvärr så ser vi en ökning av placeringar igen. Målsättningen för år 2020 var att LSS-verksamheten skulle
vara i ekonomisk balans. Obudgeterade volymökningar har lett till ökade kostnader. Omstruktureringen av LSS-boendena kommer att på sikt
ytterligare minska nämndens kostnader för LSS. Tidplanen när det gäller LSS-boendena håller inte. Det är stora förseningar av olika orsaker
som leder till att effekterna uppnås först år 2022. Antalet hushåll med barn som får försörjningsstöd har under år 2020 minskat med 17%.

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle
Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator

Ökad psykisk hälsa hos barn och
ungdomar i Karlshamn
Minskad barnfattigdom för de barn
vars föräldrar har försörjningsstöd

Andelen barn och ungdomar med psykisk
ohälsa skall årligen minska

10%

Har ökat

Andel barnfamiljer med försörjningsstöd
skall årligen minska

10%

Har minskat janaugusti med 17%

Helt

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator

Ej uppfyllt

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet
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Nämnden har inte något mål om
erbjudande av kunskap och bildning

Skriv vilka insatser som din verksamhet har för
att nå nämndens mål.

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap
FF

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall 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 %

Har minskat med
7%

Andel i arbete eller studier ett år efter
inskrivning på Arbetsmarknadsenheten

50 %

Har ej mätts

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator
Delvis

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet

Nämndens mål

Nämndens indikatorer
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Status
indikator

Ökad kvalitet i nämndens insatser,
med kvalitet avses:
-ökad nöjdhet med insatser
-Ökad trygghet hos brukarna
-Ökad delaktighet för brukarna
-Ökat respektfullt bemötande

Andel upplevd nöjdhet hos brukarna

95 %

Mäts under hösten

Välj status

Andel upplevd trygghet hos brukarna
Andel upplevd delaktighet hos brukarna
Andel upplevd respektfullt bemötande

90 %
90 %
95 %

Mäts under hösten
Mäts under hösten
Mäts under hösten

Välj status
Välj status
Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Ökad kostnadseffektivitet i
nämndens verksamheter

-Nämndens kostnader per brukare
inom LSS-verksamheten skall årligen
minska. Nämndens kostnader för
försörjningsstöd skall årligen minska.
Nämndens kostnader för externa
missbruksplaceringar skall årligen
minska Antalet placeringsdygn på
externa behandlingshem och för
vuxna missbrukare skall årligen
minska Nämndens kostnader för
placerade barn i extern regi skall
årligen minska Antalet
placeringsdygn på externa HVB-hem
och konsulentstödda familjehem skall
årligen minska.
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Indikatorsnivå

Utfall indikator

Se
verksamhetsplan
2020

KPB har minskat mellan
åren 2018-2019.
Kostnadsminskningen
uppgick till 4,7 mnkr
Försörjningsstödskostnaden
har ökat under perioden i
förhållande till budget.
Missbruksplaceringar har
ökat från 0 placeringar vid
årets början till sex
placeringar i augusti
Antalet placeringar i interna
familjehem och
konsulentstödda familjehem
har under året ökat

Status
indikator

HeltEj uppfylltsEj
uppfylltsDelvis

Ökad social hållbarhet

Sjukfrånvaron i verksamheten skall
årligen minska

Ökad ekologisk hållbarhet

Ökad ekologisk hållbarhet

Hänvisning till
Kommunstyrelsens
indikatorer
Hänvisning till
Kommunstyrelsen
indikatorer

Sjukfrånvaron har minskat

Delvis
Välj status

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys.
Ändrade förutsättningar och utmaningar
År 2020 inleddes med ett underskott med 25 mnkr. Prognosen visar ett underskott med 51,9 mnkr vid årets slut. Anledningen
till underskottet är, förutom att året inleddes med ett underskott med 25 mnkr, volymökningar, minskade intäkter från staten
och under eller ej budgeterade verksamheter. Den planerade omstruktureringen inom LSS som förväntades att leda till
kostnadsminskningar under år 2020 har uteblivit. Byggprojekten har kraftigt försenats och väntas ge effekt först år 2022.
Kostnadsminskningar, volymökningarna och underbudgeterade verksamheter redovisas i separat bilaga. En handlingsplan
har upprättats för att minska kostnadsökningen som tas upp för beslut i nämnden den 24/9 2020. En glädjande nyhet är att
försörjningsstödskostnaden har planat ut de senaste månaderna. Fler personer med försörjningsstöd finns idag med i
arbetsmarknadsenhetens verksamheter. Under året har det pågått och pågår en genomlysning av arbetsmarknadsenhetens
uppgifter. Flera personer har lämnat verksamheten på frivillig väg. Anledningen är misstankar om ekonomiska oegentligheter.
En polisanmälan skall göras för att utröna om det har förekommit något brottsligt.
Förvaltningen har flera stora utmaningar:







Arbetsmarknadsenhetens förändrade fokus mot försörjningsstödsmottagare och flödet från försörjningsstödarbetsmarknadsinsatser mot egen försörjning.
Volymökningarna nu och de kommande åren inom LSS. Inom alla nio insatser som styrs av lagen
Övergång från konsulentstödda familjehem till egna familjehem
Minskade externa placeringar av barn och ungdomar genom öppenvårdsinsatser och andra insatser på hemmaplan
Internt och externt samarbete. Både primär och sekundärpreventivt arbete. Förebyggande och tidigare insatser.
Missbruksvården. Opiodmissbruket
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Socialtjänstlagen kommer att förändras. En av de viktigaste delarna handlar om att göra det enklare för individer att få
individuella insatser utan biståndsprövning. Det är ett viktigt steg för att göra socialtjänsten mer tillgänglig och gör det möjligt
att snabbare kunna ge riktade insatser till de som behöver stöd.
Utredningen föreslår att vikten av förebyggande arbete skall stärkas. Barnperspektivet kommer också att stärkas. Vidare
föreslås att socialnämnderna eller motsvarande skall kunna följa ett barn under en längre tid efter en utredning även utan
vårdnadshavarens samtycke. Utredningens förslag om ökade möjligheter att hantera statistik kommer innebära bättre
möjligheter för kommuner att kunna följa upp det arbete de gör och därmed utveckla olika arbetsmetoder.
De volymökningar som finns inom nämnden för arbete och välfärd i Karlshamn, finns i stort sett samtliga kommuner i riket. Till
exempel Försörjningsstödskostnader och placeringar av barn och ungdomar.

3. Nämndens framgångar
Framgångar under året
D
D

Förvaltningen har lyckats med att samtliga socialsekreterartjänster är tillsatta, vilket har lett till att det inte finns några externa konsulter inom
verksamheterna. Det har också lett till att verksamheterna har möjlighet att arbeta med de förbättringsåtgärder som det har beslutats om. Det
har arbetats intensivt med att avsluta kostnadskrävande insatser inom samtliga verksamheter och att hitta billigare och fungerande lösningar.
Se bilagan kostnadsminskningar, volymökningar och underbudgeterade verksamheter/insatser.
Den viktigaste framgången är att inte tvingas till paniklösningar som på sikt leder till kostnadsökningar. Det långsiktiga perspektivet måste finnas
med i allt nämnden gör.
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4. Ekonomisk uppföljning.
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.
Årsbudget
2020

Intäkter

Periodbudget

Periodens
utfall

Avvikelse
perioden

Helårsprognos
2020

Prognos
avvikelse
helår

Helårsprognos
föregående
uppföljning

Periodens
utfall
föregående år

71 983

47 967

58 063

10 096

82 340

10 357

16 617

88 574

Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Bruttokostnader

-262 806
-181 762
-1 432
-446 000

-172 383
-117 043
-960
-290 386

-190 747
-148 562
-954
-340 264

-18 364
-31 519
6
-49 878

-289 498
-217 329
-1 432
-508 259

-26 692
-35 567
0
-62 259

-22 015
-33 630
0
-55 644

-188 994
-145 610
-543
-335 148

Nettokostnader

-374 017

-242 419

-282 201

-39 782

-425 920

-51 903

-39 027

-246 573

5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga i slutet av resultatrapporten
Här redovisas uppföljning av sådana faktorer som är av särskild betydelse för nämnden i relation till dess ansvarområde.

6. Budgetram, anpassningar och covid 19, se bilaga i slutet av resultatrapporten
Nämndens sammanställning över eventuella obalanser från tidigare år, aktuell budget och prognos för innevarande år, avvikelser
från budget samt beslutade och planerade anpassningar.
Dessutom redovisas merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19.
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7. Investeringsuppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Årsbudget
2020

Periodens
utfall

Helårsprognos
2020

KS projekt > 7 mnkr
Projekt < 7 mnkr
Inventarier etc Arbm
Arb.miljö AV
Renovering lgh
En ingång IFO
Inv ADB
Inv DV
Utökat brandskydd
Larm LSS
Ombyggn LSS
Ombyggn IFO
Summa

-200
-1 400
-500
0
-400
-250
-200
-300
-150
-600
-4 000

0
-352
0
-106
-451
0
-7
0
0
-37
-952

-200
-1 400
-500
-106
-494
-250
-200
-200
-150
-500
-4 000
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Prognos
avvikelse
helår
0
0
0
0
0
0
-106
-94
0
0
100
0
100
0

Helårsprognos
föregående
uppföljning

-4 000

-4 000

8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar och analys
Ekonomisk uppföljning
LSS verksamheten har ett underskott och det är främst beroende på ökade kostnader inom boendedelarna, både de interna och externa.
Den planerade successiva omstruktureringen av gruppbostäder och servicelägenheter följer inte planen. Orsaken till förseningar är att
bygglov överklagats och det har funnits en tröghet i processen, vilket beror på många pågående byggprojekt inom kommunen. Det finns
idag sju personer som står i kö till gruppbostad samt fyra förfrågningar (Förhandsbesked) av individer inom LSS som vill flytta till
Karlshamn. Antalet i kö och förfrågningar förändras kontinuerligt. Risken för vite av icke verkställda beslut är stor. Vitesbeloppen är i regel
högra än vad det kostar att driva verksamheten. Det leder till att nämnden tillfälligt måste använda den avvecklade gruppbostaden på
Sämjevägen under tiden 200901-201231. Kostnaden beräknas till ca 2,0 mnkr som inte finns i budgeten. Om byggandet av nya
gruppbostäder hade följt den ursprungliga planen, hade volymökningarna delvis finansierats av ökad kostnadseffektivitet. I förhållande till
andra kommuners kostnader för LSS, så har kostnaden i Karlshamn minskat (Kostnad per brukare-Ensolution)
Socialpsykiatrin visar på ett överskott då en utomkommunalplacering som varit en mycket kostnadskrävande placering har ersätts med
en annan placering till ungefär halva kostnaden juni månad.
Insatser för vuxna, här ser vi en volymökning av institutionsplaceringar och för VINR(våld i nära relationer) som medför ökade kostnader
och bidrar till verksamheternas resultat. Vid årets början fanns det inte någon placering av vuxna missbrukare. Tio nya placeringar har
gjorts samtidigt som fem har avslutats. Det fanns tolv placeringar avseende våld i nära relationer vid årets början. Tolv av dessa
placeringar har avslutats, men sju placeringar har tillkommit under perioden.
Barn o familj har även de volymökningar som ger ökade kostnader för fler institutionsplaceringar och flerplaceringar i familjehem. Antalet
placeringar i konsulentstödda familjehem var vid årets början elva. Fyra placeringar har tillkommit och fem placeringar har avslutats, där
fyra har flyttats över till egna familjehem. Antalet placeringar i egna familjehem var vid årets början fyrtiotre. Sju placeringar har avslutats
samtidigt som det har tillkommit tretton.
När det gäller HVB-placeringar, fanns det nio placeringar vid årets början. Sex placeringar har avslutats och under året kommer resterande
tre placeringar att avslutas.
Konsultkostnader har ökat vilket beror på svårigheter med rekrytering, det är en annan bidragande orsak till verksamhetens utfall.
Arbetsmarknad påvisar ett negativt resultat. Resultatet beror bland annat på pausade ESF-projekt samt att projekt har fått avslutas i förtid
och erhållna projektmedel ska återbetalas.
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Försörjningsstöd har ökade kostnader under året och det beror främst genom en högre kostnad per hushåll. Antalet hushåll har under
året minskat från 347 vid årets början till 318 i augusti.
Verksamheterna Introduktion och Ensamkommande påvisar båda ett underskott och här beror utfallet främst på minskade intäkter.

9. Uppföljning av internkontrollplan
Det har inte gjorts någon uppföljning av nämndens interkontrollplan.
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Beslutsattest av
Kontroll av att "egna
"egna kostnader"
kostnader" beslutsattesteras
av överordnad med
beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)
Mutor och
Kontroll av att information av
bestickning
policy mot mutor och andra
oegentligheter har skett
Avslut av telefoner Kontroll av att rutin för avslut
och datorer
av telefoner och datorer följs

Kontroll
ansvar

Frekvens

Redovisningschef

2 gånger Stickprov Hösten Kommunstyrel
under året
2019
sen och
nämnd

Personal
chef

1 gång

Metod

Mät
Rapportering Marker
Åtgärd
period till
a

Hösten Kommunstyrel
2019
sen och
nämnd
Stickprov Hösten Kommunstyrel
IT-chef
1 gång
2019
sen och
nämnd
Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)
Enkät till
chefer
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☐ ☐ ☐ 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

☐ ☐ ☐ 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

Bilaga Nämndspecifik ekonomiuppföljning
Sammanställning över A&V resultat för perioden Januari - Augusti 2020

Nämnden för Arbete- och Välfärd
Verksamhet

LSS
Ledning och gemensamt
Social psykiatrin
Insatser för vuxna
Barn och familj
Försörjning
Arbetsmarknad
Introduktion
Ensamk flyktingungdom
Summa

2001-2008
Helårsprognos

-8 178
881
271
-6 683
-18 114
-9 633
-1 489
-5 409
-3 549
-51 903

Föregående uppföljning

Avvikelse mot bokslut

Avvikelse
2001-2004

Avvikelse
1901-1912

-5 303
2 156
-566
-4 229
-15 326
-10 071
-241
-1 388
-4 059
-39 027

Diff

-2 875
-1 275
836
-2 455
-2 787
439
-1 248
-4 021
510
-12 876
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-1 952
24 597
-1 468
-4 849
-21 673
-3 022
806
26
45
-7 490

Diff mot
2001-2007

-6 226
-23 716
1 739
-1 834
3 559
-6 611
-2 295
-5 435
-3 594
-44 413

Uppföljning för period 2001-2007 avseende förvaltningen för Arbete- och Välfärd
Arbete- och Välfärds prognostiserat resultat för 2020 är:

- 51 903 tkr

Det är en negativ differens mot föregående prognos, differensen är - 12 876 tkr.
Differensen kopplas till LSS, Ledning och gemensamt, Vuxna, Barn och familj, Arbetsmarknadsenhetn samt Introduktion.
För LSS verksamheten handlar det om ökade kostnader inom boende verksamheten. Prognosförändring mot april - 2 875 tkr.
Ledning och gemensamt, ökade personalkostnader i form av arbetsrättsliga personalåtgärder. Prognosförändring mot april
- 1 275 tkr.
Socialpsykiatrin, minskade placeringskostnader samt minskade personalkostnader. Prognosförändring mot april + 836 tkr.
Vuxna och Barn- och familj, ökade kostnader inom placering, öppenvård samt konsultkostnader. Prognosförändring mot april
- 5 242 tkr.
Arbetsmarknad, underskottet beror till största delen på återbetalning av projektmedel.
Introduktion, minskade intäkter. Prognos mot april - 4 021 tkr

1. LSS, har ett underskott på -8,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på LSS boende, interna och externa.
2. Ledning och gemensamt, har ett överskott på 0,8 mnkr.
3. Socialpsykiatrin har ett överskott på 0,3 mnkr.
4. Insatser för vuxna, Institutionsplaceringar har ett prognostiserat underskott på - 6,7 mnkr. VINR (Våld i nära relationer) har
ett underskott på -5,6 mnkr.
5. Barn och familj Underskottet beror på:
A) Bemanning av två konsulter prognostiseras pga svårigheter att anställa erfaren personal.
B) Institutionsvård Underskott - 9,6 mnkr.
C) Familjehem (egna och konsulentstödda) -6,2 mnkr

204

D) Övriga öppna insatser -2,2 mnkr.
E) Familjerätt -0,6 mnkr
F) Ökade kostnader för kontaktpersoner och kontaktfamiljer -0,6 mnkr
6. Försörjningsstöd, underskott - 9,6 mnkr.
7. Arbetsmarknad, har ett underskott - 1,5 mnkr.
8. Introduktion, underskott -5,4 mnkr pga minskade intäkter.
9. Ensamkommande, underskott -3,5 mnkr. Kraftigt minskade intäkter pga fyllda 20, anhörigas ankomst, medborgarskap.

Bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar
Driftredovisning, mnkr

Nämnd:
Arbete och Välfärd

Utfall 2019

varav
obalans
till 2020

Budget
2020

-382,918

-25,000

-374,017

Prognos Avvikelse
2020
från
budget

-425,920

Kommentarer:
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-51,903
0

AnpassAnpassningar
ningar
politiskt
plan
beslut förvaltnin
2020 gen 2020
0

Anpassningar
prognos
2020

-12,294

Bilaga Covid 19
Driftredovisning, mnkrUtfall 2019

Budget
2020

Prognos
2020

Avvikelse
från budget

varav lägre
intäkter i
prognosen
för Covid 19

varav
kostnader i
prognos för
Covid 19

Periodens
utfall
för Covid 19

-374,017

-425,920

-51,903

-0,300

-2,548

-1,529

Nämnd:
Arbete och Välfärd

-382,198

0

Kommentarer:
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RESULTATRAPPORT ÖFN ÅR 2020
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:

Januari-augusti 2020
Överförmyndarnämnden
Susanne Olsson
Kommunledningsförvaltningen
Daniel Wäppling

Nämndens verksamhetsområden






Tillsyn av god man, förvaltare och förmyndare
Utbildning av god man, förvaltare och förmyndare
Rekrytering av god man, förvaltare och förmyndare
Förordnande av tillfälliga uppdrag som god man, förvaltare och förmyndare samt byten
Utredning av behov av god man, förvaltare och förmyndare

Sammanfattning
Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument

De mål som nämnden satt upp för vår verksamhet och som kräver att människor träffas eller samlas i större eller mindre grupper har vi
fortfarande svårt att uppnå. Vi har märkt att färre personer visar intresse av att bli ställföreträdare vilket gör att vi fortsättningsvis har svårt
att rekrytera tillräckligt många ställföreträdare. Vi antar att det har att göra med rådande pandemi. Nämnden och kommunen klarar
därmed inte att uppfylla det obligatorium som rekrytering av ställföreträdare innebär.
Det är också problematiskt att samla ställföreträdare till gemensamma utbildningsinsatser vilket försvårar vårt uppdrag ytterligare. När det
gäller utbildningar jobbar vi med att försöka hitta Webbaserade lösningar på detta problem. Övriga mål som handlar om digitalisering i
någon form hoppas vi få tid till att uppfylla. Med en förestående planering inför sammangående med Ronnebys- och Karlskronas
överförmyndarverksamhet kommer tid bli en bristvara. Vi kommer behöva omfördela handläggnings-och utvecklingstid från vår
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verksamhet till den nya organisationen. Prioritering behöver göras och vi kommer få fokusera på att få en fungerande ny verksamhet där
vårt utvecklingsarbete dessvärre blir sekundärt.
Vi har företrädelsevis under första kvartalet 2020 haft en liten ökad frånvaro bland handläggare vilket naturligt har påverkat
granskningstakten av årsräkningar. Vi ser nu också i augusti att förskoleavdelningar runt om i landet men även i Karlshamn har fått
stänga temporärt. Skulle fler enheter behöva stänga kan det komma att påverka bemanningen på kontoret i rätt stor omfattning. Vi
prognostiserar dock att alla eller merparten av årsräkningarna ändå kommer att vara klara innan september månad är slut.
Nämnden har en bra ekonomi och trots kostnader för en extra resurs (ca 100 000) och ett inköp av modulen e-Wärna GO (130 000)
kommer nämnden gå med överskott. Prognosen är ca 1 000 000 kronor. Hur stort överskottet blir beror dock på om vi med hänseende på
planering av ny organisation, behöver vår extraresurs längre än prognostiserad period.

208

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 och uppdrag i statliga styrdokument.

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle
Tillströmningen av nya ställföreträdare har inte varit så stor som vi hoppats på och möjligtvis kan det ha att göra med rådande pandemi.
Hitintills har 21 stycken nya ställföreträdare börjat uppdrag under 2020 vilket inte täcker vårt behov. Vi försöker hitta nya sätt att rekrytera
fler till vår verksamhet men fortfarande får personer vänta länge på att få en god man. Kommunikationsenheten har fått i uppdrag att
återigen köra den digitala kampanj som sjösattes under 2019 (rekryteringsfilm i sociala kanaler). Kampanjen kommer att köras på
Facebook, Instagram och på kommunens hemsida.

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Nämnden lyckas tillhandahålla
ställföreträdare till de som är
berättigad det

Nämnden har fått 40 stycken nya
ställföreträdare
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Utfall indikator

Status
indikator
Ej uppfyllt

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet
Nämnden har valt att lägga en eventuell utbildningsdag på is tills vi vet hur utvecklingen kring Covid-19 ser ut. Nämnden har hittat en del
utbildningar som vi har lagt ut på kommunens hemsida men det bli företrädelsevis kortare informationsfilmer från externa aktörer (tex.
Skatteverket, Försäkringskassan och Migrationsverket). Vi har lyckats hitta en utbildning från Länsstyrelsen som vänder sig till alla gode
män till ensamkommande barn. Att hinna producera instruktionsfilmer är osäkert om vi hinner parallellt med att vi ska försöka frilägga tid
för planering och utveckling av den nya verksamheten tillsammans med Ronneby och Karlskrona.
Mål 4 beror mycket på hur många nya ställföreträdare vi får under året då nya tenderar att vara mer motiverade att komma på en
utbildning gällande årsräkningar. De mer erfarna brukar inte visa samma intresse att komma på dessa utbildningstillfällen. Även denna
utbildningsinsats måste vi planera att erbjuda i digital form.

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Nämnden erbjuder större variation
av utbildningar
Nämnden erbjuder större variation
av utbildningar
Nämnden erbjuder större variation
av utbildningar
Nämnden erbjuder större variation
av utbildningar

3 nya instruktionsfilmer har lagts upp på
hemsidan
3 externa utbildning/ informationsfilmer
läggs upp på hemsidan
1 utbildningstillfälle som vänder sig till
alla ställföreträdarna
Dubblering av deltagarantalet på
utbildningen gällande årsräkningar
(2020 jämförs med 2019)

100 %

Status
indikator
Ej uppfyllt

100 %

Helt

100 %

Helt

100 %

Ej uppfyllt

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap
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Utfall indikator

Nämnden har med detta mål poängterat vikten att beslutexpediering, men även övrig kommunikation, sker till båda vårdnadshavarna. Vi
har också valt att lyfta in denna viktiga rutin som ett kontrollmoment i kommande internkontroll.

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Nämnden ger utrymme för hållbar
utveckling och entreprenörskap

Att beslut kommuniceras till båda
vårdnadshavarna

100 %

Utfall indikator

Status
indikator
Helt

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Nu har E-tjänsterna kommit på plats och ligger uppe på vår hemsida.
Jämfört med förra året ligger vi nu 20 årsräkningar efter vid samma period förra året. I år har vi haft fler dagar med vård av barn då
förskolan, i och med Covid-19, blivit mer restriktiva i sin bedömning av när bör vara hemma från förskolan. Hur den absoluta närtiden ser
ut vet vi inte och därmed inte heller om årsräkningarna med säkerhet blir färdiggranskade innan september månads utgång. Planeringen
av samgåendemed Ronneby och Karlskrona kommer också ta tid från ordinarie handläggning och granskning så planeringsupplägget
under september kommer vara avgörande för hur granskningstakten utvecklas.

till
Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Nämnden är en effektiv och
innovativ organisation
Nämnden är en effektiv och
innovativ organisation

4 nya E-tjänster

100 %

Årsräkningarna klara innan september
månad slut

100 %
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Utfall indikator

Status
indikator
Helt

Ej uppfyllt

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys

Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur dessa påverkar nämndens
verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad.

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys

Pandemin Cocid-19 har ändrat förutsättningarna på en rad punkter. Huruvida rädslan för att smittas har påverkat invånarna att inte
kontakta oss för att eventuellt bli en ny ställföreträdare kan vi inte med säkerhet veta. Vi har dock erfarit att det finns personer som varit
på information och tidigare anmält vidare intresse av att ta uppdrag som sagts sig vilja avvakta tills läget är mer säkert.
Alla nämnders stora utmaning är att lyckas locka till sig nya ställföreträdare. Regeringen har insett denna problematik och tillsatt en
utredning (direktiv 2019:44 där hela systemet för godmanskap ska ses över. Utredningsdirektivet Kathrin Flossing har att jobba utefter tar
bland annat sikte på […] skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare […].. Många är
förhoppningsfulla att utredningen ska komma fram med många bra och nytänkande förslag till denna problematik. Med
utredningsdirektiven i åtanke är det troligt att vi kommer se stora förändringar inom vårt arbetsområde. Professionella gode män i så
kallade Förvaltarenheter1 kan komma bli allt vanligare.
Med en förmodad sammanslagning, gällande överförmyndarverksamheten, av de tre kommunerna Karlshamn, Ronneby och Karlskrona
kommer hösten handla mycket om att hinna förbereda denna sammanslagning. Mycket tid behöver friläggas från ordinarie handläggning
och utvecklingsarbete för att allokeras om till utvecklingsarbete i den nya organisationen. Det kommer troligtvis inte finnas någon tid över
till att utveckla överförmyndarverksamheten här i Karlshamn. Med en ny verksamhet efter nyåret blir också nyttan med ett eget
utvecklingsarbete låg. Vår utmaning under hösten blir istället att lyckas frilägga tillräckligt mycket utvecklingstid och samtidigt hinna med
den dagliga arbetsmängden.

3. Nämndens framgångar
Erik Bååth har gjort en initial utredning Förvaltarenhet i Karlshamns kommun – ett nytt sätt att organisera ett ställföreträdarskap. Utredningen behandlar möjligheten
kring att starta upp en Förvaltarenhet i Karlshamns kommun redan idag.
1
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Framgångar under året

4. Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.
Årsbudget
2020
Intäkter

Periodbudget

Periodens
utfall

Avvikelse
perioden

Helårsprognos
2020

Prognos
avvikelse
helår

Helårsprognos
föregående
uppföljning

Periodens
utfall
föregående år

100

67

30

-37

45

-55

45

138

Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Bruttokostnader

-2 998
-391
0
-3 389

-1 999
-261
0
-2 259

-1 609
-187
0
-1 796

390
74
0
463

-2 198
-200
0
-2 398

800
191
0
991

-2 698
-250
-5
-2 953

-1 666
-117
0
-1 783

Nettokostnader

-3 289

-2 193

-1 766

427

-2 353

936

-2 908

-1 645

5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga i slutet av resultatrapporten
Här redovisas uppföljning av sådana faktorer som är av särskild betydelse för nämnden i relation till dess ansvarområde.

6. Budgetram, anpassningar och covid 19, se bilaga i slutet av resultatrapporten
Nämndens sammanställning över eventuella obalanser från tidigare år, aktuell budget och prognos för innevarande år, avvikelser
från budget samt beslutade och planerade anpassningar.
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Dessutom redovisas merkostnader eller minskade intäkter pga. Covid-19.

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

Årsbudget
2020

Periodens
utfall

Helårsprognos
2020

Prognos
avvikelse
helår

KS projekt > 7 mnkr
Projekt < 7 mnkr

Summa

0

0

0

8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar och analys
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Helårsprognos
föregående
uppföljning
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Under hösten 2019 uppgraderade nämnden ärendehanteringssystemet Wärna till Wärna Go och nu har nämnden gått vidare i sin
digitalisering och köpt modulen e-Wärna Go. Modulen e-Wärna Go kommer belasta nämnden med 130 000 inkl. initial utbildning för
handläggare och en testgrupp av ställföreträdare. Denna modul ska fungera som ett heltäckande system för redovisningshantering där en
ställföreträdare har alla sina uppdrag samlat och med hjälp av BankID eller annan digital legitimation loggar in samt signerar sina
redovisningar vid inlämnandet. Vi hoppas kunna uppnå en tidseffektiv granskning då systemet fungerar som ett stöd för alla ställföreträdare.
Risken att göra fel ska minimeras då systemet ”leder” ställföreträdaren genom de moment som vi kräver ska finnas med.
För att stärka upp vår i övrigt relativt lågt bemannade verksamhet har nämnden köpt in en 30 procentig assistenttjänst från kansliet. Julia
Solokof arbetar med granskning av årsräkningar. Kostnaden är beräknad till ca 100 000 kr för en sexmånadsperiod som slutar den sista
augusti. I och med en förmodad verksamhetssammanslagning med Ronneby och Karlskrona behöver resurser friläggas för att kunna
allokeras om till förberedande arbete kring sammanslagning. Handläggningstid kommer därmed att tas från det dagliga arbetet på kontoret i
Karlshamn och nämnden bedöms behöva därför köpa in fortsatt assistenthjälp under höstterminen.
Vi ser att utbildningsinvesteringar hamnar nästan på noll. Det innebär att lagd budget på ca 100 000 kr (kursavgift, hotell och resa) kommer
bli nästintill orörd vilket också bidrar till ett mycket bar resultat.
Nämnden prognostiserar även i år, trots investering i e-Wärna Go samt ökade personalkostnader, ett överskott mot lagd budget på ca
1 000 000 kr.

9. Uppföljning av internkontrollplan
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

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

Kontroll
ansvar

Frekve
ns

Redovisningschef

1 gång
under
året

Metod
Stickprov

Mät
Rapportering Marker
Åtgärd
period till
a
Hösten Kommunstyrel
2020
sen och
nämnder
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☐ ☐ ☐ 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
Avslut av telefoner Kontroll av att rutin för avslut
och datorer
av telefoner och datorer följs

1 gång Enkät till
Hösten
chefer
under
2020
året
IT-chef
1 gång Stickprov
Hösten
under
2020
året
Körjournaler
Kontroll av att körjournaler
Service- 1 gång Stickprov
Hösten
används och fylls i på rätt sätt center
under
2020
året
Avtalstrohet på
Kontroll av att avtal följs
Ekonomi- 1 gång Stickprov
Hösten
ehandelsavtal
avdelunder
2020
ningen
året
Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)
Rutinkontroll ska
Vid den första begäran om
Utses av 1 gång Utdrag ur augWärna
sep
ske av förmyndare uttag ska förmyndarna
närmsta

Köpeskilling
sätts in på huvudmannens konto
Beslut
kommuniceras
till båda
vårdnadshavarna

kontrolleras……
Uppföljning av
nämnprotokoll

HR chef

chef
Utses av 1 gång
närmsta
chef
Kontroll att båda förmyndarna Utses av 1 gång
får ta del av den
närmsta
korrespondera som nämnden chef

Kommunstyrel
sen och
nämnder
Kommunstyrel
sen och
nämnder
Kommunstyrel
sen och
nämnder
Kommunstyrel
sen och
nämnder

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

Nämnden

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

Stickprov

augsep

Nämnden

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

Stickprov

augsep

Nämnden

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

har med dem.

Bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar

216

Driftredovisning, mnkr

Utfall 2019

varav
obalans
till 2020

Budget
2020

Prognos Avvikelse
2020
från
budget

Nämnd:

AnpassAnpassningar
ningar
politiskt
plan
beslut förvaltnin
2020 gen 2020

0
0

Kommentarer:

Bilaga Covid 19
Driftredovisning, mnkrUtfall 2019

Budget
2020

Prognos
2020

Avvikelse
från budget

varav lägre
intäkter i
prognosen
för Covid 19

Nämnd:
0
0

Kommentarer:
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varav
kostnader i
prognos för
Covid 19

Periodens
utfall
för Covid 19

Anpassningar
prognos
2020

RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2020
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:

Januari- augusti 2020
Kommunrevisionen
Lars Beckman

Nämndens verksamhetsområden


Kommunal revision

Sammanfattning
Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument
Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som följer av god revisionssed, årligen granska all verksamhet som bedrivs
inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Val av granskningsområden sker utifrån en risk- och
väsentlighetsanalys, som revisorerna genomfört tidigt under 2020. Revisionsinsatserna dokumenteras i en revisionsplan. I är räknar
revisorerna med att genomföra fem större djupgranskningar och tre förstudier. Utöver detta sker den grundläggande granskningen via
bevakningsgrupper, som följer nämndernas arbete bland annat genom en modell för riskbedömning och hantering av risker på
nämndsnivå. Hittills har revisionen på grund av pandemin fått göra förändringar i arbetssätt och granskningsmetodik samt att avsluta
påbörjade granskningar, vilket lett till ökade kostnader. Vidare har stort omfattande arbete lagts på uppföljning av nämndernas ekonomi
samt deras hantering av underskott samt flera löpande frågor kring kommunkoncernens pågående investeringar.
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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 och uppdrag i statliga styrdokument.

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator

Utfall indikator

Status
indikator

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet

Nämndens mål

Nämndens indikatorer
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.

Nämndens mål

Nämndens indikatorer

Indikatorsnivå

Att kommunicera revisionens
riskbedömningar på effektivt sätt till
samtliga ledamöter i styrelser och
nämnder.

Att revisionens bevakningsgrupper träffar
styrelse och nämnder digitalt eller fysiskt

Samtliga nämnder
tar del av
revisionens
riskbedömningar

Utfall indikator

Status
indikator
Helt

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

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys
Restriktioner på grund av pandemin har också påverkat revisionsarbetet då möten med politiker inte har kunnat genomföras
på ett planerat sätt, framför allt beroende på tekniska problem mellan videoappar och inställningar i hårdvaran. Detta har lett
till en förskjutning i vår planering. I förhållande till vår beslutade revisionsplan från januari, har vi gjort anpassningar genom att
avsluta nyligen påbörjade granskningar alternativt skjutit fram dem till nästa år, vilket beror på att resurser har fått riktas in mot
uppföljning av nämnders fortsatt kraftiga negativa driftsresultat samt kommunens övergripande styrning av investeringar,
såsom nybyggnationen av Piren V. Revisionen har även under året arbetat med upphandling av revisionstjänster för
kommunen, bolagen, lekmannarevision och revision av stiftelser som avslutas under hösten.
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3. Nämndens framgångar
Framgångar under året
Revisorerna beslöt att införa en ny metodik i sin grundläggande granskning av styrelse och nämnder. Bakgrunden är i flera fall
svagt gehör från nämnder och styrelse att inkludera riskperspektivet i sin styrning och ledning. Metodiken innebär att vi
redovisar vår revisionella riskbedömning av nämnderna för samtliga ledamöter i en nämnd och att ledamöterna ges möjlighet
att tillföra egna bedömningar av vår initiala risksammanställning. Därefter gör vi en bedömning utifrån konsekvens och
sannolikhet för att risken menligt kommer att påverka nämndens verksamhet. Sammanställningen diskuteras sedan med
nämndens presidium för att i slutet av budgetåret även redovisas för kommunstyrelsen. Det ger en möjlig utgångspunkt i
arbetet att få en riskuppföljning av uppsikten över nämnderna. Metodiken innebär dels ett bättre beslutsunderlag inför
ansvarsprövningen dels ökad insikt för politiker om revisionens arbete. Vi revisorer stödjer därmed en utveckling av internkontroll-perspektivet hos styrelse och nämnder genom våra riskanalyser. För de nämnder där vi gemensamt arbetar efter
denna metodik har vi fått ett positivt gensvar.

4. Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.
Årsbudget
2020

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Bruttokostnader
Nettokostnader

Periodbudget

Periodens
utfall

Avvikelse
perioden

Helårsprognos
2020

Prognos
avvikelse
helår

Helårsprognos
föregående
uppföljning

Periodens
utfall
föregående år

175

117

88

-29

175

0

0

-633
-978
-1 611

-422
-652
0
-1 074

-447
-444
0
-891

-25
208
0
183

-670
-941
0
-1 611

-37
37
0
0

0

-437
-523
0
-960

-1 436

-957

-803

154

-1 436

0

0

-960
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5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga i slutet av resultatrapporten

6. Budgetram, anpassningar och covid 19, se bilaga i slutet av resultatrapporten
Revisionen anpassar kontinuerligt sina granskningsinsatser och prognostiserar en budget i balans för 2020. Förändrad inriktning
eller för tidigt avslutade granskningsinsatser belastar vårt resultat med cirka 40 tkr.
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7. Investeringsuppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Årsbudget
2020

Periodens
utfall

Helårsprognos
2020

Prognos
avvikelse
helår

KS projekt > 7 mnkr
Projekt < 7 mnkr

Summa

0

0

0

Helårsprognos
föregående
uppföljning
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar och analys
Ekonomisk uppföljning
Kommentera/Beskriv (Hämta stöd bland annat från bilagan med nämndsspecifik uppföljning):
 Farhågor kring hur den ekonomiska prognosen påverkar måluppfyllelse, resultat och kvalitet och effekter av anpassningar och effektiviseringar
 Avvikelse för perioden i förhållande till helårsavvikelse
 Avvikelse helårsprognos (ange mått av osäkerhet och eventuell känslighetsanalys)
 Avvikelse mot föregående prognos

Prognos för 2020 är ett nollresultat jämfört med budget.
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9. Uppföljning av internkontrollplan
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Beslutsattest av
Kontroll av att "egna
"egna kostnader"
kostnader" beslutsattesteras
av överordnad med
beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)
Mutor och
Kontroll av att information av
bestickning
policy mot mutor och andra
oegentligheter har skett
Avslut av telefoner Kontroll av att rutin för avslut
och datorer
av telefoner och datorer följs

Kontroll
ansvar

Frekvens Metod

Mät
Rapportering Marker
Åtgärd
period till
a

Redovisningschef

Stickprov Hösten Kommunstyrel
1 gång
under året
2020
sen och
nämnder

HR chef

Enkät till
1 gång
under året chefer

Hösten Kommunstyrel
2020
sen och
nämnder
Stickprov Hösten Kommunstyrel
IT-chef
1 gång
under året
2020
sen och
nämnder
Stickprov Hösten Kommunstyrel
Körjournaler
Kontroll av att körjournaler
Service- 1 gång
används och fylls i på rätt
center
under året
2020
sen och
sätt
nämnder
Stickprov Hösten Kommunstyrel
Avtalstrohet på
Kontroll av att avtal följs
Ekonomi- 1 gång
ehandelsavtal
avdelunder året
2020
sen och
ningen
nämnder
Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)
Uppföljning mot
Avstämning sker mot
Ordf
11 ggr/år Uppfölj- Hela
Revisorsrevisionsplan och
revisionsplan vid varje
ning mot 2019
kollegiet
risk- och
sammanträde
revision
väsentlighetsanalys
splan
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☐ ☐ ☐ 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
Kommentera vilka åtgärder nämnden har
eller kommer att genomföra vid avvikelse

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

Genomförandegrad Fattade beslut förs in i en sk
av beslut
Beslutlogg, som följs upp vid
varje sammanträde

Ordf

11 ggr/år

Uppfölj- Hela
ning mot 2019
logg

Revisorskollegiet

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

Bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar
Driftredovisning, mnkr

Utfall 2019

varav
obalans
till 2020

Budget
2020

Prognos Avvikelse
från
2020
budget

Nämnd:
0
0
Kommentarer:
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AnpassAnpassningar
ningar
politiskt
plan
beslut förvaltnin
2020 gen 2020

Anpassningar
prognos
2020

Bilaga Covid 19
Driftredovisning, mnkrUtfall 2019

Budget
2020

Prognos
2020

Avvikelse
från budget

varav lägre
intäkter i
prognosen
för Covid 19

Nämnd:
0
0

Kommentarer:

227

varav
kostnader i
prognos för
Covid 19

Periodens
utfall
för Covid 19

RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2020
Period:
Bolag:
Bolagsordförande:
VD:

Jan-Aug
Karlshamnsbostäder AB
Ola Persson
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

Sammanfattning
Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål
Karlshamnsbostäder arbetar aktivt för ett hållbart samhälle. Vi är i slutfasen med vårt stora EPC-projekt som innebär att vi
kommer sänka energiförbrukningen med 17 % (2015-2021). Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv arbetar vi mycket med bl.a
trygghet och inkludering – frågor som våra hyresgäster uppger är centrala för dem. Vi är t.ex. extra stolta över att vi i juli
genomförde vårt första Daycamp, ett sommarkollo för barn och unga boende hos oss. Under året kan vi också se en inre
effektivisering, främst tack vare att organisationen till följd av Corona tvingats ta stora kliv framåt gällande just digitalt
arbetssätt.
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av bolagets resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s
inriktningsmål och uppdrag.

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle
Karlshamnsbostäder arbetar aktivt med klimat- och miljöfrågor i syfte att reducera bolagets och dess hyresgästers negativa miljöavtryck. Genom vårt
arbete med hyresgästinflytande erbjuder vi delaktighet för våra hyresgäster att påverka sitt boende och sitt bostadsområde. Vi vill genom olika
aktiviteter/projekt i egen regi eller i samarbete med olika organisationer uppmuntra våra medarbetare och hyresgäster till en sund och hållbar livsstil
samt möjlighet till kulturella upplevelser för att främja folkhälsan.

Bolagets mål

Bolagets indikatorer

Indikatorsnivå

Boinflytande

Bostadsmöten där hg har möjlighet till
medbestämmande. Sker under hösten
Day-Camp, sommarkollo för barn/ungdomar
(sommar -20)
Barnens Träd (aktivitet sommar-20)
Huskurage – Barns rätt till trygga
hemförhållande /Våld i nära relation

Alla hg

Energiförbrukning 2015: 193 Kwh/m2
Önskad energiförbrukning 2021: 160
Kwh/m2
Extern revisor som årligen granskar vårt
miljöarbete
Minska vår energiförbrukning med 30 % (år
2007-2030)

160 Kwh/m2

Installera laddmöjligheter på utvalda
områden, dels allmänna men även för
hyresgäster

5 st. laddstolpar

Integration/inkludering
Arbeta för barns rättigheter enl FN:s
Barnkonvention
Sänka energiförbrukningen med 17%
2015-2021 (via EPC-projekt)
Miljödiplomerade
Antagit Allmännyttans klimatinitiativ

Erbjuda laddmöjligheter för elbilar
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120 barn

Utfall indikator

Ej uppfyllt
80 barn

Ett träd/år
Information till alla
hg under -20

Delvis
Ej uppfyllt

163 Kwh/m2

Godkänd revision
20 %

Status
indikator

Delvis
Ej uppfyllt

Ackumulerat 25 %

Ej uppfyllt

Ej uppfyllt

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet
I vårt bosociala arbete ingår att erbjuda utbildning och lärande för våra hyresgäster i ämnet ”Bo i hyresrätt”
Karlshamnsbostäder samverkar med grund-, gymnasie- och vuxenskolor i form av att ta emot praoelever samt erbjuda praktik och
lärlingsplatser. Tillsammans med arbetsförmedlingen och andra arbetsmarknadsparter erbjuds praktikplatser där arbetet kan kombineras
med språkträning, som skapar mervärde för alla parter.
Vi vill genom praktikplatser även skapa intresse för fastighetsbranschen och en ökad vilja att utbilda sig och arbeta inom branschen.

Bolagets mål

Bolagets indikatorer

Indikatorsnivå

Öka kunskapsnivå hos hg om att bo i
hyresrätt
Socialt ansvarstagande för
kommunens ungdomar samt främja
utbildning och bidra till minskad
arbetslöshet.

Boskola för alla nyinflyttade hg och
studenter
Sommarjobb till ungdomar, ca 20-25.

100 %
20-25

18

Ferieplatser till kommunen.

18

36

3

2

2

3

Praktik och anställning ”Projekt Mervärde”
Lärlingar och övriga praktikanter
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Utfall indikator

Status
indikator
Delvis
Helt

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap
f

Karlshamnsbostäder arbetar kontinuerligt med att identifiera hållbara och innovativa boendeformer för att skapa attraktiva boendemiljöer som fungerar i
livets alla skeenden.
Genom att fortsätta jobba med ett hållbart ekonomiskt perspektiv kan vi vidhålla en god vinstmarginal i syfte att självfinansiera underhållsarbetet i vårt
fastighetsbestånd.

Bolagets mål

Bolagets indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Behovsprövat inre lägenhetsunderhåll
för att säkerställa hög standard i
lägenheter. Inre underhåll som
beställs av hyresgäst skall utföras
inom 3 månader.
Tillföra minst 25 lägenheter/år
Arbeta ikapp det eftersatta underhållet
Fiberutbyggnad i hela beståndet

Avskaffa HLU och upprätta nya rutiner för
lägenhetsunderhåll.

Nytt avtal för inre
underhåll samt rutin
för hantering.

Klart 2020-06-01

Antal tillförda lägenheter
Totalt ca 230 mkr under åren 2018-2026
Antal bostäder med fiberanslutning

>25 lägenheter/år
42,75 mkr
500 lgh

Utredning ägarlägenheter
Utredning budgetverktyg
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46 lgh

Status
indikator
Helt

Ej uppfyllt
Delvis
Delvis
Ej uppfyllt
Ej uppfyllt

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet
Karlshamnsbostäder verkar för att erbjuda trygga och bra bostäder och bostadsområden för att skapa gemenskap och trivsel för våra hyresgäster.
Detta bidrar till att man ska känna trygghet och vilja bo kvar så länge som möjligt i vårt bestånd. Vi vill skapa mötesplatser i våra utemiljöer för att skapa
trivsel och trygga mötesplatser.
Vi främjar mångfald, inkludering och en ökad integration tillsammans med kommun och föreningar. Vi skapar livskvalitet genom boinflytande samt
erbjuder våra hyresgäster olika typer av aktiviteter i syfte att minska utanförskap och otrygghet. Stor vikt läggs på våra äldre hyresgäster samt barn, där
vi i samverkan med olika aktörer skapar meningsfull fritid för barn och motverkar ofrivillig ensamhet för äldre. Detta bidrar till social hållbarhet.

Bolagets mål

Bolagets indikatorer

Indikatorsnivå

Skapa trygghet i boendet

Samverkan med LU i forskningsprojekt kring
ofrivillig ensamhet hos äldre

Ökad livskvalitet hos äldre

Vi skall finnas nära våra hyresgäster
och vara lättillgängliga.

Odlingsprojekt (Gröna Kabo) i syfte att öka
intresset för odling samt skapa trivsel
Caféverksamhet med aktiviteter (3 st)
Sommarträffar i utvalda bostadsområden
Kundnöjdhet jämfört med branschindex.
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Status
indikator
Delvis

Samverkan med Studieförbundet
Vuxenskolan och hg - starta upp
trygghetsvandringar i utsatta områden
Samverkan med Fältgruppen
Minska antalet störningar
Identifiera vanvårdade lgh för att förhindra
vräkning
Samverkansträffar med Socialtjänst och
Kronofogdemyndigheten i Blekinge
Samarbete med Schvung för att erbjuda
social tid till äldre

Utfall indikator

Minska med 5 %
0 vräkningar

Planering/uppstart
pågår

Delvis

Pågår
Pågår ständigt

Delvis
Delvis
Delvis

3

Ej uppfyllt
Delvis

2 st / år

2

Helt

Utökas med 1-20
10
84 % nöjda eller
mycket nöjda.

0
10
6 mån = 80

Ej uppfyllt
Helt
Ej uppfyllt

3 mån = 80

Det skall kännas tryggt att bo hos
Karlshamnsbostäder.
Vi skall ha bra allmänbelysning i våra
bostadsområden.

Mäta upplevd trygghet

Säkra och trygga lekplatser och
tillgång till lekplatser.

Ombyggnad enligt årsplanering

Mäta upplevd nöjdhet med belysning.

79 % nöjda eller
mycket nöjda
76 % nöjda eller
mycket nöjda.

6 mån = 77
3 mån = 80
6 mån = 75
3 mån = 80

Delvis

3 lekplatser

3 ombyggda

Helt

Helt

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Karlshamnsbostäder strävar efter att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare där vi speglar vårt samhälle.
Karlshamnsbostäder bedriver ett aktivt arbete för att få nöjda och engagerade medarbetare. En viktig del är att erbjuda alla medarbetare möjlighet till
kontinuerlig kompetensutveckling samt att utveckla ledarskapet i organisationen.
Genom att utveckla vår digitala kompetens kan vi fokusera på att hitta digitala lösningar för att skapa effektivitet i verksamheten.

Bolagets mål
Möjlighet till påverkan på
arbetstidsförläggning

Bolagets indikatorer
-

Engagerade medarbetare

-

Korttidsfrånvaro
Kompetensutveckling
Digitalisering av verksamhet

Inre effektivisering

Flexibla arbetstider för all personal.
Utreda möjlighet till förändrade
arbetstider, med möjlighet till
kvällsarbete för bovärdar och
fastighetsskötare.
Utreda 6 timmars arbetsdag
Värdegrundsarbete för samtliga
medarbetare och styrelse
Utbildning tillitsbaserat ledarskap för
alla chefer

< 1,5%
25 000 kr/anställd
Digitalt arkiv- och diariesystem
Digitalt verktyg för medarbetarsamtal och
lönesättning
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Indikatorsnivå

Utfall indikator

Utredning klar

6 h arbetsdag
uppskjutet, istället
alternativ till den
”traditionella
arbetstiden”

Utredning klar

Status
indikator
Ej uppfyllt

Ej uppfyllt
Delvis

1,6 %
7 000 kr / anställd
70 %
100 %

Ej uppfyllt
Delvis
Delvis
Helt

Inre effektivisering


-

500 tkr/år
Krav på e-faktura för
leverantörsfakturor
Automatiskt flöde för
leverantörsfakturor
Automatisk hämtning av
inbetalningar
Digital attest av verifikationer och
leverantörer
Digitala verifikationsunderlag
Office 365
Molnlösningar istället för vår server
PM5 ska utnyttjas på bästa sätt
genom effektivt arbetssätt och
kunskap om systemet

90 %

Delvis

100 %

Helt

70 %

Delvis

100 %
100 %

Helt
Helt
Delvis
Delvis
Delvis

70 %
80 %
70 %

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att bolaget har beslutat om årets affärsplan och hur dessa påverkar bolagets
verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. Kommentera även effekt av covid19

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys
- Uppsagda lokalavtal från kommunen, vilket innebär ett stort hyresbortfall 2020
- Försenad detaljplan, försening projekt Hällaryd
- Höga kostnader för ombyggnad lokaler till lägenheter
Effekterna av Covid 19
- vi kan i dagsläget inte se några ekonomiska konsekvenser för vår del
- stora underhållsprojekt tar längre tid (har dock inte medfört ökad kostnad än så länge)
- vissa underhållsprojekt flyttas fram
- sämre service till våra hyresgäster; vi åtgärdar inte enklare fel i lägenheterna, kontoret är stängt för besök, färre aktiviteter
- inställda utbildningar för medarbetarna
- skyndat på den digitala utvecklingen i bolaget
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3. Bolagets framgångar
Framgångar under året
-

Hög servicenivå
Välunderhållet bestånd
Gott renommé
Välmående och glada medarbetare
Boinflytande
God kundkännedom
Stabil ekonomi
Arbetar aktivt med inkludering/integration
Största lokala hyresvärden
Upphandlat partnerskap för underhåll
Sociala projekt, skapar gemenskap o inkludering
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4. Ekonomisk uppföljning, resultat
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Enhet (tkr)
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat
Finansiellt netto
Resultat efter finansiella poster

Årsbudget 2020 Periodbudget Periodens utfall Periodens utfall Avvikelse utfall Helårsprognos Utfall helår 2019 Avvikelse
jan-aug 2020
jan-aug 2020
jan-aug 2019
jmf med fg år
2020
Helårsprognos budget

225 876
-133 945
-42 266
49 665

150 584
-89 297
-28 177
33 110

150 378
-86 160
-27 385
36 833

140 493
-87 180
-22 676
30 637

9 885
1 020
-4 709
6 196

224 812
-134 703
-42 266
47 843

218 040
-134 176
-33 897
49 967

-1 064
-758
0
-1 822

-15 117
34 548

-10 078
23 032

-9 384
27 449

-9 222
21 415

-162
6 034

-14 609
33 234

-13 589
36 378

508
-1 314
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5. Investeringsuppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.
Investeringsprojekt, belopp i tkr

Lånefinansierade:
Ombyggnad/nyproduktion Hällaryd (10+6)
Möllebacken renovering, (viss del egenfinansieras)
EPC
Nyproduktion Nybro 1 (30)
Nyproduktion, Mörrum (15)
Ombyggnad lokaler till lgh:
Bokvägen 17, Svängsta (5)
Hagaslätt, Karlshamn (2)
Mariegården 32 (5)
Båtsmansvägen 1 (3)
Självfinansierade:
Enligt underhållsplan
Övrigt ej fördelat
Tvättstugor 3 st
Stambyte
Inköp maskiner/cyklar
Socialt projekt
Tillbyggnad LSS-boende (utanför budget)
Summa

Årsbudget
2020

Periodens utfall Helårsprognos Prognosavvikelse
jan-aug 2020
2020
helår
0

10 000
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9 437

30 000

1 796

23 759

14 200

9 593

14 200

500

0

500

500

117

169

7 000

5 004

6 964

2 000
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2 000

2 000

34

1 968

1 000

92

1 000

17 000

36 953

47 943

30 943

700

0

1 500

734

1 500

0

9 000

7 199

9 000

0

1 000

1 451

1 500

500

800

149

149

-651

600

600

121 389

30 792

0
700

97 200

63 602
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentarer och analys
På grund av många uppsagda lokalavtal prognostiserar vi ett resultat på cirka 1,3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Genom löpande
resultatgranskning och omfördelning i budgeten har vi fortfarande en strävan om att nå budgeterat resultat på 34,5 miljoner kronor. Vi kan
inte se någon negativ effekt på resultatet med anledning av Coronapandemin.
Äntligen har vi kunnat dra igång det stora projektet på Möllebacken och vi har flera ombyggnader till lägenheter igång. I de fall vi kunnat
skjuta på stambyten har vi gjort det för att kunna vidhålla försiktighet med anledning av Covid-19.

7. Verksamhetsmått
Verksamhetsmått
Balansomslutning ttk
Soliditet %
Avkastning TK %
Avkastning EK %

2016

2017

1057
18
4
16

1155
19
4
14

2018
1266
19
4
14

2019

2020

1471
18
3
13

OBS 2020 avser utfall 31/8-20
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1462
20
3
9

8. Uppföljning av intern kontroll
Under 2020 har kontrollarbetet fokuserat på processbeskrivningar, översyn av rutiner samt följande områden:
-

Arkiv- och diarierutiner: köp in digitalt system för att lättare kunna arbeta med att upprättad dokumenthanteringsplan följs.
System för kundundersökning: Kommer under 2021 flytta över till nytt system för att på ett bättre sätt kunna följa upp och få bättre
rapporter.
Systemgenomgång lokaler: Genomgång av alla lokaler och förråd för att säkerställa att de är rätt upplagda i fastighetssystemet
Leverantörskontroll: Digitalt verktyg för att kontrollera samtliga leverantörer och betalningar är införskaffat.
Befogenheter: Attest- och delegationsordningen ses över kontinuerligt.
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM): skyddsronder tillsammans med skyddsombud
Miljöpolicy och uppföljning av miljödiplomering: Vårt arbete och miljöpolicy utvärderas årligen genom miljödiplomering (Svensk
miljöbas).
Policy övriga fordon: upprättande av policy som tidigare inte fanns.
Telefonrutiner: Uppföljning av rutin och utvärdering av gällande rutin pågår.
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2020
Period:
Bolag:
Bolagsordförande:
VD:

Jan-Aug
Karlshamnsfastigheter AB
Andreas Saleskog
Stefan Nilsson

Bolagets verksamhetsområden






Sammanfattning
Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål










Affärsidén är reviderad
En ny affärsplan med strategiska vägval och mål antogs i början av året
Nya styrdokument är upprättade
Medlemskap har erhållits i arbetsgivarorganisation och därmed föreligger även kollektivavtal
Fastighetsbeståndet exklusive nybyggnationsobjektet Emigranten ska sammantaget uppvisa ett plusresultat vid utgången av 2021
Tiden för att fylla Emigranten med hyresgäster har minskats från 13 år till sex
Den totala kostnads/intäktsanalysen för Emigranten är justerad är visar ni på 41 Mkr minus de första sex åren, pay-off efter ytterligare sex år
och därefter ren vinst fr.o.m. 2033
Internorganisationen är förstärkt med två nya tjänster, marknadschef respektive ekonomichef
Flytt till ny verksamhetslokal i förvaltningscentralt läge sker den 31 augusti
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Rollfördelningen mellan Netport Sciencepark AB och Kafab har tydliggjorts
Förprojekteringsfasen är avslutad och genomlyst av extern aktör, konsekvensanalys är upprättad
Företagsledningen har hos ägaren utverkat en utökad borgensram från 300 till 430 Mkr, varav 28 Mkr utgör Oförutsett
Ny projektledning är på plats inför byggstart
VD-rekrytering är påbörjad
Ett större energisparprojekt på Halda är färdigställt
Startmöte för projekt Emigranten avhölls den 12 augusti
Två större ”Coronaanstånd” har beviljats
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av bolagets resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s
inriktningsmål och uppdrag.

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle
1:1 Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle
Kafab har beslutat att
 Fullfölja byggnationen av 10.000 kvm i projekt Emigranten och på så sätt skapa förutsättningar för näringslivets expansion
 Upprätta en energibesparingsplan för att minska bolagets klimatavtryck
 Tillställa erbjudande till utbildningsförvaltningen gällande nya skollokaler i Svängsta till en hyra klart understigande nybyggnationspris
 Fortsätta planeringen i avsikt att konvertera del av Halda, som idag står vakant, till moderna bostäder i attraktivt läge vid Mörrumsån

Bolagets mål

Bolagets indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet
1:2 Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom livet
 Stora delar av Kafabs fastighetsbestånd är uthyrt till inkubatorverksamhet och Högskola (BTH)
 Kommande biograf och konserthall ger förutsättningar för BTH att utveckla utbildningsprogram för film och musik
 Kafab har skapat förutsättningar för att tillhandahålla billiga lokaler med god kvalité till utbildningsförvaltningen
 En med kommunen gemensam målsättning finns att skapa förutsättningar för att inrymma Musikskolan i befintligt fastighetsbestånd
 Bolaget har infört en kompetensutvecklingsplan för de anställda
Bolaget har genom en ny delegationsordning fört ut ansvar och befogenheter långt ut i organisationsleden enligt devisen ”En lärande organisation

Bolagets mål

Bolagets indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap
f

1:3 Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap
Kafab har beslutat
 miljödiplomera sig nästa år, 2021
 att Projekt Emigranten ska hålla guldklass i miljöhänseende, bl.a. genom solenergi
 att samarbeta med Netport Sciencepark AB i syfte att utveckla ett hållbart näringsliv
 att bolagets fordonsflotta är fossilfri
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Bolagets mål

Bolagets indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet
1:4 Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet
Kafabs fastighetsbestånd skapar livskvalitet på olika sätt. Halda utvecklingscenter i Svängsta har en fantastisk bruksmiljö där de äldsta byggnaderna
går tillbaks till 1800-talet. Den gamla Facitfabriken är nu fylld med moderna företag och utgör en mycket viktig miljö för Svängstaborna och de som
arbetar i denna miljö.
Bebyggelsen på Östra Piren har Karlshamns bästa havsnära läge och är en kreativ modern smältdegel för Blekinge Tekniska Högskola och alla företag
med anknytning till deras verksamhetsområden. Två restauranger ger allmänheten en bra ursäkt att på plats ta del av den vitalitet som studenter och
innovatörer utstrålar.
Två kulturhus kompletterar fastighetsbeståndet, det gamla Hamnkontoret respektive Tullhuset. Ett offentligt ägande tryggar dess goda bestånd.

Bolagets mål

Bolagets indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
1:5 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun
Kafab har hitintills varit ett sorgebarn ur ett strikt bolagsekonomiskt perspektiv. Det beror mycket på att dess uppdrag sammanblandats med
Netports uppdrag som utvecklingsbolag. Nu är rollerna förtydligade och Kafab kan nu göra följande utfästelser.






Vid utgången av 2021 ska fastighetsbeståndet exklusive Emigranten lämna ett överskott
Emigranten ska ge ett överskott fr o m 2027, landa på pay-off 2032 och därefter avkasta ca 15 Mkr/år intill dess reinvesteringar blir aktuella
Den nya rollfördelningen betyder att Kafab förstärker sin interna organisation och tar över allt ansvar för Östra Piren vad avser investeringar,
fastighetsförvaltning, uthyrning och kundservice
Ett avtalsförslag till Netport föreligger där Kafab erbjuder ett fortsatt innovativt samarbete vad avser nyskapande, förstärkning och expansion
av Karlshamn näringsliv
I Svängsta pågår diskussioner om att utveckla befintlig ”uppfinnarverkstad” till en mer respekterad image än vad som kanske gäller i dag

Bolagets mål

Bolagets indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att bolaget har beslutat om årets affärsplan och hur dessa påverkar bolagets
verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. Kommentera även effekt av covid19

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys
En ny affärsplan presenterades i styrelsen i mars och antogs efter några revideringar i maj-20. Coronapandemin angavs såsom en övergripande
Brasklapp.
Omvärldsanalys sker dagligen, men den i affärsplanen nedskrivna revideras i grund endast en gång om året.
De strategier och mål som anges i affärsplanen är ”bibeln” i den dagliga verksamheten. Sammanfattningsvis kan sägas att allt går enligt plan.
Coronan har så här långt endast påverkat bolaget marginellt. Två lite större hyresgäster och några småhyresgäster har fått anståndsuppgörelsen för
Q2, medan Q3 f n hänger lite i luften pga Statens senfärdighet att lämna besked om hur Q3 ska hanteras från deras sida. Påverkan är så här långt
endast av likviditetsnatur och en del kan påverka årets resultaträkning. Statliga utbetalningar respektive kommande avbetalningsplaner kan komma
att landa på 2021 års resultat.
En ny storhet har dykt upp, nämligen att ägaren har hemställt hos Kommunfullmäktige att frågan om ett kommunalt parkeringsbolag ska aktualiseras
och att bolaget läggs som ett dotterbolag till Kafab.
Vid slutförd upphandling av projekt Emigranten konstaterades att den ursprungliga budgeten om 300 Mkr inte förslog, varför nytt borgensbeslut från
ägarens sida om 430 Mkr erfordrades. Ett sådant beslut togs den 3 augusti och därmed var finansieringen tryggad.
Den största utmaningen är nu att under en ny byggprojektledningsorganisation rulla igång den konkreta nybyggnationen av Emigranten. Startmöte är
den 12 augusti och tillträde ska ske senast den 1 oktober 2022.
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3. Bolagets framgångar
Framgångar under året
Framgångarna framgår av inledande sammanfattning.

4. Ekonomisk uppföljning, resultat
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Enhet (tkr)
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat
Finansiellt netto
Resultat efter finansiella poster

Årsbudget
2020

Periodbudget Periodens utfall Periodens utfall Avvikelse utfall Helårsprognos Utfall helår 2019 Avvikelse
jan-aug 2020
jan-aug 2020
jan-aug 2019
jmf med fg år
2020
Helårsprognos budget

25 117
-20 903
-6 331
-2 117

16 745
-13 936
-4 221
-1 412

17 421
-12 273
-4 126
1 022

16 704
-12 737
-4 049
-82

717
464
-77
1 104

25 364
-17 891
-6 504
969

25 096
-23 040
-6 189
-4 133
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3 012
-173
3 086

-7 141
-9 258

-4 741
-6 153

-2 446
-1 424

-2 825
-2 907

379
1 483

-4 307
-3 338

-3 693
-7 826

2 834
5 920

247

5. Investeringsuppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.
Investeringsprojekt, belopp i tkr

Årsbudget
2020

Periodens utfall Helårsprognos Prognosavvikelse
jan-aug 2020
2020
helår
0

Emigranten 1

52 000

8 113

52 000

0
0

Ventilation Halda

11 070

10 138

11 070

0
0

Lokalanpassningar

5 000

0

2 000

-3 000
0
0
0

Summa

68 070

18 251

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentarer och analys
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65 070

-3 000

7. Verksamhetsmått
Verksamhetsmått

2016

2017

2018

2019

2020

8. Uppföljning av intern kontroll
Vi hänvisar i huvudsak till avsnitt 8 Kontroll och uppföljning i bolagets affärsplan.
Det har dock skett en extraordinär intern kontroll av Projekt Etapp 5, numera kallad Projekt
Emigranten. Uppdraget har genomförts av E & Y och avser tiden fr.o.m.
kommunfullmäktigebeslutet i juni-16 där ett borgensbeslut om 300 Mkr togs, t.o.m. att
upphandlingen av generalentreprenaden fullföljts. Resultatet av kontrollen har medfört att
ändringar vidtagits vad avser projekt-organisationen, där bl.a. ett externt byggherreombud
upphandlats vars uppdrag i huvudsak är att vara garant för rapporteringslogistiken och dess
innehåll samt att vara övergripande ekonomisk controller med direkt
rapporteringsskyldighet till VD.
En särskild sittning har också skett med den auktoriserade revisorn vad avser
kostnads/intäktsanalysen av projekt Emigranten och då med avseende på en eventuell
nedskrivningsproblematik. En sådan föreligger inte så länge kalkylen följs, men framöver
kommer en årlig avstämning att ske av att uthyrningstakten upprätthålls i enlighet med
plan.
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2020
Period:
Bolag:
Bolagsordförande:
VD:

Jan-Aug
Karlshamns Hamn med dotterbolag
Anders Karlsson
Mats Olsson

Bolagets verksamhetsområden






Hamnverksamhet
Logistikverksamhet

Sammanfattning
Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål

Karlshamns Hamn har blandad uppfyllnad av KF:s inriktningsmål. Effektivitetsmålet släpar lite p.g.a. Corona
effekt men också variationer säsongsvariationer, där vi tror vi når målet mot årets slut.
Omsättningsmässigt ser det bra ut.
Personalfrånvaro ligger bra till.

250

Resultat och måluppfyllelse:
1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av bolagets resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s
inriktningsmål och uppdrag.

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle
Hur vi kan ta ansvar för morgondagens samhälle tolka 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. 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

Långsiktigt omsättningsmål> 200
mnsek
Avkastning på sysselsatt kapital

Omsättning

Indikatorsnivå

ROCE talet
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>160
mnsek
> 2,5 %

Utfall indikator
Årstakt >170
Mäts på helår

Status
indikator
Helt

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet
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

Vart 3: år tillse att vi har öppet hus
Minst 5 studiebesök i hamnen per år

Senaste Öppet Hus
Antal studiebesök

5

2019
N A pga. Corona

Status
indikator

Helt
Ej uppfyllt
Välj status
Välj status
Välj status

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap
f

För hållbar utveckling är bästa mätetalet att vår CO2 utvecklas. 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 år 2019. Nya effektivare maskiner som drivs av el. mm. Beslut att gå över till HVO för vissa
maskiner. Utbyte av tjänstebilsflottan till Hybrid-/elbilar på sikt.
Bolagets mål

Bolagets indikatorer

Minskade CO2 utsläpp bränsle

CO2 <år 2018

Indikatorsnivå

Utfall indikator
Ej klart ännu
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Status
indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

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. Löpande arbetsmiljöarbete för att personalen ska må bra och för att olycksfall inte ska
behöva ske. Vi tar hand om vår personal genom att bl.a. erbjuda dem friskvårdsbidrag samt tillgång till Hamnens lilla gym.
Hamnen har också en fritidsförening som gör gemensamhets aktiviteter för att få må bra.
Bolagets mål

Bolagets indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Lågt antal olycksfall (Ej allvarligare
olycka)
Våra anställda ska må bra

Antal olycksfall

<2/månad

1,25

% sjukskrivna, medarbetarenkät

<8,6%

<4%

Status
indikator
Helt

Helt
Välj status
Välj status
Välj status

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.
Bolagets mål

Bolagets indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Automatisering, minskade
personalkostnader i relation till
omsättning

% personalkostnad/omsättning

<50%

51,4%

Status
indikator
Ej uppfyllt

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att bolaget har beslutat om årets affärsplan och hur dessa påverkar bolagets
verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. Kommentera även effekt av covid19

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys

Coronaviruset har fått stora effekter också långsiktiga för Företaget.
Stora förluster görs på terminalhantering i och med att kunder permitterat och volymen försvann. Långsiktigt kommer denna volym delvis
inte att komma tillbaka utan arbetet kommer att skötas internt av kunden.
De stora förlusterna inom Terminalhantering kompenseras av stora intäkter på olja. Dock är nu lagren fyllda och hanteringsintäkter
kommer att minska under kommande 12 månader enligt vår prognos.
Minskad containerverksamhet vilket leder till att vårt dotterföretag får en minskning i sin verksamhet.

3. Bolagets framgångar
Framgångar under året

Trots Coronaviruset så ligger företaget väl med mot budget.
Genomförda personalreduktioner och kostnadsbesparingar har säkerställt att vi i stort följer budget.

4. Ekonomisk uppföljning, resultat
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Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Enhet (tkr)

Årsbudget
2020

Periodbudget Periodens utfall Periodens utfall Avvikelse utfall Helårsprognos
jan-aug 2020 jan-aug 2020 jan-aug 2019
jmf med fg år
2020

Utfall helår
2019

Avvikelse
Helårsprognos budget

Rörelsens intäkter

171 179

114 119

123 325

262 949

-139 624

171 179

333 575

0

Rörelsens kostnader

-138 444

-92 296

-100 557

-194 323

93 766

-138 444

-258 865

0

-24 956

-16 637

-18 877

-17 526

-1 351

-26 500

-26 743

-1 544

Rörelseresultat

7 779

5 186

3 891

51 100

-47 209

6 235

47 967

-1 544

Finansiellt netto

-4 500

-3 000

-2 446

-2 740

294

-2 540

-3 800

1 960

Resultat efter finansiella poster

3 279

2 186

1 445

48 360

-46 915

3 695

44 167

416

Av- och nedskrivningar
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5. Investeringsuppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.
Investeringsprojekt, belopp i tkr

Administration
Sjö och Terminal
RoRo och RoRo terminal
Oljehamnen
Bogserbåtar och farleder
ISPS-säkerhet
Underhåll
Kombiterminalen

Årsbudget
2020

Periodens utfall Helårsprognos Prognosavvikelse
jan-aug 2020
2020
helår
500

0

0

-500

13 100

4 335

9 000

-4 100

53 820

39 309

92 900

39 080

19 800

7 066

17 750

-2 050

5 280

179

1 450

-3 830

300

0

150

-150

700

740

450

-250

4 600

0

0

-4 600
0

Summa

98 100

51 629

121 700

23 600

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentarer och analys

Investeringsplanen för år 2020 har fått reviderats för att vår stora RoRo investering kommer att ha högre investeringsbelopp år 2020 än
vad som tidigare troddes. En del andra investeringar har därav fått skjutas framåt i tiden. Beslut på den nya planen togs på styrelsemöte
den 22/4 - 2020. Nya planen i kolumn helårsprognos 2020.
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7. Verksamhetsmått
Verksamhetsmått
Omsättning
Vinst
ROCE
Sjukfrånvaro
Soliditet

2016
138,3
5,7
2,20%
38%

2017
196
28,2
5,80%
31%

2018
248,9
26,8
4,90%
6%
29%

2019

2020

333,5
45,8
8,90%
4,70%
30,90%

8. Uppföljning av intern kontroll
Systematiskt arbete sker löpande under räkenskapsåret. Fokus på att eliminera risker
genom rutinbeskrivningar, kontrollfunktioner m.m.
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2020
Period:
Bolag:
Bolagsordförande:
VD:

Jan-Aug
Karlshamn Energi med dotterbolag
Annika Westerlund
Anders Strange

Bolagets verksamhetsområden






Värme & Kyla
Elnät
Bredband
Vatten
Elhandel & Vindkraft

Sammanfattning
Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål
Karlshamn Energi redovisar ett resultat efter finansiella poster i Tertial 2 2020 på totalt 7,7 mnkr vilket inkluderar 15 mnkr i
nedskrivningar av fiber till landsbygden, resultatet är marginellt under budget.
Karlshamn Energi satsar inom samtliga affärsområden och har flera pågående och planerade förbättringsprojekt.
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av bolagets resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s
inriktningsmål.

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
På affärsmässig grund bygga
infrastruktur av fiber för att nå alla
permanentboende i våra
definierade områden till slutet av år
2021.
Dricksvattenförsörjningen ställer
stora krav på både tillgång och
rening.
Vi behöver säkra tillgången till
reservvatten.
Vi kan minska utsläppen när vi
väljer att gå, cykla eller resa med
kollektiva färdmedel. Därför är det
viktigt att prioritera och förbättra
infrastrukturen för cyklister och
fotgängare genom att bland annat
bygga cykel- och gångbanor,

Bolagets indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

100% år 2021

Mäts årsvis

Status
indikator
Helt

Beslutsunderlag för vägval nytt
vattenverk inkl. reservvatten framtagen
till 2021-12-31

Pågår enligt plan.

Välj status

Utbyggnad av laddinfrastruktur för
elbilar och cyklar, som möter kunders
efterfrågan.

Pågår enligt plan.

Helt
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belysa dessa samt ge möjlighet att
ladda elcyklar och att pumpa däck

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet

Bolagets mål

Bolagets indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator

Välj status

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap
f

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

Mål kring koldioxidutsläppen från
fjärrvärmeverksamheten ska
understiga 3 g/kWh år 2020. Det
långsiktiga målet är ett
fossilbränslefritt och klimatneutralt
fjärrvärmesystem

Mängd koldioxidutsläpp per såld mängd
fjärrvärme

3 gr/såld kWh
fjärrvärme

Utfall jan-aug=0,4
gr/såld kWh
fjärrvärme
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Status
indikator
Helt

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet

Bolagets mål

Bolagets indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator

Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.

Bolagets mål
KEAB Elnät – oaviserad
medelavbrottstid (min/kund) i eget
elnät ska vara mindre än 25 min/år
som ett rullande genomsnitt över tre år
KEAB – våra medarbetare ska vara
friska, trivas och må bra.

Bolagets indikatorer

Uppföljning sjukfrånvaro på kort och lång
sikt, övertidsrapportering, NMI-index
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Indikatorsnivå

Utfall indikator

<25 min/år

Mäts helårsvis

Mäts helårsvis

Status
indikator
Helt

Helt

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att bolaget har beslutat om årets affärsplan och hur detta påverkar bolagets
verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad.

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.
Under 2020 påverkas verksamheten av Covid-19 genom att vissa aktiviteter senareläggs samt att vissa av våra kunder har fått en
ansträngd ekonomi, vilket kan påverka betalningsförmågan.

3. Bolagets framgångar
Framgångar under året
I verksamheten pågår projekt inom alla affärsområden; bland annat så färdigställs ett antal bredbandsprojekt under året och
reinvesteringstakten har ökat inom Elnät.
Inom Vatten har flera förbättringsprojekt påbörjats exempelvis digitala mätare, uppgradering av styrning på Sternö Reningsverk, utbyte av
pumpstationer. Utredningen av Framtida Vattenförsörjning är nu i full gång med bland annat kapacitetsberäkning och vägval av teknik.
Inom Värme har vi påbörjat projektet för att installera en ny panna baserad på bioolja i Norra nätet.
KEAB har även lanserat nya energitjänster såsom solceller och laddboxar för företag och privatpersoner, vilket är ett område som växer
snabbt.
Internt har vi flera stora pågående projekt inom våra affärsområden och inom administrationen bland annat byte av
kundhanteringssystem.
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4. Ekonomisk uppföljning, drift
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Enhet (tkr)

Årsbudget
2020

Periodbudget Periodens utfall Periodens utfall Avvikelse utfall Helårsprognos
jan-aug 2020 jan-aug 2020 jan-aug 2019
jmf med fg år
2020

Utfall helår
2019

Avvikelse
Helårsprognos budget

Rörelsens intäkter

356 939

226 595

209 984

209 145

839

347 606

326 127

-9 333

Rörelsens kostnader

-262 419

-160 157

-144 753

-148 345

3 592

-255 579

-234 918

6 840

Av- och nedskrivningar

-80 719

-53 815

-53 008

-39 755

-13 253

-81 033

-71 191

-314

Rörelseresultat

13 801

12 623

12 223

21 045

-8 822

10 994

20 018

-2 807

Finansiellt netto

-7 301

-4 867

-4 557

-4 584

27

-6 494

-6 962

807

Resultat efter finansiella poster

6 500

7 756

7 666

16 461

-8 795

4 500

13 056

-2 000

5. Investeringsuppföljning
5. Investeringsuppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.
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Investeringsprojekt, belopp i tkr

Bredband
Elnät
Vatten & Avlopp
Värme & Kyla
Övriga investeringar (gemensamt KEAB)

Årsbudget
2020

Periodens utfall Helårsprognos Prognosavvikelse
jan-aug 2020
2020
helår

35 077

40 842

51 340

16 263

22 550

10 679

17 070

-5 480

48 625

25 713

47 610

-1 015

36 515

3 278

18 150

-18 365

15 500

6 628

14 300

-1 200
0
0
0
0

Summa

158 267

87 140

148 470

-9 797

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentarer och analys
Vi hade en väldigt mild vinter, vilket innebar lägre täckningsbidrag inom både affärsområde Elnät och Värme. Dock har tertial 2 varit något
mer gynnsam och totalt sett har vi nu ett täckningsbidrag i nivå med budget för fjärrvärmen.
Det har varit väldigt låga elpriser under året, vilket påverkar lönsamheten för våra vindkraftverk.
Totalt sett uppgår resultatet till 7,7 mnkr inkl. nedskrivning av fiber till landsbygden med 15 mnkr vilket följer periodiserad budget.
Investeringar genomförs i samtliga affärsområden. Vi har lägre investeringar inom AO Värme & Kyla främst pga. försening av utbyggnad
av ny panna i norra nätet. Inom AO Bredband pågår utbyggnad av fiber till landsbygden i full takt, bidrag från Jordbruksverket har
inkluderats i budget och prognos, men inte tillgodoräknats i utfallet per 31 aug.
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7. Verksamhetsmått
Verksamhetsmått

2018

2019

2020

Operativt resultat efter finansiellt netto
Infrastruktur fiber till hushåll i kommunen
Andel förnyelsebar fjv.produktion

18,3
85,00%
89,70%

25,5
95,00%
96,70%

23,4
98,00%

8. Uppföljning av intern kontroll
KEAB är certifierat inom ISO för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Inom ramen för detta sker
systematisk uppföljning både externt och internt utifrån KEABs ledningssystem.
Interna skyddsronder genomförs 7 gånger per år med fokus på avvikelser och
förbättringsförslag.
System för avvikelsehantering inkl. visselblåsarfunktion finns.
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2020
Period:
Bolag:
Bolagsordförande:
VD:

Jan-Aug
Kreativum i Blekinge AB
Per-Ola Mattsson
Mathias Roos

Bolagets verksamhetsområden





Besöksmål turism/allmänhet
Konferenser och gruppbokningar
Fortbildningar skolpersonal
Bokade skolbesök

Sammanfattning
Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål
Kreativum är ett science center som stimulerar intresse för teknik, naturvetenskap, matematik, innovation och
entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar. 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, matematik, entreprenörskap, innovation och hållbar utveckling.
2020 kan delas i i två helt motsatta verkligheter. Året började med fler besökare på helger och lov än någonsin tidigare, likaså
var antalet konferensgäster och bekräftade bokningar fler än tidigare. Från mars 2020 har verksamheten stått stilla och
intäkterna uteblivit till nästa 100 %. Under perioden mars-augusti 2020 har all publik verksamhet varit stängd på grund av
corona-pandemin.
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av bolagets resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s
inriktningsmål och uppdrag.

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle
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.
Bolagets mål
Bolagets indikatorer
Indikatorsnivå
Utfall indikator
Status
indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet
Intresset för teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling samt kunskap om forskning är en ödesfråga 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.
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 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.
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.
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1 000 skolbesök
jan-apr.

10 000 övriga janapr. besökare.

450 skolbesök

Ej uppfyllt

3 800 övriga
besökare.
Välj status
Välj status

Välj status
Välj status

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap
f

Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov. Kreativum ska verka för att öka kunskapen om hållbar utveckling hos alla sina målgrupper och
verksamhetens alla delar ska beakta detta.
Kreativum ska ses som en av de självklara arenor och mötesplatserna för att tillgodose regionens behov av framtida
kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. Kreativum är en del av en
befintlig nationell infrastruktur med expertkunskap inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn, ungdomar och
allmänhet till fördjupad kunskap inom teknik, naturvetenskap, matematik entreprenörskap och hållbar utveckling.
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.
Bolagets mål
Bolagets indikatorer
Indikatorsnivå
Utfall indikator
Status
indikator
Verka för en breddad rekrytering,
entreprenöriellt förhållningssätt, att
synliggöra yrken med stort
rekryteringsbehov.

Antal genomförda aktiviteter med inriktning
kompetensförsörjning.

3
heldagsevenemang

1
heldagsevenemang

Ej uppfyllt

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet
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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
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
två evenemang

Utfall indikator
2 evenemang

Status
indikator
Helt

Helt

Bidra genom att erbjuda såväl enskilda
evenemang och aktiviteter som ett brett
basutbud.

Välj status
Välj status
Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Kreativum är en av de självklara arenor och mötesplatser för att tillgodose regionens behov av framtida kompetensförsörjning
och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. Kreativum är en del av en befintlig nationell
infrastruktur med expertkunskap inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn, ungdomar och allmänhet till fördjupad
kunskap inom teknik, naturvetenskap, matematik entreprenörskap och hållbar utveckling.
Bolagets mål
Bolagets indikatorer
Indikatorsnivå
Utfall indikator
Status
indikator
Relevant och kärnfull förnyelse av
bolagets basutbud.

Antal nya skolprogram samt utställningar.
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Ett nytt skolprogram
och en ny utställning.

Ett nytt
skolprogram och ny
utställning.

Helt

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att bolaget har beslutat om årets affärsplan och hur dessa påverkar bolagets
verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. Kommentera även effekt av covid19

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys
Corona-pandemin har slagit undan benen helt för bolagets intäkter. Den ovisshet om när verksamheten kan öppna upp igen,
gör att det ekonomiska resultatet inte går att förutse trovärdigt i dagsläget. Detta gäller för sista tredjedelen av 2020 samt
2021. Det råder idag en ovisshet kring hur Kreativums olika kundgrupper kommer att reagera, samt till vilken grad de
återkommer. Kreativums lokaler har tidigare inte varit anpassade för en pandemisäkert verksamhet.

3. Bolagets framgångar
Framgångar under året
Sportlovet 2020 blev det mest välbesökta på flera år.
 Besökarantalet blev exakt 2500 personer
En ökning med 37 % jämfört med 2019
En ökning med 77 % jämfört med 2018
(1818 år 2019, 1411 år 2018)
Antal genomförda och bokade konferensbesök under första halvåret 2020 var 1729 konferensgäster.
 En ökning med 304 % från första halvåret 2019
(Sammantaget 1133 konferensgäster under hela 2019)
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4. Ekonomisk uppföljning, resultat
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Enhet (tkr)
Rörelsens intäkter

Årsbudget
2020

Periodbudget Periodens utfall Periodens utfall Avvikelse utfall Helårsprognos
jan-aug 2020 jan-aug 2020 jan-aug 2019
jmf med fg år
2020

Utfall helår
2019

Avvikelse
Helårsprognos budget

8 497

5 665

8 550

5 068

3 482

8 039

6 361

-458

-12 157

-8 105

-8 783

-11 472

2 689

-11 434

-17 413

723

-395

-263

-241

-52

-189

-370

-113

25

Rörelseresultat

-4 055

-2 703

-474

-6 456

5 982

-3 765

-11 165

290

Finansiellt netto

-29

-19

-13

-29

16

-29

-47

0

-4 084

-2 723

-487

-6 485

5 998

-3 794

-11 212

290

Rörelsens kostnader
Av- och nedskrivningar

Resultat efter finansiella poster
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5. Investeringsuppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Investeringsprojekt, belopp i tkr

Ersättningsinvestering kök
Ersättningsinvestering belysning
Ersättningsinvestering digital vetenskapsbiograf
Ersättningsinvestering konferensteknik
IP - Spelutställning
IP - Astronomiavdelning
IP - Skog & Miljö
IP - Larry
IP - Basutställning teknik & naturvetenskap

Årsbudget
2020

Periodens utfall Helårsprognos Prognosavvikelse
jan-aug 2020
2020
helår
350
0
350
0

1 200

7

15

-1 185

4 000

17

35

-3 965

450

4

450

0

26

26

26

0

73

73

73

0

204

55

354

150

64

64

64

0

350

0

350

0
0

Summa

6 717

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentarer och analys
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246

1 717

-5 000

7. Verksamhetsmått
Verksamhetsmått

2016

2017

2018

2019

8. Uppföljning av intern kontroll
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2020

RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2020
Period:
Bolag:
Bolagsordförande:
VD:

Jan-Aug
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Marie Sällström
Åsa Nygren

Bolagets verksamhetsområden






Bolaget ska äga och förvalta aktier i kommunala bolag

Sammanfattning
Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål
Moderbolagets resultat för perioden januari-augusti 2020 uppgår till -3,9 mkr jämfört med -5,5 mkr samma period föregående
år. Utfallet är något bättre än budget. Helårsprognosen uppgår till -5,9 mkr vilket är 0,8 mkr bättre än budgeten för 2020 (-6,7
mkr).
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av bolagets resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s
inriktningsmål och uppdrag.

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle

Bolagets mål

Bolagets indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator

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

Bolagets mål

Bolagets indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap
f

Bolagets mål

Bolagets indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator

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

Bolagets mål

Bolagets indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.

Bolagets mål

Bolagets indikatorer

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att bolaget har beslutat om årets affärsplan och hur dessa påverkar bolagets
verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. Kommentera även effekt av covid19

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys

3. Bolagets framgångar
Framgångar under året
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4. Ekonomisk uppföljning, resultat
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Enhet (tkr)

Årsbudget
2020

Periodbudget Periodens utfall Periodens utfall Avvikelse utfall Helårsprognos
jan-aug 2020 jan-aug 2020 jan-aug 2019
jmf med fg år
2020

Utfall helår
2019

Avvikelse
Helårsprognos budget

Rörelsens intäkter

1 725

1 150

1 263

25

1 238

1 879

275

154

Rörelsens kostnader

-2 995

-1 997

-1 630

-2 077

447

-2 681

-3 002

314

Av- och nedskrivningar

0

0

Rörelseresultat

-1 270

-847

-367

-2 052

1 685

-802

-2 727

468

Finansiellt netto

-5 472

-3 648

-3 507

-3 475

-32

-5 099

-5 074

373

Resultat efter finansiella poster

-6 742

-4 495

-3 874

-5 527

1 653

-5 901

-7 801

841

5. Investeringsuppföljning
Ej tillämpligt

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentarer och analys
Resultat efter finansiella poster för perioden är 1 653 tkr bättre än samma period föregående år och 621 tkr bättre än periodiserad budget.
Utfallet beror främst på högre intäkter för vidarefakturerat Management fee till de helägda dotterbolagen 2020 samt lägre
konsultkostnader.
Helårsprognosen för 2020 förväntas bli 841 tkr bättre än budgeten för 2020. Det beror främst på lägre konsultkostnader än budgeterat
samt att de finansiella kostnaderna understiger budget med 373 tkr vilket beror på att snitträntan på låneportföljen minskat från 1,38 %
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2019-12-31 till 1,12% 2020-08-31. De finansiella kostnaderna överstiger ändå föregående års utfall (2019-12-31) eftersom
borgensavgiften till kommunen ökat från 0,3% till 0,55% vilket innebär en kostnadsökning med 715 tkr.

7. Verksamhetsmått
Verksamhetsmått

2016

2017

2018

2019

8. Uppföljning av intern kontroll
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa mål och budget för 2021 med flerårsplan för 2022-2023 innefattande
inriktningsmål samt drift-, investerings-, finansierings- och resultatbudget, balans- och
kassaflödesbudget för Karlshamns kommunala verksamhet,
Fastställd resultatnivå är för år
År
2021
2022
2023

Belopp (tkr)
21 000
21 000
22 000

Fastställda nettoinvesteringar är för år
År
2021
2022
2023

Belopp (tkr)
240 788
147 833
106 000

att kommunstyrelsen ansvarar för samtliga investeringsprojekt i kommunala
verksamheten,
att skattesatsen förändras till 22,33 kr,
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod för
den kommunala verksamheten,
att fastställa målnivån för soliditeten till i genomsnitt 60 % på en femårsperiod för den
kommunala verksamheten,
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga innehållet i detta
dokument, Mål och budget 2021 och flerårsplan 2022-2023, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och
omfördelning av löneökningspåslag.
Sammanfattning
Koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har
upprättat förslag till budget 2021 samt flerårsplan 2022-2023 för den kommunala
verksamheten.
Karlshamns vision är att växa till 50 000 invånare. Beslut och verksamhet ska främja
denna utveckling. Vid beslut och genomförande ska alla ställa sig frågan – är det
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart och bidrar det till att skapa förutsättningar för
vår vision. Utpekade områden att kraftsamla kring är bostäder, attraktionskraft och
kompetensförsörjning.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

För ekonomisk hållbarhet krävs kort- och långsiktig planering som gör att kostnaderna
balanserar mot skatteunderlaget och statliga bidrag. Kommunens kostnader har under
en längre tid varit större än skatteunderlaget och statliga bidrag och tillfälliga intäkter har
balanserat resultatet vid årets slut. De ekonomiska förutsättningar som den kommunala
verksamheten har att förhålla sig till ställer krav på att samtliga verksamheter blir
genomlysta för att sänka personalkostnaderna, att effektiviseringar implementeras samt
att sjukfrånvaron minskas.
Nämnderna har, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, i uppdrag att ta fram
verksamhetsplaner med prioriterade utvecklingsområden, som leder till att
kommunprogrammet verkställs och visionen om 50 000 invånare kan nås i framtiden.
Nämnderna ska även ta fram en bruttoredovisning för personalkostnadsminskningar
samt effektiviseringar under perioden 2021-2023.
Detsamma gäller för de kommunala bolagen som, utifrån kommunfullmäktiges
inriktningsmål och ägardirektiv, ska ta fram mål och indikatorer som följs upp och
analyseras. De uppnådda resultaten ska sedan redovisas till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Karlshamnskoalitionens budgetförslag 2021
Karlshamnsoppositionens budgetförslag 2021
Sverigedemokraernas budgetförslag 2021
Protokollsutdrag KF PRES § 3/2020 Revisorernas budget 2021
Budget Revision 2021 och plan 2022-2023 201116
Förhandlingsprotokoll MBL § rörande förslag till mål och budget 2021 och flerårsplan
2022-2023
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S), Marie Sällström (S), Mats Dahlbom (C) och Charlott Lorentzen
(MP) yrkar bifall till Karlshamnskoalitionens budgetförslag.
Magnus Gärdebring (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till
Karlshamnsoppositionens budgetförslag.
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med Karlshamnskoalitionens budgetförslag.
Reservationer
Magnus Gärdebring (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig till förmån för sina
yrkanden.
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Tommy Larsson (V) deltar inte i beslutet.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Helägda bolag
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschefer
Ekonomichef Åsa Nygren
Verksamhetscontroller Anette Ericson
Controller Susanne Andersen
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-12

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(5)
Dnr: 2020/1899

Datum
2020-11-17
2020-11-23

§
241

Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa mål och budget för 2021 med flerårsplan för 2022-2023 innefattande
inriktningsmål samt drift-, investerings-, finansierings- och resultatbudget, balans- och
kassaflödesbudget för Karlshamns kommunala verksamhet,
Fastställd resultatnivå är för år
År
2021
2022
2023

Belopp (tkr)
21 000
21 000
22 000

Fastställda nettoinvesteringar är för år
År
2021
2022
2023

Belopp (tkr)
240 788
147 833
106 000

att kommunstyrelsen ansvarar för samtliga investeringsprojekt i kommunala
verksamheten,
att skattesatsen förändras till 22,33 kr,
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod för den
kommunala verksamheten,
att fastställa målnivån för soliditeten till i genomsnitt 60 % på en femårsperiod för den
kommunala verksamheten,
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga innehållet i detta dokument,
Mål och budget 2021 och flerårsplan 2022-2023, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och
omfördelning av löneökningspåslag.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-12

Sida 2(5)
Dnr: 2020/1899

Sammanfattning
Koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har upprättat
förslag till budget 2021 samt flerårsplan 2022-2023 för den kommunala verksamheten.
Karlshamns vision är att växa till 50 000 invånare. Beslut och verksamhet ska främja
denna utveckling. Vid beslut och genomförande ska alla ställa sig frågan – är det
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart och bidrar det till att skapa förutsättningar för
vår vision. Utpekade områden att kraftsamla kring är bostäder, attraktionskraft och
kompetensförsörjning.
För ekonomisk hållbarhet krävs kort- och långsiktig planering som gör att kostnaderna
balanserar mot skatteunderlaget och statliga bidrag. Kommunens kostnader har under en
längre tid varit större än skatteunderlaget och statliga bidrag och tillfälliga intäkter har
balanserat resultatet vid årets slut. De ekonomiska förutsättningar som den kommunala
verksamheten har att förhålla sig till ställer krav på att samtliga verksamheter blir
genomlysta för att sänka personalkostnaderna, att effektiviseringar implementeras samt
att sjukfrånvaron minskas.
Nämnderna har, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, i uppdrag att ta fram
verksamhetsplaner med prioriterade utvecklingsområden, som leder till att
kommunprogrammet verkställs och visionen om 50 000 invånare kan nås i framtiden.
Nämnderna ska även ta fram en bruttoredovisning för personalkostnadsminskningar samt
effektiviseringar under perioden 2021-2023.
Detsamma gäller för de kommunala bolagen som, utifrån kommunfullmäktiges
inriktningsmål och ägardirektiv, ska ta fram mål och indikatorer som följs upp och
analyseras. De uppnådda resultaten ska sedan redovisas till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Karlshamnskoalitionens budgetförslag 2021
Karlshamnsoppositionens budgetförslag 2021
Protokollsutdrag KF PRES § 3/2020 Revisorernas budget 2021
Budget Revision 2021 och plan 2022-2023 201116
Förhandlingsprotokoll MBL 11 § rörande förslag till budget 2021 samt
flerårsplan 2022-2023
Budgetförslag SD 2021
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Helägda bolag
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschefer
Ekonomichef Åsa Nygren
Verksamhetscontroller Anette Ericson
Controller Susanne Andersen
Bakgrund och överväganden
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Karlshamns kommuns ekonomiska styrka, soliditeten, uppgår till 65 % i genomsnitt för
den senaste 5 årsperioden. För kommunkoncernen uppgår soliditeten till 29 % i bokslut
2019 med hänsyn till att bolagens verksamheter är kapitalintensiva där fastigheter, hamn
och infrastruktur finns som tillgångar.
Kommunkoncernens budgeterade och planerade investeringstakt har varit hög och är
fortsatt hög för de kommande åren med pågående investeringar. Samtidigt har
självfinansieringsgraden varit låg i kommunkoncernen och soliditeten kommer att
påverkas på lång sikt. I den kommunala verksamheten är självfinansieringsgraden låg till
följd av att den löpande verksamhetens kostnader (nämndernas driftskostnader) är större
än skatteunderlaget och statliga bidrag. Det saknas överskott till självfinansiering av
investeringar. Den höga investeringstakten kräver att kommunen lånar pengar.
För att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi i den kommunala verksamheten är det därför
viktigt att kostnadsutvecklingen bromsas, för att komma i balans med skatteunderlaget
och statliga bidrag, vilket på sikt kan skapa planerade överskott till en högre
investeringstakt. Investeringstakten måste nu dämpas och slås ut på framtiden tills den
löpande verksamheten har ställt om och det finns möjlighet till självfinansiering genom
högre överskottsgrad. Alternativt kan det finansiella målet sänkas.
I de kommunala bolagen påverkas möjligheterna till självfinansiering av att det är en
kapitalintensiv verksamhet. Självfinansieringsgraden har varierat mellan 50-56 % de
senaste åren (exkl. VA verksamheten som fördes över 2019). Bolagens verksamheter
varierar mycket och det finns ingen generell rekommenderad självfinansieringsgrad. För
fastighetsbolag är ”normalt” att låna till en relativt stor del för nybyggnationer medan
underhåll och byte av komponenter i befintligt fastighetsbestånd sker med det egna
kassaflödet i bolaget.
I kommande flerårsplan påverkas självfinansieringsgraden av KAFAB:s investeringar, då
det saknas självfinansiering i bolaget för bl.a. nybyggnationen (Piren) och
återinvesteringarna. Detsamma gäller Kreativum som lånar till sina investeringar.
Vattenbolaget (som ligger i KEAB koncernen) drar ned självfinansieringsgraden i KEAB
koncernen, då VA-bolaget ska vara självkostnadsfinansierat.
Kommunkoncernens samlade lån (2019-12-31) fördelar sig enligt nedan diagram:
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Upplåningen kommer att öka under planperioden som kommer. Den kommunala
verksamhetens pågående investeringar kräver lån liksom bolagens investeringar.
Lånetaket är beräknat till 5 163 mnkr utifrån Kommuninvest lånelöfte om 159 tkr/invånare.
Kvarstående låneutrymme uppgår till 1 321 mnkr när hänsyn är tagen till den
pensionsskuld som kommunen har.
Följande tabell belyser det totala behovet för kommunkoncernen utifrån föreslagen
investeringsplan för kommunkoncernen och med hänsyn tagen till pensionsskuld samt
övriga skulder:

Beviljat lånetak från Kommuninvest uppgår som tidigare nämnts till 5 163 mnkr och det
samlade lånebehovet uppgår till 5 656 mnkr de kommande tre åren. Flera stora
investeringar pågår i kommunkoncernen där Mörrumsskola, Asarums IP, utveckling av
torget, Väggabadet, RORO-projektet, Piren 5 och bredbandsutbyggnad är några av dem.
Pensionsskulden beräknas sjunka utifrån KPA:s prognoser och övriga skulder beräknas
vara oförändrade.
Bedömning
För den kommunala verksamheten beräknas skatteunderlaget och beslutade stadsbidrag
vara lägre än kostnaderna i den löpande verksamheten och därför krävs
personalkostnadsreducering samt effektiviseringar. Självfinansieringsgraden är fortsatt
begränsad de kommande åren och därmed är möjligheterna till investeringar begränsade
om kommunens ekonomiska styrka (soliditet) ska bibehållas.
Att mäta soliditet genomsnittligt på 5 år innebär att det finns risk för att en hög
investeringstakt blir tydlig försent. Fördelen med ett genomsnittligt värde är att det finns
möjlighet att planera för en tillfälligt högre investeringstakt. Förutsättningen är då att den
löpande verksamheten balanserar mot skatteunderlag och statliga bidrag, att det finns en
planerad återställning genom överskott och att den löpande verksamheten kan hantera
ökade avskrivningskostnader på sikt.
Lånebehovet är högre än beviljat utrymme från Kommuninvest. En dialog bör därför
initieras med Kommuninvest för att säkerställa framtida låneutrymme baserat på de
förutsättningar som finns i kommunkoncernen. Finns det hänsyn tagen till
kommunkoncernens specifika kapitalintensiva verksamheter? Hur värderas tillgångar i
fastigheter och liknande? Kan nya bedömningar göras med hänsyn till att den löpande
verksamheten motsvarar skatteunderlag och statsbidrag på sikt?
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För att utjämna konjunkturnedgångar har kommunen också möjlighet att använda
resultatutjämningsreserven (RUR). Syftet med resultatutjämningsreserven är att kunna
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Om förutsättningar är uppfyllda får kommunen i
balanskravsutredningen reservera och disponera medel till/ från RUR. Om RUR ska
användas måste riktlinjerna för god ekonomisk hushållning även omfatta hanteringen av
sådan reserv. Förutsättningarna för att använda RUR är uppfyllda då årets underliggande
skatteunderlag understiger det tioåriga genomsnittet och balanskravsresultatet bedöms
vara negativt. Användning av RUR är alltså möjlig men det finns anledning att utifrån
perspektivet god ekonomisk hushållning vara restriktiv med att nyttja den. Kommunens
verksamhet uppfyller inte god ekonomisk hushållning och ett planerat underskott,
användning av RUR, sänker inte kostnaderna över tid utan skjuter endast den
ekonomiska obalansen på framtiden.

Per-Ola Mattsson (S)

Mats Dahlbom (C)
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Karlshamn 50 000
Karlshamn ska växa på ett hållbart sätt. Samtliga kommunala beslut ska främja denna
utveckling. Vid beslut och genomförande i kommunorganisationen ska alla ställa sig frågan –
är det ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart och bidrar det till att skapa förutsättningar för
vår vision; Karlshamn 50 000. Visionen är en viktig riktningsvisare vart vi är på väg. Den pekar
ut vår strävan att bli en starkare kommun och att kunna fördela våra kostnader på fler
medborgare men även att det lokala näringslivet kan utvecklas och växa i takt med att
befolkningen ökar.
Vi fortsätter arbetet för att skapa bostäder, etableringsmöjligheter, arbete och välstånd, men
även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. Fortsatt fokus läggs på arbetet med
ständiga förbättringar, automatiseringar och effektiviseringar samt att få ner sjuktalen i
kommunen.
Utpekade områden att
kompetensförsörjning.

kraftsamla

kring

är

därför

bostäder,

attraktionskraft

och

Innehållet i detta dokument ska förverkligas i nämnder, förvaltningar och bolag. Nämnderna
har, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner med
prioriterade utvecklingsområden. Nämnderna ska även ta fram en plan för
kostnadsminskningar och effektiviseringar för perioden 2021-2023.
Detsamma gäller för de kommunala bolagen som, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål
och ägardirektiv, ska ta fram mål och indikatorer som följs upp och analyseras. De uppnådda
resultaten ska sedan redovisas till kommunfullmäktige.
För att klara finansieringen under 2021 och de kommande åren måste samtliga verksamheter
genomlysas och effektiviseras samt sjukfrånvaron minskas. Servicenivån inom vissa
verksamheter kommer att förändras och anpassas efter rådande ekonomiska förutsättningar.

Per-Ola Mattsson
Socialdemokraterna

Mats Dahlbom
Centerpartiet
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Inriktningsmål 1:

Karlshamn tar ansvar för
morgondagens samhälle
Miljö och klimat

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Kommunen har gjort betydande insatser för
fossilfri fjärrvärme, rötning av hushållssopor till biogas, satsningar på grön el och utbyggnad
av kollektivtrafiken och cykelvägar. En fortsatt tydlig prioritering av miljö- och klimatfrågorna är
nödvändig. Satsningar på alternativa energikällor, energibesparingar och ny teknik bidrar till
minskade utsläpp och bättre hälsa.
De nationella och de regionala miljömålen för länet utgör grunden för kommunens arbete, vilket
sammanfattas i generationsmålet: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.
De långsiktiga miljö- och klimatmålen för Karlshamns kommun ska sammanställas och
utvecklas i en omställningsplan. Denna omställningsplan ska utmynna i att en klimatbudget
upprättas från 2022. Målet med klimatbudgeten är att skapa förutsättningar för att minska
Karlshamns klimatpåverkan till en långsiktigt hållbar nivå.
Vi fortsätter att satsa på och utveckla cyklismen. Framtagande av riktlinjer för fortsatt
utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar med effektiv LED-belysning. Vi kommer även att
verka för att fler ska välja kollektivtrafik före bilen.
Vi kommer att påbörja ett arbete för att möjliggöra etablering av fossilfria bil- och cykelpooler.
Poolen ska vara öppen för alla att använda, både privatpersoner och företag. Detta för att
minska behovet av att själv äga en bil samtidigt som delar av den kommunala verksamhetens
behov säkerställs med fossilfria drivmedel.
Vi kommer att påbörja ett arbete för att möjliggöra förmånscyklar till anställda i kommunen.

Folkhälsa

Folkhälsoarbetets mål är att skapa en god hälsa på lika villkor och ett aktivt jämlikhetsarbete
ska genomsyra hela kommunen. Tillgängligheten i samhället ska omfatta alla. Därför fortsätter
vi vårt arbete tillsammans med föreningar, organisationer och företag för att göra kommunen
mer tillgänglig.
Möjlighet till spontanidrott, motion och kulturupplevelser i människors närområde är viktigt ur
ett folkhälsoperspektiv. I samarbete med föreningslivet, privata aktörer, övriga kommuner och
regionen utvecklas vårt rika utbud av aktiviteter och upplevelser.
Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Barn som
befinner sig i riskzonen ska tidigt upptäckas och rätt stöd ska sättas in, där vi ser till barn och
ungas bästa ur ett helhetsperspektiv. Att arbeta förebyggande, uppsökande och stödjande för
barn och unga är nämndernas gemensamma ansvar.
Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle är möjligheten till egen försörjning,
delaktighet och inflytande. Vi ska ta tillvara på varandras olikheter och få alla att känna sig väl
bemötta och välkomna. Kvinnor och män ska ha samma frihet och självständighet, samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter samt samma makt att forma sina liv.
4
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Möjligheten att vara med och påverka i stort och smått är viktigt för att vi ska må bra och känna
tillfredsställelse i livet. Det kommunala pensionärsrådet, ungdomsrådet, miljörådet och rådet
för funktionsnedsatta är viktiga delar i detta arbete. Satsningen på digitaliseringen ska
underlätta inflytandet och kontakten med kommunen.

Inriktningsmål 2:

Karlshamn erbjuder kunskap
och bildning genom hela livet
Utbildning

Vi vill se ett livslångt lärande där alla har tillgång till en högklassig utbildning genom hela livet,
från förskola till högre utbildning och folkbildning. Det innebär goda möjligheter till
kompetensutveckling och att byta yrkesbana genom hela livet. Utbildning ska komma alla
människor till del och vara öppen för alla och är en viktig del för folkhälsan och
samhällsutvecklingen i hela kommunen.
Skolan ska utvecklas i takt med samhället och ge en insikt om arbetslivets förutsättningar och
behov. Närheten till arbetslivet ska ökas och samarbetet med olika organisationer såsom Ung
Företagsamhet ska utvecklas. Skolans miljöundervisning ska ha som målsättning att ge
eleverna verktyg att fatta medvetna, hållbara beslut. I det arbetet är Ire natur- och kulturskola
en viktig resurs.
För att varje skola ska kunna utveckla verksamheten, utifrån nämndens och statens
styrdokument, krävs det ett starkt pedagogiskt ledarskap.

Förskola

Förskolan ska vara lärorik, trygg och rolig, för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet
att lära sig genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med
vuxna. Vi vill använda förskolemodellen “Ur och skur” på fler förskolor.
Genom olika pedagogiska inriktningar ges goda förutsättningar för alla barn. Att skapa trygghet
för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan. Vi vill ha en tydlighet i förskolan
när den pedagogiska verksamheten bedrivs. Detta för att ge pedagoger rimliga arbetstider där
det finns utrymme för både planering och utvecklingssamtal.
En modern förskola är öppen och tillgänglig oberoende om det är dag eller natt, vardag eller
helg. Varje barn i förskolan har rätt till en likvärdig start i livet, oavsett familjeförhållande,
ekonomisk förutsättning, funktionsvariationer eller etnisk bakgrund. När allt fler verksamheter
i samhället kräver bemanning dygnet runt ökar också behoven av barnomsorg. En modern
barnomsorg är en förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna arbeta. Ur ett
barnperspektiv är det viktigt att det finns barnomsorg med bra kvalité i närheten av barnens
boende- och uppväxtmiljö.

Grundskolan, gymnasiet och särskolan

Karlshamn ska ha en skola där varje elev ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Kommunen har en skyldighet att se till att varje elev får verkliga möjligheter till fullständiga
betyg. På samma sätt har eleverna och deras vårdnadshavare en skyldighet att ta vara på de
möjligheter som ges. Samarbetet mellan grundskolan och gymnasiet ska utvecklas för att ge
en tydlig röd tråd i det livslånga lärandet.
5
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Kommunens gymnasiala utbildning har eleven i centrum och program med tydliga inriktningar
som syftar till vidare studier eller till ett yrke kopplat till arbetsmarknadens behov. Samarbete
med närliggande kommuner är nödvändigt för att kunna erbjuda ett brett utbud av
utbildningsprogram.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig och för att förse
arbetsmarknaden med välutbildad arbetskraft. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och
konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv.
Som en del av våra insatser för att bekämpa arbetslösheten vill vi investera i
kompetensutveckling, validering, yrkesutbildning och övrig vuxenutbildning. Vi vill också satsa
på eftergymnasiala yrkesutbildningar i form av Yrkeshögskola, teknikcollege samt vård- och
omsorgscollege. Vuxenutbildningens koppling till arbetsmarknadens behov ska öka och ett
större samarbete med näringsliv och offentlig sektor ska utvecklas.

Inriktningsmål 3:

Karlshamn ger utrymme för hållbar
utveckling och entreprenörskap
Karlshamn ska vara en attraktiv plats för både invånare, företag och besökare. Karlshamn ska
vara en kommun som är bra att leva i och dit man vill flytta. Stimulerande arbete, goda
möjligheter att studera eller på annat sätt förverkliga sina drömmar är betydelsefullt för varje
människa och för ett jämlikt och hållbart samhälle. Arbete är grunden för samhällets välfärd,
välstånd och människors personliga utveckling. Därför satsar vi på att få fler verksamheter att
etablera sig i kommunen.
Entreprenörskap och företagande hänger nära samman. Entreprenörskap handlar om att
utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer till något värdeskapande, vilket vi ger elever
möjlighet att lära sig genom Ung Företagsamhet. Värdet skapas i företag, i offentlig
verksamhet och i föreningslivet. För att Karlshamn ska kunna växa ger vi näringslivet
möjligheter att verka och expandera, såväl på stora exportföretag som på små och medelstora
företag eller kooperativ verksamhet.
Näringspolitiken ska grundas på långsiktighet, uthållighet och förtroendefullt samarbete. Det
ger bra förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling. Handläggning
av företagsärenden måste ske snabbt och smidigt.
För att kunna möta behovet av bostäder och näringslivets efterfrågan vid etableringar är
tillgången till mark en viktig faktor. Genom vårt stora innehav av etableringsmark i attraktiva
områden har vi möjlighet att snabbt bereda ytor för bostadsbebyggelse, företagsetableringar
idrott och evenemang.
En expansiv högskola och en väl utvecklad gymnasieskola bidrar till att stärka det lokala och
regionala näringslivet samt lockar nya företag till kommunen. En stark och expansiv utbyggnad
av attraktiva lokaler i Netport Science Park-området på Östra piren, ger stora möjligheter för
nya etableringar av kunskapsintensiva företag.
Det positiva beskedet att Sydostlänken ska byggas stärker vår position som hamnstad och
skapar goda kommunikationsmöjligheter för hela regionen. Genom järnvägsförbindelsen
mellan Karlshamn och Älmhult, via Olofström, blir Karlshamn en allt viktigare nationell och
6
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internationell knutpunkt för hamn och transporter i Sverige och södra Östersjöområdet.
Sydostlänken är också viktig för att möjliggöra snabbare resor med tåg från Karlshamn till
övriga Sverige.
Genom det kommunala energibolaget, Karlshamn Energi AB, kommer kommunen att erbjuda
samtliga hushåll i kommunen, inklusive skärgården, fiberanslutning innan 2022. Detta är en
förutsättning för att hela kommunen ska leva och utvecklas.
I Karlshamn kommer kommunen öka samarbetet med näringsliv och offentlig sektor för att
säkra behovet av nödvändig kompetens. De högre utbildningarna, såsom samarbete med BTH
och andra utbildningsanordnare, är betydelsefulla för att säkerställa tillgången av välutbildad
personal.
Utvecklingsmöjligheterna för landsbygden, de mindre tätorterna och skärgården i Karlshamn
är stora. Med fortsatt engagemang och samarbete mellan landsbygdsrådet, kommun och
medborgare skapas möjligheter för tillväxt och entreprenörskap.

Attraktiva livsmiljöer

Genom aktiv planering för bostadsbyggande ska kommunen erbjuda goda, varierande och
trygga boendemiljöer i hela kommunen. Marknadsföringen av byggklara tomter, framtagandet
av nya bostadsområden samt försäljning av byggbar mark ska öka.
Kust, skärgård, skog och parker har stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa.
Möjligheten att bo och leva i kommunens alla delar har ökat genom bland annat förändrade
avtal med Blekingetrafiken och genom utbyggnad av fiber för utökad tillgång till Internet. En
annan viktig del i tillgängligheten till kust och skärgård är det arbete som vi gör i föreningen
Blekinge Arkipelag där nya möjligheter för bland annat friluftslivet skapas. Karlshamn ska
upplevas som en lockande kuststad med väl gestaltad och utvecklad strandpromenad, från
Lokstallarna till Kollevik.
Vi ska fortsätta att utveckla vår attraktiva stadskärna för handel, restauranger och social
gemenskap. Detta är viktigt för hela kommunens utveckling och Karlshamns regionala
position. Genom aktiv samverkan med intressenter skapas goda förutsättningar för att
medborgare och besökare väljer Karlshamns kommun för inköp, restaurangbesök och
upplevelser.
För att kunna bo och leva i hela kommunen krävs bra förbindelser. Vi fortsätter arbetet för att
öka nyttjandet av kollektivtrafiken samt att verka för bättre möjligheter till gång- och cykelpendling för våra kommuninvånare.

7
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Inriktningsmål 4:

Karlshamn är en plats för trygghet och
livskvalitet
Kultur, idrott och föreningsliv

Föreningslivet är en del i ett demokratiskt och väl fungerande samhälle och har stor betydelse
för kommunens utveckling. Föreningslivet bidrar till ökad folkhälsa, gemenskap och stärker
människors deltagande i samhället. Genom ett fördjupat samarbete med föreningarna i
kommunen ska nya möjligheter utvecklas för att ge invånarna möjlighet till en meningsfull fritid.
Det är självklart att kommunen ska stödja föreningslivet i hela kommunen med bra
aktivitetsstöd, ändamålsenliga anläggningar samt med personal som kan ge råd och stöd.
Idrotten och kulturen ska vara öppen för alla oberoende av sociala, kulturella eller ekonomiska
förutsättningar.
Ett rikt kulturliv är en viktig del av vår välfärd och har stor betydelse för vår kommuns
attraktivitet. Karlshamn är en kulturell mötesplats med sitt rika utbud av konst, teater och
musikupplevelser. Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra, är också att skapa
förutsättningar för ett levande och demokratiskt samhälle. I Karlshamn finns goda
förutsättningar för en vidareutveckling av ett redan bra kulturliv genom våra kulturinstitutioner
och genom stöd till och samverkan med föreningar. Alla ska kunna ta del av och vara delaktiga
i samhällets kulturutbud. Vi vill särskilt stärka barns och ungas tillgång till kultur, idrott och
annan föreningsverksamhet och ge föreningarna bra förutsättningar att verka.
Biblioteken utgör en viktig del i ett attraktivt samhälle och viktiga mötesplatser. Vi fördjupar
samarbetet med Blekinges övriga kommunala bibliotek.

Omsorg

Karlshamn skall erbjuda vård och omsorgsverksamhet med hög kvalitet. Genom nya
arbetsformer och ökad samverkan höjer vi kvalitén. Äldre och personer med olika
funktionsvariationer ska ges möjlighet till en rik och stimulerande tillvaro och själva bestämma
över sina liv. Mötesplatser utgör en viktig del i många äldres vardag och sociala gemenskap.
Fortsatt utveckling av attraktivt boende för äldre och personer med funktionsvariationer.
Genom ökat samarbete med Region Blekinge utvecklas vårdmetoder och tillgängligheten för
de som nyttjar vård och omsorg ska därmed öka.
Vi fortsätter arbetet med att tillgodose behovet av trygghetsboende och lägger ytterligare fokus
på välfärdsteknik för ökad trygghet och livskvalité. För äldre som bor hemma är det viktigt med
en rik och stimulerande tillvaro och fritid. Vi kommer att utveckla digitaliseringen inom
omsorgen. Digital teknik kan användas för att främja psykisk hälsa och välbefinnande och
användas som ett komplement för att öka äldre personers självständighet och delaktighet.
Forskning visar att användning av dator och Internet kan minska ensamheten bland äldre
personer. Digitaliseringen ger även stora möjligheter att utveckla verksamheten och stödja
personalens arbete.
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Inriktningsmål 5:

Karlshamns kommun är en effektiv
och innovativ organisation
Karlshamns kommun ska vara en attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare. Detta för att
framgångsrikt kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Kommunen ska erbjuda goda
arbetsplatser, där den engagerade medarbetaren ska kunna utveckla sig själv och känna att
det finns möjligheter till inflytande. Vi ska ta tillvara medarbetarnas idéer och förslag som en
del i kommunens arbete med ständiga förbättringar.
För att kunna ge en bra service till kommuninvånarna och skapa utvecklingsmöjligheter för de
som arbetar i kommunen ska vi möjliggöra vidareutbildning. Arbetsplatser och
arbetsorganisation ska utformas så att de främjar god hälsa.
Tillsvidareanställning på heltid ska vara norm, med möjlighet till deltid anpassat efter individens
arbetsförmåga och livssituation.
Kopplingen till arbetsinsats, utbildning och ansvar ska vara tydlig i lönepolitiken.
Lönesättningen ska vara tydlig, rättvis och jämställd. Vi ska arbeta för jämnare bemanning och
avvecklandet av delade turer samt bra schemaläggning av arbetstider i omsorgen. Vi ska
också arbeta för att personer med funktionsvariationer bereds möjlighet till arbete.
De kommunala bolagen utgör en viktig del av den kommunala verksamheten och bidrar positivt
till genomförandet av de uppsatta målen att utveckla Karlshamn. Bolagen ska därför aktivt
delta i att fullfölja de, av kommunfullmäktige, satta målen.
Kommunens bolag, nämnder och styrelser samt kommunalförbunden är verktyg för att
genomföra kommunfullmäktiges beslut. Genom att kommunen ställer tydliga krav på ekologisk
och social hållbarhet vid investering och upphandling, påverkas miljöutvecklingen och villkoren
för de som producerar de varor och tjänster som kommunen använder.
Alla investeringar skall föregås av en djupgående konsekvens och lönsamhetsanalys, samt att
kommunkoncernens samlade investeringsutrymme skall beaktas.
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Budgetförutsättningar
Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas enligt Sveriges Kommuner och Regioners
prognos i cirkulär 20:39 2020-10-01.
Skatter och bidrag ökar 2021 med cirka 17 mnkr jämfört med 2020. För 2022 och 2023 ökar
skatter och bidrag med 48 mnkr respektive 45 mnkr.

Skattehöjning

Skattehöjning på 0,57 kr beräknas ge ökade intäkter på cirka 40 mnkr per år 2021-2023.

Löner och prisutveckling

Under 2020 beräknas lönerna att öka med 2,7 % och under 2021 med 2,2 %. För åren 20222023 beräknas lönerna fortsätta öka med 1,7 % respektive 2,7 %. Arbetsgivaravgifterna för
2021 har antagits till 40,15 %. Kompensation till kommunstyrelsen och nämnderna sker för
generella löneökningar på budgeterade tjänster och kan ske för ökade kapitalkostnader.

Pensioner

Pensionskostnader, inklusive löneskatt, har budgeterats enligt KPA:s senaste beräkning som
gjordes 2019-12-15. Kommunens totala pensionskostnader inklusive löneskatt för 2020 är
125 mnkr. Pensionskostnaden kommer att öka med cirka 10 mnkr för perioden till och med
år 2023.

Befolkningsutveckling

Befolkningsprognosen baseras på utfallet 2019-12-31 med prognos till 2029. Prognosen för
2020 visar en ökning med 58 personer under året. De följande åren beräknas en ökning av
befolkningen med i snitt ca 90 personer per år. Under prognosperioden fram till 2029
beräknas Karlshamns befolkning öka med 880 personer.

Förändringar i den löpande driftsbudgeten

För att möta de ökade behoven i samhället görs effektiviseringar i kommunen till ett värde av
29 mnkr och personalminskningar till ett värde av 25 mnkr samt skattehöjning på 40 mnkr.
Den löpande driftsbudgeten är nämndens styrmedel och fastställer nämndens ekonomiska
förutsättningar.

Tekniska justeringar

Tekniska justeringar av budgetramarna 2021-2023, som inte påverkar nämndernas
verksamhetsutrymmen, kommer att beslutas av kommunstyrelsen.
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Ekonomisk sammanställning
Budget 2019 motsvarar beslut i KS § 184 190604.

Resultatbudget

Driftbudget
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Investeringsbudget

Kassaflödesbudget
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Förord
Karlshamn har strålande förutsättningar. Vi menar, att man tidigare inte tagit till vara
de möjligheter som vår fantastiska kommun har. Vi erbjuder ett nytt ledarskap för
Karlshamn, som bygger på alla människors lika värde, likvärdiga förutsättningar,
frihet att välja, trygghet, delaktighet och en etisk kompass. Vi vill skapa ett växande
Karlshamn, där alla känner sig delaktiga och är stolta över sitt samhälle och sin
kommun.
Det ställs höga krav på kommunen i en värld som är i ständig förändring. Det måste
därför finnas en ständig vilja och en drivkraft att bli bättre inom allt vi gör.
Kommunens huvuduppgift är att garantera tillgången till välfärd, service och tjänster
av hög kvalitet i livets olika skeden. Det ska vara tydligt att all kommunal verksamhet
är till för medborgarna.
Följden av fler i arbete och en hållbar ekonomi bygger ett starkare Karlshamn och en
tryggare välfärd. Genom att öka antalet sysselsatta med riktiga jobb och främja
företagande skapas grunden för ett Karlshamn som håller ihop.
I vår kommun ska företag vilja starta upp så väl som expandera.

För att få resurser till att säkerställa en grundläggande välfärd krävs skatteintäkter
där nivån på skattesatsen har en direkt påverkan på välfärden. På sikt bidrar en för
hög skattesats i en kommun till en sämre välfärd. Människor vill inte bosätta sig här
och företag väljer att etablera sig någon annanstans. Genom en för låg skattesats
kan Karlshamn inte upprätthålla de skyddsnät och behålla den trygghet som våra
kommuninvånare förtjänar. Fler i arbete, främja företagande och en bra skattesats är
såvida den bästa garanten för en trygg skola, vård och omsorg.
Magnus Gärdebring (M)

Bodil Ericsson (L)
Britt Jämstorp (KD)
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Alla vill leva i trygghet och frihet
Människors behov ser olika ut beroende på var man befinner sig i livet men den

fundamentala grunden är densamma.
Alla ska ha tillgång till gemensamt finansierade verksamheter med hög kvalitet
oavsett bakgrund eller betalningsförmåga. Det ska vara ordning och reda i välfärden
oavsett storlek på plånboken och varje skattekrona ska användas omsorgsfullt. För
att uppnå detta krävs det god insyn, tillsyn och tydliga krav. Vårt fokus ska vara på
kvalitet i form av höga resultat samt upplevd kvalitet av Karlshamnsborna.
Att kunna välja själv och påverka välfärdens innehåll möjliggör en mångfald av

skolor, omsorgsgivare och andra verksamheter som annars inte hade funnits. Dessa
verksamheter bidrar till utveckling av kvalitet genom nya idéer och lösningar. Många
av dessa verksamheter är högt uppskattade av elever, omsorgstagare, anhöriga och
de anställda. Alternativ drift är dock inget mål i sig självt. Det är ett medel för att
uppnå en rad fördelar, inte bara valfrihetsmässiga utan även ekonomiska och
kvalitetsmässiga. Genom alternativa konkurrerande driftsformer stimuleras
utvecklingen mot högre kvalité och bättre service till Karlshamnsborna. Det frigör
också i större utsträckning kreativitet och nytänkande som finns hos kommunens
medarbetare. Vi ska låta oss bli utmanade inom alla kommunala verksamheter som
inte är av strategisk betydelse eller myndighetsutövning. Karlshamns kommun ska
alltid stå som garant för kvaliteten.
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Integration
Integrationen är en av de viktigaste frågorna för framtiden. Alla invånare ska känna

sig delaktiga i och ta ansvar för vårt gemensamma samhälle, och vi ska aktivt
motarbeta utanförskap.
Integrationen börjar i skolan. Det är i skolan som barn, oavsett sin bakgrund, ska ges
möjligheter och livschanser. Här ska barnen rustas för en framtid som
ansvarstagande medborgare med de rättigheter och skyldigheter som det innebär att
leva i ett demokratiskt land. Ansvaret för en lyckad integration ligger till stor del på
kommunerna. För att Karlshamn ska nå sin fulla potential måste därför ett stort fokus
ligga på att alla ska vara delaktiga och bidra utifrån förmåga. Kommunen ska ställa
flera och tydliga krav på våra invånare att bidra men samtidigt lyfta och hjälpa på
individnivå. Vi har flera reformer som ryms inom Karlshamnslinjen och dessa bör
kompletteras med ett tydligt inkluderande arbete som genomsyrar alla kommunens
verksamheter.

5

307

KARLSHAMNSOPPOSITIONENS BUDGETFÖRSLAG 2021

Ekonomi
Att ta tag i Karlshamn och stärka grundläggande samhälls- och välfärdsfunktioner
kommer kräva tydliga prioriteringar. En lång tid av osäkerhet och svag ekonomi har
gett Karlshamn dåliga förutsättningar att klara de kärva tider som vi befinner oss i.
Stabila finanser möjliggör hög sysselsättning och god tillväxt – som ska komma alla
Karlshamnsbor till del.
Karlshamn kommun påverkas av omvärlden och budgetarbetet har därför flera inslag
av osäkerhet. Vår ambition är att minimera antalet antaganden och budgetera på
robust grund. Det behövs ett långsiktigt och tydligt ramverk för budgetprocessen i
Karlshamn. Ett ramverk behöver reglera hur budgetprocessen, budgetfullmäktige och
årsredovisning ska utformas. Budgetramverket ska också inkludera revidering av
befintliga riktlinjer för internbudget och nämndernas ekonomiska styrning.
Överskottsmål

Ett av de viktigaste medlen för att säkerställa hållbara offentliga finanser är ett starkt
överskottsmål. Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 1,5
procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag för att rusta
Karlshamn för framtiden. Vilket betyder att vi sparar i godare tider för att vara rustade
i sämre.
Varsamhet med skattepengar och fokus på kärnuppdraget
Karlshamn kommun står dåligt rustad för framtiden. Det behövs en genomgripande
översyn av hur Karlshamnsborna kan få mer välfärd för varje skattekrona. Alla

prognoser pekar på att skatteunderlaget kommer att minska under kommande år
vilket understryker behovet av att ompröva utgifter som inte tjänar Karlshamnsborna i
deras vardag. En översyn behöver drivas centralt och omfatta hela
kommunkoncernen. SKR bedömer att automatiseringar och digitaliseringar kan

frigöra miljarder i kommunsektorn vilket för Karlshamns del innebär flera miljoner.
Det kärva ekonomiska läget måste innebära att ambitionshöjningar finansieras med
egen omställning eller omprioriteringar. Det utrymme som finns behöver dels täcka
demografiförändringar och dels finansiera ett snävt urval av strategiska investeringar
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för att stärka Karlshamns förutsättningar över lång tid. Effektivitetsmålet ska följas
upp för hela koncernen och för varje process.
Kärnuppdraget ska prioriteras. Alla nämnder och styrelser ska prioritera välfärdens
kärna. Administrationen ska minska, externa samarbeten och internationell
samverkan ska omprövas, kommunstyrelsen ska se över medlemskap i olika
organisationer och avtal ska omförhandlas. Samverkan som på lång sikt stärker oss
ska utvecklas.
Vi vill genomföra en samlad översyn av alla bidrag till organisationer och projekt för
att få ett helhetsgrepp och göra nya bedömningar utifrån nyttan för medborgarna.
Kopplat till all upphandling och löpande inköp ska kommunen införa någon form av
”spend control”. Tidigare försök med controllerfunktion har visat på att det finns ett
behov och att det finns effektiviseringsvinster att göra.
Satsningar på infrastruktur och boende är en central fråga för att skapa tillväxt i
Karlshamn. KABO ska avyttra fastigheter i den takt man behöver för att kunna
finansiera nybygge av bostäder. Man ska sträva efter en balanserad
marknadsposition. Man måste noga följa behovet av äldreboende som kommer att
öka markant åren framöver. Vi är övertygade om att ett kraftigt ökat byggande av
blandade boendeformer i Karlshamns kommun kommer att bidra till att öka
invånarantalet och därmed också skatteunderlaget.
Vi vill även frigöra kapital för kommunala investeringar och underhåll genom att aktivt
sälja produktionsskog, mark och fastigheter som inte har ett omedelbart strategiskt
värde. Framförallt vill vi sälja exploateringsklar mark där kommunkoncernen inte har
några omedelbara planer på att själv exploatera. Vi vill att flera olika aktörer har
möjlighet och ser potentialen i att bygga i Karlshamn.
Vår tätortsnära skog, grönområden och skärgård är mycket viktiga områden för oss i
Karlshamn. Det är en självklarhet för oss att det finns nära och lättillgängliga
strövområden för det rörliga friluftslivet utanför stadskärnan, detta står inte i konflikt
med en expansiv och dynamisk utveckling av staden. Tvärtom, det stärker

besöksnäringen, som blir mer och mer viktig för oss. Och genom att vi verkar för att
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skapa en digital turistbyrå så kommer vi ge fler människor chansen att ta del av det
fantastiska utbud som finns i vår vackra kommun.
Vi föreslår ett kommunövergripande grepp kring servicetjänster av typen städ, kost
och matdistribution som kan effektiviseras, standardiseras och förbättras genom
upphandlingar. Kommunen ska låta sig bli utmanade av externa aktörer genom en
generell utmaningsrätt. Upplevelsen av måltiderna för boende inom

omsorgsförvaltningen borde vara sån att de ska kännas som om de åt på en riktig
restaurang och inte bara utspisas i en matsal då de i regel inte har något alternativ
att välja på. Även skolrestaurangerna ska erbjuda sådan mat och miljö att
barnen/ungdomarna uppskattar stunden där. Samtidigt kan inte våra kök tillaga 100-

tals anpassade rätter per dag. Skolan ska endast ge elever med visade medicinska
eller religiösa skäl anpassad mat, samt ett vegetariskt alternativ. Kraven på ekologisk
mat samt kravcertifieringen pausas.
Vi föreslår en sammanslagning av Teknik och Fritidsnämnden med Kulturnämnden.
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NÄRINGSLIVSKLIMAT
Karlshamn ska åter igen bli en attraktiv kommun att etablera och driva företag i.
Karlshamn som en gång var en ledande företagarkommun i Blekinge med flera stora
aktörer kan återta rollen som Blekinges motor. Företag genererar tillväxt, som i sin tur
skapar förutsättningar att bygga en attraktiv stad där människor vill bo. Företagen
etablerar sig där det finns kompetens att tillgå och där kommunerna arbetar
serviceinriktat. Kommunen ska agera snabbt på företagares förfrågningar.
Vi befann oss 2019 på plats 277 av alla Sveriges kommuner, dvs bland de sämsta i
hela landet. Läget har förbättrats något och vi befinner oss nu på plats 225. Även om
detta är en förbättring så är det långt mycket sämre än våra grannkommuner.
Sölvesborg ligger i topp i länet och ligger nu på plats 109, alltså 116 (!) platser före
oss. Vi vill att kommunen tar fram en strategi för att komma på tio-i-topp i Svenskt
Näringslivs ranking av företagsvänliga kommuner, bland annat genom:
•

att den kommunala utbildningen blir mer lyhördför företagens kompetensbehov

•

att skapa fler gymnasieplatser på de linjer som ger den kompetens som företagen
efterfrågar

•

ökad samverkan mellan företag och skola

Vi bör också utnyttja kompetensen på vår högskola, BTH och Netport i högre grad än
vi gör idag. Det är viktigt för Karlshamns utveckling att högskolan stannar kvar och

utvecklas i vår kommun.
Vårt läge med solsäkert och milt klimat bör utnyttjas bättre för gröna näringar, vilka vi
ska uppmuntra. Vi ska stödja små och medelstora företag inom för Karlshamns
kommun prioriterad näringslivssektorer genom samverkan med regionen och andra
offentliga projektfinansiärer för att finansiera kompetensutveckling inom sektorn.
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Arbete, inte bidrag ska få Karlshamn att växa
Att fler jobb skapas är avgörande för att Karlshamn ska fungera och kunna växa.

Kommunens attraktivitet måste grundas i att det finns jobb samt förutsättningar för att
starta verksamheter. Det måste det löna sig att skapa jobb och driva företag, att
vidareutbilda sig och att ta ansvar på jobbet. Karlshamn måste rustas för att vara
konkurrenskraftigt för att locka hit företag och företagare.
Nya tjänsteföretag ska kunna verka tillsammans med basindustrin. Internationell
handel och teknikutveckling skapar fantastiska möjligheter i Karlshamn, men då
måste ett fungerande näringslivsklimat komma alla till del. Det finns idag en
oförståelse för vad företagande innebär, det är ytterst allvarligt då det resulterar i
omständliga processer och regelkrångel. Eftersom det är genom kommunens
myndighetsutövning som den vanligaste kontakten med företag sker så spelar den
lokala politiska insikten och inställningen stor roll. Myndighetsutövningen ska vara
lösningsfokuserad, transparent och rättsäker. Ett gott bemötande, återkoppling,

snabb och effektiv handläggning är centrala delar i vår tillväxtstrategi.

Microupphandling - Delat är dubbelt så bra
Den 1 januari 2017 kom en ny bestämmelse in i Lagen om upphandling (LOU) som

ställer krav på att myndigheter måste motivera varför de inte överväger att dela upp
ett kontrakt på flera parter. Detta innebär teoretiskt att micro- och småföretag ska på
allvar kunna vara med i diskussionerna om att bli en av flera leverantörer till
myndigheter. I praktiken har dock inte mycket skett sedan bestämmelsen kom. Enligt
konsumentverkets granskning så är det få myndigheter som ens känner till
bestämmelsen. Idag utesluts till stor del små företag samtidigt som marknaden
koncentreras till ett fåtal större företag. Detta bidrar till att motverka den fria
konkurrensen och är ur ett miljöperspektiv rent skadligt. Vi ser potentialen i de mindre
företagen och anser att kommunen ska tillämpa delad upphandling som standard.

Innovationsupphandling
Innovationsupphandling är ett viktigt redskap för att gynna utveckling och
nytänkande. Det är inte allt för sällan samhället står inför en utmaning utan någon

form av konkret lösning. En innovationsupphandling kan då bidra till att skattemedel
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används på ett effektivt sätt genom att lösningar främjas vid upphandlingar. På så
sätt kan utmaningar mötas och tillväxt av konkurrenskraftiga innovativa företag

främjas. Innovationsupphandling följer samma process som all annan offentlig
upphandling men har som utgångspunkt att möta samhällets förväntningar genom att
främja utveckling, genom att efterfråga eller tillåta nya former av lösningar.
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ARBETSMARKNAD
Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjligheten att påverka sitt eget liv.
Verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst, men för många lönar
det sig alltför lite att gå från bidrag till arbete. Det vill vi ändra på.
Flit ska belönas, inte bestraffas. Det måste alltid löna sig att gå från bidrag till arbete.
Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat
gå till vård, omsorg eller skola.
Det krävs omfattande och nödvändiga strukturreformer som på allvar stärker
sysselsättningen i Karlshamn. Med lokala reformer kan Karlshamn göra sig bättre
rustad för framtiden. Prognoserna pekar uppåt för försörjningsstödet. Det är en del av
det finansieringsgap som kommunsektorn står inför. För att ta fler till jobb och klara
ekonomin i Karlshamn behöver bidragsberoendet brytas. Arbetsmarknadspolitiken i

Karlshamn bör grunda sig på tre principer som vi väljer att kalla för Karlshamnslinjen:
•

Arbetslinje för alla

•

Arbetsmarknad för alla

•

Arbetskraft för alla

Arbetslinje för alla
För att Karlshamn ska stå sig starkt i framtiden behöver vi skapa strukturer där
strävsamhet och ansvarstagande premieras. Vi har sett hur goda normer tynat bort i
takt med att det svenska bidragssystemet expanderat och bidrag normaliserats.
Karlshamn kommun måste ställa tuffare krav på bidragstagare, att ställa krav är att
bry sig.

Arbetsmarknad för alla
Om Karlshamn kommun ställer högre krav på bidragstagare, måste
arbetsmarknaden vara tillgänglig för alla. En nyckel i arbetet för att stötta
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bidragstagare till egen försörjning är att arbeta nära det lokala näringslivet. Ska
risktagandet sänkas för en arbetsgivare är det viktigt att det offentliga ger trygghet.

Arbetskraft för alla
Egen försörjning i fokus och ansträngning ska löna sig. Karlshamn kommun måste
ställa om sitt arbete för ekonomiskt bistånd till att fokusera på att få ut

biståndsmottagarna i arbete eller insatser som ökar anställningsbarheten. När
socialtjänsten möter en person eller ett hushåll som söker försörjningsstöd, är det
viktigt att direkt koncentrera arbetet på hur behovet ska avslutas.
Studier visar att en stor del av variationen i utbetalt försörjningsstöd inte kan förklaras
av skillnader i behov, utan är handläggarberoende. För att öka rättssäkerheten och
samtidigt kraftigt reducera handläggningskostnaderna bör automatiserad
biståndshandläggning införas i Karlshamn. En förutsättning är digitaliserad ansökan.
Karlshamn har likt andra kommuner en skyldighet att kontrollera att bidrag går till
personer som har rätt till det. Socialtjänstlagen släpar efter i kontrollredskap, men
visst arbete mot bidragsbrott går att göra även idag. Att använda hela lagrummet för
hembesök är en viktig del, i väntan på lagstiftning som ger mer långtgående
möjligheter. Ett annat viktigt redskap är att använda de tekniska hjälpmedel som står

till buds för den ekonomiska granskningen. Alla misstänka bidragsbedrägerier ska
anmälas i Karlshamn. En ökad samverkan mellan flera myndigheter, offentliga och
privata aktörer ska genomföras för en ökad effektivitet mot brottslighet.

Rusta Karlshamn för en ny nationell arbetsmarknadspolitik med lokala
reformer
Karlshamn är inte enda kommunen som byggt upp parallella
arbetsmarknadsåtgärder i egen regi med kommunala medel som svar på
Arbetsförmedlingens misslyckande. Kommunernas arbetsmarknadsåtgärder,
inklusive vuxenutbildning med SFI, omfattar idag drygt 12 miljarder kronor. Flera
kommuner förefaller ha betydligt bättre resultat än Arbetsförmedlingen — samtidigt är
variationen mellan kommunerna stor. I ljuset av att Arbetsförmedlingen stöps om
känner flera sig kallade. Fackförbund och kommunala arbetsmarknadsförvaltningar

ser nu chansen att konkurrera med auktoriserade utförare. Båda kan bidra på olika
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sätt, men mer på ett övergripande plan. Karlshamn har nu goda möjligheter att skapa
förutsättningar för att bli en kraftfull jobbaktör med en bred verktygslåda.

Vuxenutbildningen får en allt mer central samhällsfunktion. Från att i första hand ha
varit den andra chansen för unga som inte tog sig igenom gymnasiet, till att också
vara den första chansen för de som inte fått den någon annanstans. Båda dessa
roller kommer framöver kombineras med ett växande behov av omställning mitt i
livet. Sammantaget kommer efterfrågan på vuxenutbildning öka, samtidigt som
resultaten — inte minst i SFI — är otillräckliga. Reformer behöver ta sikte på resultat
och effektivitet. Ett exempel är att lägga upphandling åt sidan och anta en LOVliknande auktorisationsmodell till vuxenutbildningen. Auktorisation innebär att alla
som når upp till i förväg ställda kvalitetskrav får erbjuda vuxenutbildning mot en
fastställd peng.

14
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TRYGGHET
Den allmänna tryggheten till akut hjälp kommer förändras när en dygnet-runt
tillgänglig närakut ska inrättas i Karlshamn, vilket har beslutats i Regionfullmäktige.
Vår förhoppning är att närakuten medför en ökad trygghet där invånarna kan få hjälp
när de så behöver. Det är vår övertygelse att närakuten är en del i att bromsa upp
den negativa spiral som Karlshamn hamnat i. Nerläggningen av den tidigare akuten
och därtill polisens omorganisation har skapat en oro hos kommuninvånarna då det
blivit svårare att få den hjälp man har rätt till. I och med öppningen av närakuten ser
vi att vi är ett litet steg närmare ett tryggare Karlshamn.
Många upplever otrygghet på olika ställen inom kommunen. Bättre belysning, renare
stad, röjning av döljande buskage och mer folk i rörelse är trygghetsskapande.
Mötesplatser som t ex ett uppfräschat torg kan locka ut folk även efter butikernas
stängning.

Trygghet i hemmet - En rättighet för kvinnor och barn
Våld i nära relationer är ett av de mest intima uttrycken för förtryck. Att uppleva
otrygghet i sitt eget hem är en kränkning utan motstycke. Ofta är det kvinnor som

utsätts, inte sällan är det barn som ser på.
Våld i hemmet skär tvärs igenom samhällsskikten, i utanförskapsområden såväl som
i villakvarteren. För de som är utsatta är tröskeln hög och vägen lång till hjälp.
Nyckeln är ökad tillgänglighet till organisationer och samhällsaktörer som kan skapa

trygghet, råd och skydd. Detsamma gäller för brott som grundar sig i så kallad
hederskultur, en av vår tids största frihets- och jämställdhetsproblem.
Våld mot kvinnor ska inte vara lönsamt
Det ska inte gå att göra stora vinstmarginaler på mäns våld mot kvinnor. Därför
behövs en upphandling av skyddat boende för de som utsätts för våld i nära
relationer eller hedersrelaterat våld. När upphandling saknas lägger socialtjänsten
mycket tid på att hitta platser, tid som bör fokuseras på annat. Kvalitetssäkringen blir
lidande och priserna för enstaka platser blir högreVi ser möjlighet att få säkrad
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kvalitet till bästa pris, att utveckla samarbetet med viktiga aktörer och stärka skyddet
för våldsutsatta.

I skolan ska trygghet vara grund och åtgärder vara norm
I skolan respekterar vi varandra. Elev som lärare, ingen ska behöva vara rädd att gå
till skolan. Idag begås det många brott som kan tyckas vara bagatellartade,

framförallt i skolorna. När ett brott eller misstanke om brott inte anmäls så flyttas
gränsen fram, vilket är ett problem på både kort och lång sikt.
Att kalla en klasskamrat eller lärare tillmälen, spotta på eller hindra en person att
utföra sina tilltänkta uppgifter är ett brott mot lagen och därför kommer vi se till att
samtliga brott polisanmäls. Oavsett ålder. En person på skolan ska känna sig trygg
vare sig man är i klassrummet, på skolgården eller i duschen efter gymnastiken. På
så sätt sätter vi gränsen för vad som är acceptabelt i skolan.

Trygg med funktionsvariation
Den som har en funktionsvariation ska kunna vara en del av samhällsgemenskapen
genom utbildning, arbete och sysselsättning anpassat efter egen förmåga. Det ska
finnas tillgång till boendeformer och hjälpmedel som möter varje individs behov i
Karlshamn.
En funktionsvariation ska inte begränsa möjligheterna för den som kan och vill jobba
att bidra utifrån sin förmåga och för de som på grund av funktionsvariationer inte har
möjlighet att delta i arbetslivet över huvud taget vill vi öka möjligheterna till en
meningsfull daglig sysselsättning utformad utifrån egna förutsättningar.
LSS ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsvariationer stöd
som kan undanröja svårigheter i vardagen. I Karlshamn ska stödet syfta till att hjälpa
människor att i så stor utsträckning som möjligt leva friare och mer självständiga liv.
LSS har inneburit ökad valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet för många

människor.
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PERSONALPOLITIK
Att Karlshamn har en fantastisk miljö med allt från skog i norr till hav i söder är inte
tillräckligt för att rekrytera rätt personal. Det är nödvändigt för kommunen att vara en
modern och attraktiv arbetsgivare.
Karlshamn kommun, dess bolag och förvaltningar ska genomsyras av tydliga

kärnvärden som tillsammans med personalpolitiken främjar högre frisktal och ett
hållbart arbetsliv. Personalpolitiken ska genomsyras av tre ledord: delaktighet,
påverkansmöjligheter, ansvarstagande. Det är av yttersta vikt att personalen, som är
vår främsta resurs mår bra och trivs på arbetet.

Personalen är Karlshamns främsta resurs
Detta görs genom en sammanhållen personalpolitik som leder till stärkta
karriärmöjligheter inom hela kommunkoncernen, gemensamma
kompetensförsörjningsplaner och kompetensprofiler. Förhandling, internutbildning,
prestation, personalförsörjning och successionsplanering ska ses som en helhet.
Personal ska kunna planera sin vardag utifrån fasta scheman och kunna arbeta
utefter önskad tjänstgöringsgrad.
Alla yrken i Karlshamn kommun ska möjliggöra karriärvägar. Drivna och skickliga
medarbetare ska uppmärksammas. I vårt Karlshamn ska alla oavsett kön, läggning
eller härkomst ha samma möjlighet.
Stora pensionsavgångar och hög konkurrens vid rekrytering ställer kommunen inför
utmaningar. Samtidigt som vi ska arbeta med kompetensförsörjning och

nyrekrytering behöver kompetensutveckling ges utrymme och de befintliga
medarbetarna tas tillvara.
Mår personalen bra, mår Karlshamn bra

Personalen ska ha nära till sin närmste chef och ledarskapet på alla nivåer ska
utvärderas centralt. Sjukfrånvaro ger ökad ohälsa för all vår personal och ineffektivt
resursutnyttjande. Omsorgen är särskilt utsatt. Ett framgångsrikt arbete för sänkta
sjuktal kräver uthållighet och en väl genomarbetad strategi. Låg sjukfrånvaro är i
första hand en fråga om medarbetarnas välmående, men när målet nås minskar
dessutom kostnaderna väsentligt.
17

319

KARLSHAMNSOPPOSITIONENS BUDGETFÖRSLAG 2021

Vi ska ta fram en personalpolicy för mandatperioden.
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UTBILDNING
”Lärare sår frön som växer för evigt”
Alla barn som är bosatta i kommunen har rätt till en trygg, säker och likvärdig skola.
Karlshamn har alarmerande skolresultat vilket riskerar en sämre utveckling på sikt för
Karlshamns, dessutom sviker vi våra elever. Det är viktigt att skolan har höga
förväntningar på alla elever och utgår från att den enskilda individen kan nå skolans
utbildningsmål. Detta förutsätter att varje elev blir sedd, får uppmuntran och stöd i
sina studier. Andelen elever med godkända betyg måste öka dramatiskt.
Både lärare och elever lever i en föränderlig värld med nya utmaningar varje dag,

därför är det viktigt med kompetensutveckling för lärarna. I den tuffa ekonomiska
situation skolan befunnit sig i de senaste åren har detta blivit eftersatt. Vi behöver
också avlasta lärarna administrativa och andra arbetsuppgifter som stjäl tid från
deras huvuduppdrag; den lärarledda undervisningen. Detta kan ske genom att

anställa fler lärarassistenter på våra skolor. Att satsa på arbetsmiljön för lärarna bör
leda till färre uppsägningar. Lägre läraromsättning ger ökad stabilitet för eleverna, ett
steg för bättre resultat i våra skolor.
Socialt arbete bör finnas med i undervisningen när detta är lämpligt med fokus på
preventivt arbete mot mobbning, våld, alkohol, narkotika, spel och tobak.
Vi vill satsa på det drogförebyggande arbetet i kommunens skolor. Vi vill också göra
en satsning på insatser mot psykisk ohälsa bland våra barn och ungdomar.
Elevhälsan ska vara bemannad så att varje elev har tillgång till en kurator och/eller
psykolog. Samverkan med BUP och Nämnden för Arbete och Välfärd är nödvändig
för att nå framgång.
Resursteamen måste stärkas upp och krafttag tas för att få hemmasittarna och barn

med problematisk frånvaro till skolan. För att hjälpa och förebygga behöver man hitta
orsaker till varför man blir hemmasittare. Ofta kan det ligga missbruk av spel eller
mobbning i grunden. Olika neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD, autism m fl
kan vara också vara orsak till hög frånvaro, Vi vill stärka lärarnas kunskaper om

dessa elever och deras utmaningar.
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Cirka 2% av de barn som börjar skolan är särbegåvade. De behöver ett särskilt stöd
och en handlingsplan för dessa elever ska upprättas.

Kommunen har ansvar för att erbjuda god barnomsorg. För att möta detta krävs
valfrihet, jämlikhet och kvalité. En modell passar inte alla familjer. Att erbjuda en
flexibel barnomsorg är en viktig del av välfärden och central för en politik för fler i
arbete. Vi vill se fler alternativ i barnomsorgen. Pedagogisk omsorg är ett okänt
begrepp i Karlshamn. Dagbarnvårdarna är borta från kommunen men kan återuppstå
igen om föräldrar efterfrågar det. En möjlighet är att uppmuntra dagbarnvårdarna att
gemensamt bilda fristående verksamheter. Ett sätt att öppna upp för valfrihet inom
skola och omsorg är att alla alternativ presenteras på lika villkor på kommunens
hemsida (Nackamodellen).
Förskolan ska ge våra barn goda förutsättningar att lyckas i skolan. För att förstärka
förskolan vill vi se över möjligheten att utöka förutsättningarna för utbildning av
personal, antigen till barnskötare eller förskollärare. Vi vill även se språkförskola i

kommunen, då det är så fundamentalt viktigt med språket när man går vidare till
grundskolan.
En effektiv skolorganisation är förutsättningen för att erbjuda en bra förskola och

skola. Resursfördelningssystem är ett viktigt redskap att fortsätta utveckla
verksamheten. Det är viktigt att bemanningen följer de faktiska behoven i skola och
barnomsorg. En helhetsöversyn av skolorganisationen i Karlshamn är nödvändig för
att få till en god och kostnadseffektiv organisation. Rektorerna ska ha möjlighet att
vara pedagogiska ledare. Vi vill även att nybyggnation av skolor och förskolor görs så
att anpassning av lokalerna kan ske på ett enkelt sätt när förutsättningarna
förändras.
Vi ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utifrån kvalité och ekonomisk hushållning
optimera utbildningsverksamheten och vidta det åtgärder som krävs oberoende av
geografiska hänsyn. Vi öppnar upp för större driftsenheter där det är gynnsamt för
kvalitet och ekonomi.
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Vi inleder avveckling av icke lagstadgade verksamheter samt uppenbart för små
enheter.
Liksom grundskolan ska gymnasieskolan vara en plats där man kan känna sig trygg.
Gymnasieskolan ska ge kunskap, nyfikenhet och stimulans. Det förutsätter att skolan
har en god arbetsmiljö och engagerade lärare som får ta del av kvalitetssäkrad
kompetensutveckling. Att eleverna erbjuds en utbildning med hög kvalité och att alla
elevers unika möjligheter och förmågor uppmärksammas. Vi vill anpassa
gymnasieskolans utbud till arbetsmarknadens efterfrågan. Det leder också till att
möjligheterna att få jobb efter studenten ökar och färre ungdomar löper risk att
hamna i utanförskap.
Gymnasieskolans utbildningar ska även spegla närområdets nuvarande och framtida
rekryteringsbehov inom såväl företagen som den kommunala verksamheten. Det ska
vara naturligt för företagen att vilja expandera i Karlshamn, utan att oroa sig över en

framtida kompetensbrist.
För att minska frånvaron i skolan krävs det en rad insatser, allt från nolltolerans för
mobbning och sexuella trakasserier till engagerad personal som ser varje elev som

en individ och som brinner för sitt yrke och arbetsplats. Personalen ska vara stolt
över att arbeta på kommunens gymnasieskola, och eleverna ska vara stolta över sin
skola. Det kräver ett tydligt ledarskap och ett omfattande arbete. Administration och
det formella ledarskapet bör spetsas och ledningsorganisationen effektiviseras. Vi vill
att en särskild handlingsplan för Väggaskolan tas fram med kort- och långsiktiga mål.
God arbetsmiljö, elever med godkända betyg och hög närvaro, engagerade lärare
som uppmuntras och ett varumärke att vara stolta över och gör att elever från olika
delar av regionen söker sig till Väggaskolan, och i förlängningen göra Väggaskolan
till Sveriges bästa gymnasieskola.
Vuxenutbildningen får en allt mer central samhällsfunktion. Från att i första hand ha
varit den andra chansen för unga som inte tog sig igenom gymnasiet, till att också
vara den första chansen för de som inte fått den någon annanstans. Båda dessa

roller kommer framöver kombineras med ett växande behov av omställning mitt i
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livet. Sammantaget kommer efterfrågan på vuxenutbildning öka i Sverige, samtidigt
som resultaten nationellt – inte minst i SFI – är otillräckliga. Språket är otroligt viktigt

för integrationen, därför ska alla med behov kunna gå på SFI, dagtid som kvällstid.

Reformer behöver ta sikte på resultat och effektivitet
Vi vill lägga upphandling åt sidan och anta en LOV-liknande auktorisationsmodell till

vuxenutbildningen. Flera aktörer möjliggör ökad individanpassning och specialisering
och möjliggör att vuxenutbildningen kan passa fler ännu bättre.
Vi vill även se ett närmande mellan vuxenutbildningen och nämnden för arbete och
välfärd, för att bättre matcha utbildningar för dem som står långt från
arbetsmarknaden.
Vuxenutbildningseleverna går idag på Vägga gymnasieskola, som med ökande
elevantal kan komma att behöva byggas ut. Det finns lokaler på Halda i Svängsta
som kan utnyttjas för vuxenutbildningen och SFI i det läge då utbyggnad kan bli
aktuellt. De goda kommunikationerna mellan Karlshamns stad och Svängsta

möjliggör en flytt. En flytt av vuxenskolan till Svängsta skulle även innebära ökad
trygghet för eleverna på Väggaskolan. Idag blandas ungdomar med vuxna i skolan.

•

Upprätta en handlingsplan för Väggaskolan med kort- och långsiktiga mål

•

Programutbudet måste anpassas efter en långsiktigt hållbar ekonomisk ram

•

Auktorisation (”frivux”) av anordnare istället för upphandling, och valfrihet för
studerande istället för anvisning, i vuxenutbildningen (inklusive SFI)

•

Resultatbaserad, inte närvaro- eller tidsbaserad ersättning till anordnare av
vuxenutbildning (inklusive SFI)

•

Matchningsbonus till anordnare för studerande som går till jobb efter avslutad

utbildning

OMSORGEN
Omsorgen om gamla och sjuka blir allt mer en ödesfråga, vilket klart framgått under
coronapandemin. Vi står nu inför vägval som kommer att definiera oss i framtiden.
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En viktig lärdom från pandemin är att minska antalet personal som besöker våra
vårdtagare. Det arbete som påbörjats av nämnden för att minska antalet timanställda
vikarier ska intensifieras.
Genom livet ser vi det som självklart att göra våra egna val vad gäller det som berör
oss, allt från var vi bor, vilken affär vi handlar på till var vi arbetar och vad vi gör på
vår semester. Den valfriheten försvagas kraftigt den dagen vi blir beroende av
omsorg i det dagliga livet. Då finns bara ett alternativ att välja på. Det vill vi förändra
för alla de som är beroende av hjälp och stöd i vardagen. Vårt mål är att ökar
kontrollen på kvalitet och kostnader och erbjuda valfrihet för brukarna.
Vi vill öppna upp för olika driftsformer inom kommunens omsorgsverksamhet.
Intraprenader eller fristående resultatenheter bör provas där det är möjligt. Det finns
även mindre enheter som lämpar sig att lägga ut på entreprenad.
Genom att bland annat införa LOV steg för steg vill vi erbjuda alternativ. Dessutom
genom konkurrensutsättning få fram den ekonomiskt bästa lösningen för kommunen
utan att tulla på kvaliteten. Genom att skapa klara krav på vad ett område skall utföra
för att rätt kvalitet skall uppstå, kan man också jämföra kvalitet kontra kostnad,
såsom vi alla gör inför våra vardagliga inköp.
Städning på våra särskilda boenden, ska upphandlas och skötas av separata
städteam som har hand om flera boenden. Genom att frigöra denna verksamhet från
de vårdande undersköterskorna så kan man få fram den bästa lösningen både vad
gäller kvalitet och kostnad.
Vi vill säkerställa funktionen "Kontaktperson" för alla inom omsorgen.
Kommunikation skapar relationer, men brister i svenska språket är en riskfaktor.
Samtidigt har omsorgen behov av personal med kunskaper även i andra språk. Vi vill
att kommunen antar riktlinjer om språkkunskap i
omsorgen och stödjer med språkutbildning
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Vi vill kunna erbjuda hemtjänst av andra leverantörer. Dessa kan dessutom utföra
även andra tjänster, samtidigt som de är på plats, än de som ingår i omsorgen. Ofta
tjänster som är berättigade till RUT-avdrag vilket skapar fler arbetstillfällen.
Vi vill skapa ökade möjligheter till privata serviceboenden för att skapa flera alternativ
till hur man vill leva och vilket stöd man behöver. Våra valfrihetsreformer ökar
personalens karriär- möjligheter och är viktiga för att kommunen ska vara en attraktiv
arbetsgivare. Vi inleder upphandling av minst ett särskilt boende under 2021.
Privata fastighetsägare kallas för information om lagar, regler och erfarenheter om
äldres önskemål om boende. Då kan det snabbt komma att erbjudas ett urval
bostäder med den gemenskap och trygghet som man är värd och i behov av på
ålderns höst.
Vi vill utnyttja de ideella krafterna som finns mycket bättre Det finns många sätt att
vara engagerad i samvaro, gemenskap, kunskapsutbyte på platser där äldre har
möjlighet att samlas eller bor.
Mot bakgrund av det rådande ekonomiska läger pausar vi arbetet med heltid som
norm för att lätta omvandlingstrycket inom omsorgen. Vår ambition är att återta detta
viktiga arbete så fort ekonomin är i balans.
Sedan januari 2019 har vi en ny lag om upphandling av välfärdstjänster. Man kan
använda sig av förenklad upphandling upp till 7,7 milj. Vi vill handla upp
träffpunkterna och daglig verksamhet enligt denna modell. I träffpunktsverksamheten
och det förebyggande arbetet mot ensamhet i kommunen skulle man få mer för
pengarna genom att lägga ut den på entreprenad till ett socialt företag. Man skulle
kunna öka öppettiderna, bygga upp ett större nätverk av aktiva föreningar och fler
volontärer samtidigt som fler personer, via t ex extratjänst, får meningsfull
sysselsättning och sedan kommer vidare till sysselsättning. Det skapar vinster över
förvaltningsgränserna.
Gällande daglig verksamhet så behövs fortsatt utbildad, kompetent personal i flertalet
av verksamheterna. Fördelen att göra en upphandling med ett socialt företag är att
24
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man får fler personella resurser till samtliga verksamheter i och med de extratjänster
som företaget arbetsleder. Fler resurser kan också leda till att få fler personer
delaktiga i de dagliga verksamheterna.
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SAMHÄLLSBYGGNAD
För att kommunen ska utvecklas är goda kommunikationer viktigt. Den egna bilen
kommer inom överskådlig tid att stå för en stor del persontransporter inom vår
kommun. Men bilen ska också ge utrymme för andra trafikanter. Med bra vägar för
bilister, gångtrafikanter och cyklister, med funktionell kollektivtrafik och med goda
parkeringsmöjligheter nära butiker och andra näringsidkare får vi en levande stad
med en levande torghandel och ett brett utbud av varor och tjänster.
Många vill bo centralt i Karlshamn, och därför är flera förtätningar planerade inom
staden. Viktigt är att samtidigt beakta behovet av grönytor och sociala ytor, så att
staden blir attraktiv, levande och välkomnande. All stadsplanering ska ta social
hänsyn, skapa trygga miljöer, mötesplatser och ta hänsyn till alla generationers
behov. Grönytor, platser för lek och idrott ska finnas inom gångavstånd från bostäder.
För att Karlshamn ska förbli attraktivt ska planeringen säkerställa en långsiktig
tillgång av byggbar mark och en god infrastruktur. Med det läge Karlshamns kommun
har med allt från hav och skärgård i söder till skog i norr har vi attraktiva
boendemiljöer att erbjuda i hela kommunen. Men vi måste också ta hänsyn till
översvämningsrisker och dagvattenhantering. Vill man flytta till Karlshamn och
bygga hus här bör det alltid finnas attraktiva lediga tomter nära centralorten, i
skärgården och på landsbygden.
Karlshamn måste också planera för fler företag och industrier. Även infrastrukturen
måste dimensioneras för kommande expansion med företag med olika behov.
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Kultur och Fritid
Ett starkt Karlshamn byggs av flera olika delar. Civilsamhället och föreningslivet är
avgörande, inte minst i arbetet för att bryta utanförskap, förbättra integrationen och
för att bidra till ett Karlshamn som håller ihop.
Jobben är en av de viktigaste frågorna för Sverige. Inom besöksnäringen skapas flest
nya jobb, och här får inte minst många unga människor sitt allra första jobb.
Upplevelser inom kultur, frilufts- och idrottsrörelserna är motorer i denna växande
näring. Ett bra exempel är ARK56, som samlar natur-, kultur- och matupplevelser i ett
erbjudande. Vi vill underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin
verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till välfärd och social
sammanhållning. Det civila samhällets självständighet behöver stärkas och värnas.
Vi ser med oro på etableringen av den nya dansscenen och befarar
undanträngningseffekter för annan kulturverksamhet både ekonomiskt och
lokalmässigt. Vi vill därför avbryta etableringen av dansscenen i Lokstallarna då
kommunens kostnader ser ut att bli mycket höga.
I enlighet med investeringsstopp ska planerna på ett nytt bad i Svängsta pausas till
dess ekonomin tillåter investeringen och de ökade driftskostnaderna. Under
planperioden kommer det inte att vara möjligt med några nya investeringar i fritidseller idrottsanläggningar.
Drift- och kapitalkostnader för fritidslokaler och anläggningar är en hög kostnad.
Samtidigt hyrs dessa ut med mycket subventionerade hyror, föreningar med
ungdomsverksamhet betalar 59 kr per timma oavsett kostnad och oavsett vilka inom
föreningen som använder anläggningen. Nettokostnaden är ca 15 miljoner kronor. Vi
vill genomföra en översyn av alla taxor. En höjning av samtliga taxor för hyra av
fritidslokaler och anläggningar med 10% skulle ge en ökad intäkt på ca 500 000kr.
Förreningar som åtar sig skötsel av kommunal anläggning, kan förvänta sig en
substantiell hyressänkning, beroende av omfattningen av skötseln.
Karlshamn har och sköter många ytor för fritids- och idrottsutövande. Vi bör utreda
hur rationell vår drift av dessa är.

27

329

KARLSHAMNSOPPOSITIONENS BUDGETFÖRSLAG 2021

Man ska undersöka om det är möjligt att lägga ut driften av fritidsanläggningar på
entreprenad, exv Väggabadet, skatehallen i Svängsta, Bellevueparken. Dessa, och
fler därtill, har stor utvecklingspotential, vilket gör dem intressanta för kommersiella
aktörer. Kommunen har däremot har inte dessa möjligheter.
Nya principer kring kommunens medfinansiering av föreningars investeringar ska tas
fram för att säkerställa en rättvis behandling av kommunens föreningar. Incitament
ska byggas in för eget ägande och drift av anläggningar.
Att ytterligare stimulera cykeln som färdmedel och öka säkerheten för oskyddade
trafikanter kan göras med små medel.
Vår kommun upplevs som skräpig, både av oss som bor här och av våra gäster. Det
måste tas krafttag mot nedskräpningen. Många aktörer är involverade, men
samordningen är bristfällig. Vi vill se bättre samordning mellan aktörerna och grepp
för att involvera allmänheten som ett första steg mot en ren kommun.
Vi vill införa en kommunal delningstjänst för inventarier och materiel i kommunen.
Detta är både ett steg mot cirkulär ekonomi och en markering mot mycket onödigt
slöseri.
Vi vill utveckla och förändra arbettsättet i fritidsgårdsverksamheten. Det är viktigt att
vår verksamhet är trygg och säker och håller hög kvalité vilket vi ser
förbättringspotential för. Fältverksamheten är central för trygghetsarbetet och skall
utgöra ett stöd i våra ungdomars utveckling till ansvarstagande vuxna.
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Klimat, miljö och hållbar utveckling
Klimatförändringar är ett av vår tids allvarligaste miljöproblem med effekter både på
global och på lokal nivå. Globala mål behöver omsättas i handling på lokal nivå. En
förutsättning att nå framgång är att prioritera och fokusera.
För att kunna bygga vidare för ett hållbart samhälle som tar ansvar för både klimat,
miljö och välfärd krävs tillväxt. Tillväxt skapar resurser samt förutsättningar för
innovationer och investeringar för ett effektivt miljöarbete. Därför är fler jobb och fler
företag bra för miljön.
Varje verksamhet har eget ansvar för sitt miljö- och klimatarbete. I kommunens
verksamhet gäller det t ex varje nämnd och kommunalt bolag. Vi har redan kommit
en bit på väg med förnybar el, fjärrvärme, fjärrkyla, biogas av sopor, minska matsvinn
mm. Men det behövs mer i resan mot en cirkulär ekonomi. Vårt förslag om en
kommunal delningstjänst för inventarier och materiel är ett steg i den riktningen
samtidigt som de sparar pengar.
Politiker vet inte bäst. Den samlade innovationskraften hos oss som bor och är
verksamma i Karlshamns kommun är mycket stor. Det är politikens uppgift att sätta
upp mål, skapa förutsättningar för positiv förändring och uppmuntra till goda idéer
och gärningar. Vi vill mobilisera den innovationskraft som finns i Karlshamns
kommun.
Alla kommuninnevånare och verksamma personer i Karlshamns kommun inbjuds att
komma med förslag till åtgärder som varaktigt minskar klimatbelastningen i
Karlshamns kommuns verksamhet. Effekterna ska stödja klimatmålen och effekterna
ska utvärderas.
Vid all planering och genomförande av verksamhet är det viktigt att vi tar hänsyn till
miljöpåverkan. Detta skall gälla både internt och externt för att minska
miljöeffekterna. Det behövs en ny uppdaterad miljöstrategi som genomsyrar allt
underhåll, drift och nyproduktion. En ny uppdaterad miljöstrategi ska enligt oss i
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Karlshamnsoppositionen sträva mot att Karlshamn år 2040 skall vara i huvudsak
klimatneutralt. Detta ska följas upp i ett årligt miljöbokslut.
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INVESTERINGAR
Karlshamns investeringsvolym måste anpassas till rådande ekonomiska läge och till
kommunens möjligheter att arbeta upp investeringsbudgeten. Kommunen ska i första
hand prioritera investeringar som ger minskade driftskostnader eller andra
effektiviseringar. Kravet på konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation halveras till
0,5% av den totala investeringen.
I det rådande ekonomiska läget inför vi ett tillfälligt investeringsstopp för ej påbörjade
investeringar som sträcker sig över 2021, 2022 och 2023 exklusive investeringar som
ger driftsbesparingar och sådana som krävs pga volymökningar som inte kan lösas
på annat sätt. I det fall kommunen måste genomföra en ny investering skall denna
tilläggsbudgeteras.
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UPPDRAG TILL NÄMNDER, STYRELSE OCH BOLAG
Vi vill att Karlshamn ska fortsätta att växa och utvecklas. Den närmsta framtiden ser
vi flera problem men även möjligheter. Det är nu viktigare än någonsin tidigare med
ett tydligt ledarskap från politiken. Kommunens verksamheter och bolag måste
fokusera på flexibilitet, samarbete och helhetssyn. Det krävs och förutsätts att alla
nämnder strikt håller sina budgetramar och meddelar fullmäktige direkt om man ser
att man inte lyckas lösa uppgiften. Därför ges följande styrsignaler till nämnder,
styrelse och bolag:
KOMMUNSTYRELSEN ska

•

Särskilt bevaka nämndernas budgetdisciplin och resultatuppföljning

•

Fördjupa sin tillsyn och kontroll över hela kommunkoncernen

•

Utveckla metoder för bättre medborgarservice och inflytande

•

Skapa förutsättningar för företagande och arbete

•

Analysera resultat och styrsystem och utifrån analysen föreslå strategier och
åtgärder

•

Ta fram ramverk för budgetprocessen, budgetfullmäktige och årsredovisning

•

Strategiskt arbeta med att minska sjuktalen i Karlshamns kommun

•

Göra en översyn av fastigheter, produktionsskog och mark som kommunen kan
sälja

•

Öka tryggheten vid utsatta platser genom fysiska och/eller tekniska lösningar
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•

Göra mer för att underlätta och få en bättre dialog mellan företag och kommun

•

Förändrad och bättre kommunal upphandling

•

Ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet

•

Genomföra microupphandlingar

•

Öppna upp för inovationsupphandlingar

•

Öppna upp för OPP (offentligt privat partnerskap) inom kommunen. Till exempel
av utomhusgym, elljusspår och lekplatser mm.

•

IT-satsningar på e-hälsa

•

Slå ihop nämnden Teknik och fritid med Kulturnämnden

UTBILDNINGSNÄMNDEN ska

•

Skapa förutsättningar så att samtliga barn och ungdomar når kunskapskraven

•

Stärka skolorna och förskolorna för bättre integration, bygga nätverk och socialt
umgänge

•

Förbättra och intensifiera arbetet med elevhälsan, mot psykisk ohälsa och
drogförebyggande insatser

•

Anpassa utbudet av program på Väggaskolan utefter givna budgetramar
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•

Verka för att fler aktörer erbjuder SFI

•

Organisera verksamheten så att det lokala arbetslivets behov av utbildad
personal tillgodoses

•

Stärka skolorna för bättre integration, bygga nätverk och socialt umgänge

•

Organisera läxhjälp på gymnasiet i större utsträckning

•

Öka attraktiviteten för Karlshamns gymnasieskolor för ungdomar boende utanför
Karlshamns kommun.

•

Införa en LOV-liknande auktorisationsmodell till vuxenutbildningen

•

Utökad bevakning av högstadie- och gymnasieskolan för att skapa trygghet

•

Polisanmäla alla brott som begås inom verksamheten

•

Ökad samverkan mellan företag och skola

•

Utreda vad kommunen kan göra för att göra det lättare att stänga av/flytta på

stökiga elever
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NÄMNDEN FÖR ARBETE OCH VÄLFÄRD ska

•

Arbeta enligt Karlshamnslinjen

•

Digitalisera biståndshandläggning

•

Aktivt arbeta förebyggande för minskning av droganvändning i alla åldersgrupper
med
särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna

•

Prioritera arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

•

Upphandla skyddade boenden

•

En översyn skall göras över befintliga regler som avser socialbidrag, nämnden
ska endast bevilja stöd för det lagen kräver.

OMSORGSNÄMNDEN ska

•

Öppna för fler karriärmöjligheter inom vård och omsorg

•

Upphandla alternativa driftsformer

•

Införa LOV

BYGGNADSNÄMNDEN ska

•

Uppdatera detaljplaner för att utöka byggrätter

•

Garantera bygglovsbeslut inom en vecka när alla handlingar är inkomna och

godkända samt att detaljplan följs och det i övrigt inte finns några överklaganden
eller anmärkningar.
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•

Planlägga mark så det alltid finns byggbara tomter att köpa för industri som för

andra företagare samt privatpersoner.
TEKNIK OCH FRITIDSNÄMNDEN ska

•

Överföra delar av drift av anläggningar till föreningslivets regi

•

Utreda möjligheten att lägga ut vissa anläggningar på entreprenad

•

Utreda rationell drift av våra anläggningar

•

Samarbeta med föreningslivet kring drogförebyggande verksamhet

•

Aktivt arbeta för att öka cyklandet i kommunen

•

Verka för att i samråd med näringslivet utveckla våra småbåtshamnar

KULTURNÄMNDEN ska

•

Verka för att olika kulturella evenemang också ska försiggå i orter utanför

centralorten
•

Stärka förutsättningarna för ett medskapande kulturliv

STADSVAPNET I KARLSHAMN AB ska
•

Utveckla samarbete och helhetssyn inom koncernen och övriga delar av
kommunens verksamhet
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•

Vara en aktiv del av kommunens strategiska utvecklings- och
effektiviseringsarbete

•

Ta ansvar för att optimera koncernens resultat och samhällsnytta

KARLSHAMNSFASTIGHETER AB ska
•

Utveckla en hållbar och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning

•

Utarbeta en plan för att uppnå ett nollresultat med en tydlig konkurrensneutralitet

•

Sälja av fastigheter där det bedrivs kommersiell verksamhet

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB ska

•

Vara motorn i kommunens nyproduktion av bostäder

•

Sträva efter en balanserad marknadsposition

KARLSHAMN ENERGI AB ska

•

Öka tillgången till fibernät för medborgare och arbetsställen

•

Vara ledande i kommunens omställning mot en klimatneutral kommun 2040

•

Strategiskt arbeta för att säkra Karlshamns vattenförsörjning

•

Tillhandahålla infrastruktur för etablering av nya verksamheter och tillväxt inom
kommunen
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KARLSHAMNS HAMN AB ska

•

Öka avkastningen

•

Säkerställa färjetrafik för framtiden

•

Vara en motor i utvecklingen av Stilleryds industriområde

KREATIVUM ska

•

Vara ledande i regionen för ökat intresse av naturvetenskap och teknik för barn,
ungdomar och lärare

•

Utveckla och modernisera verksamheten. Engagera och få in fler externa
intressenter
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Nettokostnader (tkr)

Utfall
2019

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Kommunrevision
Kommunstyrelse
Utbildningsnämnd
BUS nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknik- och fritidsnämnd
Fritid, Kultur&Tekniknämnd
Byggnadsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnden för Arbete och Välfärd
Personalanpassning KS
Summa nämnder

-1 815
-2 580
-826
-1 473
-176 267

-1 800
-2 353

-2 000
-3 240

-1 436
-199 007
-780 144

-1 600
-189 129
-773 044

-2 000
-3 240
-842
-1 414
-197 636
-752 006

-2 000
-3 240
-842
-1 414
-214 482
-747 493

-124 787
-6 476
-441 064
-364 356

-124 787
-6 463
-440 692
-363 960

-1 893
821

-1 905
373

Pensioner
Ers sjuklöner o merkostn Covid-19,
PO-just mm
Medfinansiering Kreativum
Kapitalkostnader
Skatter, generella statsbidrag

-626 504
-169 942
-25 274
-83 975
-5 864
-458 529
-382 918

-6 652
-450 773
-425 920

-1 935
967

-1 999
722

-124 787
-6 535
-446 273
-411 520
25 000
-1 933
128

-45 922
2 036

-41 922
21 130

-39 975
-400

-38 473
-400

-38 020
-400

18 600
1 933
037
2 300

-5 000
16 398
2 027
279
2 070

-5 000
16 120
2 033
487
1 840

16 491
2 081
270
1 610

19 801
2 125
785
1 380

13 619
-2 835
-5 210
2 571

30 000
-3 000
-3 300
2 800

20 000
-9 500

25 000
-11 500

-29 450

-63 460
-2 809

-102 881
-3 000

-145 248
-3 000

-1 200

-10 000

-15 000

-20 000

1 997
450

1 956
304

1 950
116

1 953
797

-2 272

23 176

56 295

48 424

Mellankommunal utjämning
Kollektivtrafik
Finansiella intäkter
12 924
Finansiella kostnader
-4 601
Nedskrivningar
-3 260
Jämförelsestörande poster
1 365
Ökat bostadsbyggande
11 498
Anslag till förfogande KS
964
Anslag till förfogande löneökningar
Anslag till förfogande reserv
Anslag till förfogande PO-ökning
Anslag till förfogande drift stora investeringar
Finansförvaltning VA
Summa finansförvaltning
1 928
941
Totalt

-33 348
-98 289

-7 026
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Investeringsbudget
Projektnr Projektnamn

0106
0107

Exploateringsprojekt bostäder
Asarum Flygfältet
Strömma bostäder

1100

Markförvärv
Strategisk utveckling

1356

Infrastrukturprojekt
Utbyte belysningsarmaturer till LED

1142
1154
1163

Byggprojekt vård, skola och omsorg
LSS-boende Korta vägen
Mörrums skola
Svängsta fsk, tillbyggn och renov

2528
1191

1320
2107
2127

Total
ink/utg

Förbrukat
tom 2020

Budget
2021

Plan
2022

-16 449
-11 449
-5 000

-10 649
-10 649

-800
-800

0
0

0

0

-30 000
-30 000

-6 250
-6 250

-275 287
-19 325
-233 462
-22 500

Byggprojekt fritid och kultur
Asarums IP
Väggabadet 50 meters bassäng
Övriga projekt
Utveckling av torget
Fastighetsunderhåll
Digitalisering
Summa

Plan
2023

-5 000

Plan
2024

Plan
2025

Beslut

0

0

0

0

0

0

0

-11 875
-11 875

-11 875
-11 875

0
0

0

0

-64 429
-10 325
-48 462
-5 642

-140 900
-9 000
-125 000
-6 900

-69 958

0

0

0

-58 589
-31 989
-26 600

-19 289
-15 289
-4 000

-39 300
-16 700
-22 600

0

0

0

0

-31 768
-31 768
0
0

-11 768
-11 768

-20 000
-20 000

0

0

0

0

-412 093

-112 385

-212 875

-86 833

0

0

0

-5 000

KS § 211 2019 och KS § 175 2020

-60 000
-9 958

40
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KS § 216 2017 och KS § 125 2018
KS § 232 2018 (detaljplan)

KSAU § 168 2020
KS § 282 2019
KS § 197 2019

KF § 8 2020
KF § 105 2020

KF § 53 2020

KARLSHAMNSOPPOSITIONENS BUDGETFÖRSLAG 2021

Anpassningar och uppdrag i Budgeten
Budgetjusteringar

Intäkt

tkr
Kommunstyrelsen
Spend Control
Upphandling av kommunens servicetjänster kost, städ och
matdistribution
Kommunal delningstjänst
Digitalisera Turismverksamhet
Försäljning av ej strategiska fastigheter med negativt
driftsnetto
Isfabriken
Djurpark
Jannebergs Gård
Lotshuset
Lokalbidrag till föreningar
Översyn av alla projekt/bidrag
Östersjöfestivalen
Investeringsstopp
Konstnärlig utsmyckning 0,5%
Tillfälligt slopande av Krav och ekologiskt
Översyn och justering av avgifter som ej täcker kostnader
Utbildningsnämnd
Ihre
Optimeringsprogram skola
Ringamåla Skola
Omsorgsnämnd
Införande av LOV
Upphandling av ett Säbo
Uph av socialt företag inom träffpunkter och Dagl verksamhet
Pausa Heltid som norm
Fritid och Kultur
Sammanslagning av Nämnder
Danscen Lokstallarna
Översyn av taxor & nya principer vid inv.
1500
Bellevue
Utvecklat arbetsätt Fritidsgårdsverksamheten
AV
Karlshamnslinjen
Digitaliserad biståndshandläggning
Upphandla skyddat boende
LSS och hemmaplanslösningar enl handlingsplan
SA:

41
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Minskad
nettokostnad

1500
3000
200
1000

146
2
100
30
600
500
1500
200
100
500
500
1500
3500
1100
1000
3000
1000
500
1500
1500
850
1500
8000
1000
400
5000
42728

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges presidium
2020-11-13

Plats och tid

Ethels rum, klockan 10:00—10:10

Beslutande

Marie Sällström
Gertrud Ivarsson
Iréne Ahlstrand-Mårlind

Övriga

Anna Persson, utredare
Aili Martinsson, administratör
Cecilia Bernhardsson, jurist

Paragrafer

§§ 1-3

Utses att justera

Gertrud Ivarsson (C)

Justeringsdatum

2020-11-13

Sekreterare

Anna Persson

Ordförande

Digital signatur
Marie Sällström

Justerande

Digital signatur
Gertrud Ivarsson

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Sida 1(2)

(S)
(C)
(M)

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Kommunfullmäktiges presidium

Beslutsdatum:

2020-11-13

Tillkännages fr.o.m.: 2020-11-13
Tillkännages t.o.m.: 2020-12-05
Protokollet förvaras: Rådhuset
____________________________________________________________________
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges presidium
2020-11-13

Sida 2(2)

§ 3 Revisorernas budget 2021
Kommunfullmäktiges presidiums beslut
att kommunfullmäktige föreslås fastställa förslag till budget för revisorerna 2021
Sammanfattning
Av kommunallagen 11 kap § 8 samt av § 38 i kommunfullmäktiges arbetsordning
framgår att kommunfullmäktiges presidium ska bereda budget för revisorerna.
Kommunstyrelsen beslutade § 210 Delårsrapport augusti 2020 att ge arvodeskommittén
i uppdrag att se över arvodesreglementet så att kostnaden för den politiska
verksamheten minskar med 5 % från 2021.
För 2021 anslås till revisorernas förfogande 1 382 tkr. För åren 2022-2023 föreslås
samma belopp anslås.
Beslutsunderlag
Budget Revision 2021 och plan 2022-2023
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Anpassningar och effektiviseringar arvoden 5 %
Revision
Intäkter
Personalkostnader, lönenivå 2019
Övriga kostnader
Anpassningar och effektiviseringar enligt plan 1,5 %
Anpassningar och effektiviseringar arvoden 5 %
Summa kostnader
Nettokostnad
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Budget Budget
2020
2021
0
-633
-803
0
0
-1 436
-1 436

0
-633
-803
22
32
-1 382
-1 382

Plan
2022

Plan
2023

0
0
-633
-633
-803
-803
22
22
32
32
-1 382 -1 382
-1 382 -1 382

Karlshamns kommun
Kommunledningsförvaltningen

2020-11-16

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL MBL 11 §
Ärende: Förslag till mål och budget 2021 samt flerårsplan 2022-2023
Tid och plats: 2020-11-16, kl 10.00 - 10.30, via Teams
Parter:
För Karlshamns kommun: kommundirektör Daniel Wäppling och ekonomichef Åsa Nygren
För Vårdförbundet: Martin Johansson (via mail)
För Lärarförbundet: Lena Sandgren (via mail)
För Lärarnas Riksförbund: Niclas Wahlgren
För Kommunal: Torgny Lindqvist och Charlotta Svensson
För Vision: Håkan Thunell och Christina Gustafsson
För Fysioterapeuterna: Maria Thomasson
§1
Arbetsgivaren redogör kortfattat för de 2 förslag till budget 2021 som föreligger,
-

Karlshamnsoppositionens budgetförslag 2021
Karlshamnskoalitionens Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 för Karlshamns kommun

§2
 Vårdförbundet har via mail meddelat att de ställer sig oeniga i MBL § 11-förhandling kring
budget 2021 mot bägge förslagen som inkommit med följande motivering:
På grund av den bristande möjligheten att föra en konstruktiv dialog kring budgetinnehåll.
Vi ser det som omöjligt att vara eniga i en förhandling som kommer som ett färdigt förslag
där vi har mycket små möjligheter till förändringar genom våra yrkande. Vi ser också att
tidsmarginalen är väldigt snäv.
Vårdförbundet vill se ett forum tidigt i budgetprocessen, där politiker, tjänstemän och fackliga parter ges möjlighet för dialog kring framtida budgetar. Där verksamhet, framtidens
utmaningar, rekryteringar, arbetsmiljö och kompetensförsörjning har särskilt fokus.
Vårdförbundet skickar också med ett inspel till förhandlingsprotokollet, se bilaga.
 Lärarförbundet har via mail framfört att de ställer sig oeniga i MBL § 11-förhandling kring
budget 2021, gällande båda budgetförslagen.
De anser att tidsmarginalen för möjligheten att läsa handlingar brister.
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Karlshamns kommun
Kommunledningsförvaltningen

2020-11-16

Det har heller inte funnits möjlighet till att föra en konstruktiv dialog kring budgetförslagen.
Vi kan omöjligt vara eniga i en förhandling som kommer som ett färdigt förslag där vi har
mycket små möjligheter till förändringar genom våra yrkande. Det är med stor oro vi konstaterar att medel till lagstadgad verksamhet inte beaktas i budgetförslagen.
 Lärarnas Riksförbund meddelar att ställer sig oeniga i MBL § 11-förhandling kring budget
2021 mot bägge förslagen som inkommit.
Motivering är delad i två delar som rör hur samverkan i Karlshamn går till.
På grund av den bristande möjligheten att föra en konstruktiv dialog kring budgetinnehåll.
Vi ser det som omöjligt att vara eniga i en förhandling som kommer som ett färdigt förslag
där vi har mycket små möjligheter till förändringar genom våra yrkande. Här finns brister i
det som skulle kunna varit MBL19, men också hur samverkan rimligen bör gå till.
Lärarnas Riksförbund vill se ett forum tidigt i budgetprocessen, där politiker, tjänstemän
och fackliga parter ges möjlighet för dialog kring framtida budgetar. Där verksamhet, framtidens utmaningar, rekryteringar, arbetsmiljö och kompetensförsörjning har särskilt fokus.
Vi ser också att tidsmarginalen är väldigt snäv, material för påseende skickas ut för tätt
inpå påkallad MBL11.
 Kommunal, Vision och Fysioterapeuterna meddelar att de instämmer i att tidsmarginalen
varit för snäv då materialet har skickats ut för tätt inpå förhandling. De meddelar också att
de inte kan förhandla för något som man inte kan påverka, då det är svårt att se konsekvenserna för medlemmarna.
 Sveriges skolledarförbund meddelar, via SACO-ombudet Niclas Wahlgren, att de ställer
sig oeniga i MBL § 11-förhandling kring budget 2021 gällande bägge förslagen, med
motivering att tidsmarginalen varit för snäv då materialet har skickats ut för tätt inpå förhandling samt bristande dialog i budgetprocessen.
§3
De fackliga organisationer som är oeniga i förhandlingen har meddelat att de inte kommer att
begära central förhandling.
Förhandlingen avslutas 2020-11-16.
Vid protokollet
Maria Appert
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För arbetsgivaren

För Vårdförbundet

Daniel Wäppling

Martin Johansson

För Kommunal

För Lärarförbundet

Charlotta Svensson

Lena Sandgren

För Lärarnas Riksförbund

För Sveriges arkitekter

Niclas Wahlgren

Sofi Ridbäck

För Vision

För Fysioterapeuterna

Christina Gustafsson

Maria Thomasson
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Bilaga till MBL-protokoll
Budget 2021, § 3
2020-11-11

Martin
Johansson

Vår referens

Er referens

Karlshamns Kommun

Inspel till budget: Slut med applåder, nu är det på riktigt!
Vårdförbundet välkomnar att regeringen och samarbetspartierna gör
kraftfulla budgetsatsningar på hälso- och sjukvård för nästa år.
Coronakrisen har blottlagt vårdens komplexa och långvariga problem med
kompetensförsörjning, resursfördelning och kristålighet. Brister som
medarbetarna har fått kompensera för till priset av sin egen hälsa. Nu vilar ett
tungt ansvar på Karlshamns kommuns politiker och arbetsgivare att se till att vi
använder resurserna rätt för att fortsätta att möta omställningen för framtidens
hälso- och sjukvård i hemmet, fortsätta kampen mot pandemins framfart för
medborgarnas säkerhet och arbetsmiljöskulden gentemot personalen.
När Sverige gick in i pandemin var det redan stor brist på Vårdförbundets
medlemmar, som sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Avsaknaden av
kollegor med rätt sorts kompetens har tvingat Vårdförbundets medlemmar att
slita hårt med övertid, långa arbetspass och orimlig arbetsmiljö. Ändå
kraftsamlade vårdpersonalen till en enorm insats under pandemin- och
fortsätter att göra det varje dag för att säkerställa en god patientsäkerhet för de
äldsta och mest utsatta grupperna i samhället.
Nu måste kommunledningen göra allt för att undvika att fler medarbetare blir
sjuka av stress, eller att de helt enkelt lämnar hälso- och sjukvården för att de
inte orkar med dålig arbetsmiljö och dålig löneutveckling.
12 000 sjuksköterskor har redan lämnat yrket visar en undersökning från SCB.
Majoriteten av de som lämnar gör det till följd av påverkbara faktorer så som
lön, karriärmöjligheter och arbetsmiljö.
Sjukskrivningarna fortsätter också att öka. Tydligast i offentlig sektor, särskilt
vård och omsorg. Sjuksköterskor är bland de som löper hög risk att sjukskrivas
för stressrelaterade psykiatriska sjukdomar. Det är ett legitimationsyrke som har
personliga ansvar för patientsäkerheten och slits mellan sina yrkesetiska krav
och de resurser som arbetsgivaren ställer till förfogande.
Hälso- och sjukvård i hemmet och dagens äldrevård ställer högre och högre
krav på rätt kompetens inom vården. Vi vill se en ökad kompetens inom specifik
omvårdnadskunskap och geriatrik. Detta når vi genom att anställa fler
sjuksköterskor, använda oss av AST tjänster och arbeta med arbetsmiljön. Då
kommer fler att söka anställningar och fler stannar kvar i sina anställningar inom
Karlshamns kommun.
Vi ser framemot seriösa dialoger med kommunledningen om hur vi bäst bör
prioritera resurstillskotten för att säkerställa att de verkligen hamnar där de gör
mest nytta på riktigt.
VÅRDFÖRBUNDET
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BJÖRN OCH GÖRGEN HAR ORDET
Det har varit ett omskakande år med coronasituationen, även om det var ett år vi visste skulle komma. För
precis 100 år sedan härjade spanska sjukan, ett H1N1-virus likt svininfluensan, och tog 50 till 100 miljoner
människors liv. En av anledningarna till att sjukdomen kunde spridas så som den gjorde var
truppförflyttningar under första världskriget. Idag vet vi bättre… eller gör vi det? Om vi hade vetat bättre
idag hade vi förberett oss inför de stundande vintermånaderna som vi vet att viruset kommer spridas
under som värst, om vi hade vetat bättre idag så hade vi ställt in Melodifestivalen likt flertalet andra länder
gjorde, och hade vi vetat bättre idag så hade vi haft en mycket bättre beredskap.
Spanska sjukans första våg drabbade framförallt äldre och sjuka, men efter att viruset muterat kom den att
drabba även unga och barn. Vi vet inte om det samma kommer att ske med coronaviruset, men den
gemensamma nämnaren är att vi måste skydda varandra och inte bara oss själva. De platser där folk agerar
mest egoistiskt genom att gå på fester, inte hålla avstånd och inte stanna hemma vid förkylningstecken
kommer också visa sig ha de största dödstalen.
Karlshamn har klarat sig bra hittills men restriktioner följs dåligt. Därför är det av största vikt att förklara
allvaret för våra medborgare och skydda varandra. Vi borde lyssna mer på WHO:s riktlinjer, och när
Folkhälsomyndigheten kommer med rekommendationer ska dessa följas – men om WHO:s riktlinjer är
striktare så anser vi att dessa ska följas. Vidare vill vi införa mask som krav när man besöker kommunens
faciliteter, inte för att skydda sig själv utan för att de aerosola partiklarna inte ska spridas och riskera att
smitta andra. Vi har nu möjligheten att göra något innan det blir värre, och det ska vi tillvarata.
En annan åtgärd är att köpa in syrgasmaskiner till alla våra äldreboenden, och om situationen blir riktigt
illa så kommer regionen behöva göra prioriteringar och man får då vårdas i hemmet. De läkemedel som
används idag, exempelvis morfin, midazolam inom den palliativa vården vid Covid-19 hämmar
andningen, vilket kan ses som ofrivillig aktiv dödshjälp. Hade vi haft möjlighet till syrgas på våra
äldreboenden skulle kanske fler kunna leva längre, vilket också är det som förordas av WHO.
Vidare kan det ses som ett orosmoment för den enskilde om hemtjänsten kommer på besök utan
munskydd och visir när vi har en pågående pandemi. För att skapa trygghet för våra vårdtagare anser vi
därför att det borde vara obligatorisk med mask när man besöker någon i deras hem från kommunens sida.
Det finns många åtgärder som kommunen kan göra och det är på tiden vi gör det när ingen annan
myndighet gör det. När facit kommer gällande dödstalen och varför
Sverige inte klarade sig bättre så kommer istället olika
myndigheter skylla på varandra. Regeringen kommer skylla
på regionerna och regionerna på kommunerna, medan
kommunerna kanske har varit de som har haft minst
möjlighet. Vi vill att kommunen agerar nu med alla
möjliga åtgärder så att familjer åtminstone inte ska behöva
minnas denna jul, begränsad som den är, som julen då
någon när och kär dog.

Björn & Görgen
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VÄLFÄRDEN
”Politiken har endast en uppgift – Att säkerställa välfärden för folket”
Välfärden är det gemensamma levnadsförhållande vi byggt upp genom ekonomi, hälsa, utbildning och
bostadsförhållanden dvs graden av medborgarnas välmående.
Ekonomin ingår främst som individens samlade ekonomiska resurser medan folkhälsan, kvalitén på
utbildning och vår bostadssituation tillhör det vi kallar för allmän välfärd. I den allmänna välfärden finns
en grundläggande nivå som vi har ett gemensamt ansvar att leva upp till där skydd, säkerhet, mat,
sjukvård och utbildning ingår. I samtliga av dessa delar har kommunen ett ansvar.
Följden av fler i arbete och en hållbar ekonomi bygger ett starkare Karlshamn och en tryggare välfärd.
Genom att öka sysselsättningen av riktiga jobb och främja företagande skapar grunden för ett Karlshamn
som håller ihop. I vår kommun ska företag vilja starta upp så väl som expandera.
För att få resurser till att säkerställa en grundläggande välfärd krävs skatteintäkter där nivån på
skattesatsen har en direkt påverkan på välfärden. På sikt bidrar en för hög skattesats i en kommun till en
sämre välfärd. Människor vill inte bosätta sig här och företag väljer att etablera sig någon annanstans.
Genom en för låg skattesats kan Karlshamn inte upprätthålla de skyddsnät och behålla den trygghet som
våra kommuninvånare förtjänar. Fler i arbete, främja företagande och en bra skattesats är såvida den bästa
garanten för en trygg skola, vård och omsorg.
Alla vill leva i trygghet och frihet.
Människors behov ser olika ut beroende på vart man befinner sig i livet men den fundamentala grunden är
densamma. Därför har vår budget sin utgångspunkt i Manfred Max Neefs behovsdefinition.
När välfärdsdiskussionen ställs i centrum fokuseras den i allmänhet på de människor som tenderar vara
som mest utsatta och de vars befinner sig i en beroendeställning. Det innefattar individens välfärd under
barndom, sjukdom, arbetslöshet, ålderdom, fattigdom och funktionsnedsättning. Det gemensamma för de
här grupperna och alla andra i samhället är trygghet. Vilket uppstår när medborgarnas grundläggande
fundamentala grunder är uppfyllda.
Alla ska ha tillgång till gemensamt finansierade verksamheter med hög kvalitet oavsett bakgrund eller
betalningsförmåga. Det ska vara ordning och reda i välfärden oavsett storlek på plånboken och varje
skattekrona ska användas omsorgsfullt. För att uppnå detta krävs det god insyn, tillsyn och tydliga krav.
Vårt fokus ska vara på kvalitet i form av höga resultat samt upplevd kvalitet hos Karlshamnsborna.
Att kunna välja själv och påverka välfärdens innehåll möjliggör en mångfald av skolor, vårdcentraler och
andra verksamheter som annars inte hade funnits. Dessa verksamheter bidrar till utveckling av kvalitet
genom nya idéer och lösningar. Många av dessa verksamheter är högt uppskattade av elever, patienter,
anhöriga och de anställda. Alternativ drift är dock inget mål i sig självt. Det är ett medel för att uppnå en
rad fördelar, inte bara valfrihetsmässiga utan även ekonomiska och kvalitetsmässiga. Genom alternativ
konkurrerande driftsformer stimuleras utvecklingen för högre kvalité och bättre service till
Karlshamnsborna. Det frigör också i större utsträckning den kreativitet och nytänkande som finns hos
kommunens medarbetare. vi ska låta oss bli utmanade inom alla kommunala verksamheter som inte är av
strategisk betydelse eller myndighetsutövning. Karlshamns kommun ska alltid stå som garant för
kvaliteten.
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EKONOMI
Att ta tag i Karlshamn och stärka grundläggande samhälls- och välfärdsfunktioner kommer kräva tydliga
prioriteringar. En lång tid av osäkerhet och svag ekonomi har gett Karlshamn dåliga förutsättningar att
klara de kärva tider som råder. Stabila finanser möjliggör hög sysselsättning och god tillväxt – som ska
komma alla Karlshamnsbor till del.
Karlshamn kommun påverkas av omvärlden och budgetarbetet har därför flera inslag av osäkerhet. Vår
ambition är att minimera antalet antaganden och budgetera på robust grund. Det behövs ett långsiktigt och
tydligt ramverk för budgetprocessen i Karlshamn. Ett ramverk behöver reglera hur budgetprocessen,
budgetfullmäktige och årsredovisning ska utformas. Arbetet med att ta fram ett fungerande
budgetramverk ska också inkludera revidering av befintliga riktlinjer för internbudget och nämndernas
ekonomiska styrning.
Överskottsmål
Ett av de viktigaste medlen för att säkerställa hållbara offentliga finanser är ett starkt överskottsmål. Över
en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 1,5 procent av summan av skatteintäkter och
utjämning för att rusta Karlshamn för framtiden.
Varsamhet med skattepengar och fokus på kärnuppdraget
Karlshamn kommun står dåligt rustad för framtiden. Det behövs en genomgripande översyn av hur
Karlshamnsborna kan få mer välfärd för varje skattekrona. Alla prognoser pekar på att skatteunderlaget
bedöms minska under kommande år vilket understryker behovet av att ompröva utgifter som inte tjänar
Karlshamnsborna i deras vardag. En översyn behöver drivas centralt och omfatta hela koncernen,
beprövad erfarenhet från andra kommuner eller internationella exempel behöver användas och
förtjänsterna med ny teknik bättre tillvaratas. SKR bedömer att en rad lågt hängande automatiseringar och
digitaliseringar kan frigöra miljarder i kommunsektorn vilket för Karlshamns del kan innebära flera
miljoner. Digitaliseringen ska i första hand bidra till att trygga välfärdens finansiering genom en effektiv
kommunkoncern.
Det kärva ekonomiska läget för att utgångspunkten för kommunens alla verksamheter blir att
ambitionshöjningar finansieras med egen omställning eller nya prioriteringar. Det utrymme som finns
behöver dels täcka demografiförändringar och dels finansiera ett snävt urval av strategiska investeringar
för att stärka Karlshamns förutsättningar över lång tid. Effektivitetsmålet ska följas upp för hela koncernen
och för varje process.
Kärnuppdraget ska prioriteras. Alla nämnder och styrelser behöver prioritera om resurser till välfärdens
kärna. Administrationen ska minska, externa samarbeten och internationell samverkan ska omprövas,
kommunstyrelsen ska se över medlemskap i olika organisationer och avtal ska omförhandlas.
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NÄRINGSLIVSKLIMAT
Karlshamn ska återigen axla rollen som Blekinges motor för företagande.
Karlshamn ska återigen bli en attraktiv kommun att etablera och driva företag i. Karlshamns kommun som
en gång var en ledande företagarkommun i Blekinge med flera stora aktörer så som Halda, Väveriet och
Glassen kan återigen axla rollen som Blekinges motor i länet. Företag genererar tillväxt, som i sin tur skapar
förutsättningar att bygga en attraktiv stad där människor vill bo. Företagen etablerar sig där det finns
kompetens att tillgå och där kommunerna arbetar serviceinriktat. Det ska gå snabbt från att förändra
detaljplan till ett färdigt bygglov. Vi bör utöka andelen anställda inom intäktsbasen vilket ger pengar och
arbetstillfällen till Karlshamn. Detta gör vi via de verksamheter som producerar varor och tjänster till
marknader utanför länet och utanför landet. De genererar intäkter till kommunen, intäkter som också
skapar sysselsättning i kommersiell och offentlig service i Karlshamn och Blekinge.
Vi vill att kommunen tar fram en strategi för att komma in på tio-i-topp rankingen av företagsvänliga
kommuner, bland annat genom;
•

att anpassa den kommunala utbildningen efter företagens kompetensbehov

•

att skapa fler gymnasieplatser på de linjer som ger den kompetens som företagen efterfrågar

•

att införa nya gymnasielinjer baserat på företagen och industrin i Karlshamn

•

ökad samverkan mellan företag och skola.

Vi befann oss på plats 277 (2019) av alla Sveriges kommuner, dvs bland de sämsta i hela landet. Läget har
förbättrats något och vi befinner oss nu på plats 225. Även om detta är en förbättring så är det långt mycket
sämre än våra grannkommuner.

109

Sölvesborg

159

Olofström

171

Ronneby

203

Karlskrona

225

Karlshamn

Karlshamns kommun har ävenså ett lärosäte med ansenligt rykte långt utanför kommunens gränser, och
bör nyttja deras kompetens i högre grad än vad det görs idag. På så vis kan vi stimulera högskolan
ytterligare så att den fortsätter verka inom kommunen. Detta kommer generera en större win-win situation
för studenter, kommun och företag tillsammans.
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Arbete, inte bidrag ska få Karlshamn att växa.
Att fler jobb skapas är avgörande för att Karlshamn ska fungera och kunna växa mot 50 000 invånare. Att
uppnå 50 000 invånare genom en ökning av bidragen och få folk att flytta till kommunen av den
anledningen ser vi inte som en tänkbar lösning, utan attraktiviteten måste grundas i att det finns jobb samt
förutsättningar för att starta en verksamhet. Vidare måste det löna sig att skapa jobb och driva företag, att
vidareutbilda sig och att inneha ansvar på jobbet. Det behöver bli mer attraktivt att etablera sitt företag här,
därför måste Karlshamn rustas för att vara konkurrenskraftigt.
Nya tjänsteföretag ska kunna verka tillsammans med basindustrin. Internationell handel och
teknikutveckling skapar fantastiska möjligheter i Karlshamn, men då måste ett fungerande
näringslivsklimat komma alla till del. Det finns idag en oförståelse för vad företagande innebär, det är
ytterst allvarligt då det resulterar i omständliga processer och regelkrångel. Därför är det viktigt att skapa
en förståelse för vad företagande är och hur viktig företagsamhet är för utvecklingen. Det är i företagen
jobben skapas och via jobben som vår välfärd byggs. Eftersom det är genom kommunens
myndighetsutövning som den vanligaste kontakten med företag sker så spelar den lokala politiska nivån
stor roll. Det är här företagen hanteras samtidigt som det är välfärdens verkstad, därför är det viktigt att
skapa fungerande samband.
Microupphandling - Delat är dubbelt så bra.
Den 1 januari 2017 kom en ny bestämmelse in i Lagen om upphandling (LOU) som ställer krav på att
myndigheter måste motivera varför de inte överväger att dela upp ett kontrakt på flera parter. Detta
innebär teoretiskt att micro- och småföretag skulle kunna på allvar vara med i diskussionerna om att bli en
av flera leverantörer till myndigheter. Offentliga upphandlingar utgör ungefär en sjättedel av Sveriges BNP
årligen (680 miljarder kronor) men micro- och småföretagen har allt som oftast uteslutits trots att de utgör
ca 99, 4 procent av Sveriges företag. I Praktiken har dock inte mycket skett sedan bestämmelsen kom in i
LOU. Enligt granskningen av tillämpningen av konsumentverket så är det få myndigheter som ens känner
till bestämmelsen. Idag utesluter myndigheter en stor potential som de små företagen besitter samtidigt
som man koncentrerar marknaden till ett få antal större företag. Detta bidrar till att motverka den fria
konkurrensen och ur ett miljöperspektiv är rent skadligt för miljön. Många av de mindre företagen infinner
sig nära kommunen som med delad upphandling som skulle kunna bidra till mindre transporter genom
när- och härodlat. Vi ser potentialen i de mindre företagen och vill att kommunen gör tillämpningen som
standard vid offentlig upphandling.
Innovationsupphandling
Innovationsupphandling är ett viktigt redskap för att gynna utveckling och nytänkande. Det är inte allt för
sällan samhället står inför en samhällelig utmaning utan någon form av konkret lösning. En
innovationsupphandling kan då bidra till att skattemedel används på ett effektivt sätt genom att innovativa
lösningar främjas vid upphandlingar. På så sätt kan utmaningar mötas och tillväxt av konkurrenskraftiga
innovativa företag främjas. Innovationsupphandling följer samma process som alla annan offentlig
upphandling men har som utgångspunkt i att möta samhällets förväntningar genom att främja utveckling,
genom att efterfråga eller tillåta nya former av lösningar.
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ARBETSMARKNAD
”Vänta aldrig på möjligheter, skapa dem”
Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjligheten att påverka sitt eget liv. Verklig frihet och
självständighet börjar med en egen inkomst, men för många lönar det sig alltför lite att gå från bidrag till
arbete. Det vill vi ändra på.
Flit ska belönas, inte bestraffas. Det måste alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. Varje krona som går
till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till vård, omsorg eller skola.
De som hanterat krisen 2015 – och ser efterverkningarna i den kommunala verkligheten – vet att det krävs
omfattande och nödvändiga strukturreformer som på allvar skulle stärka sysselsättningen i Karlshamn.
Med lokala reformer kan Karlshamn göra sig bättre rustad för framtiden.
Prognoserna pekar uppåt för försörjningsstödet. Det är en del av det finansieringsgap som kommunsektorn
står inför. För att ta fler till jobb och klara ekonomin i Karlshamn behöver bidragsberoendet brytas.
Arbetsmarknadspolitiken i Karlshamn bör grunda sig i tre principer som vi väljer att kalla för
Karlshamnslinjen:
•

Arbetslinje för alla

•

Arbetsmarknad för alla

•

Arbetskraft för alla

Arbetslinje för alla
För att Karlshamn ska stå sig starkt i framtiden behöver vi skapa strukturer där strävsamhet och
ansvarstagande premieras. Vi har sett hur goda normer tynat bort i takt med att det svenska
bidragssystemet expanderat och bidrag normaliserats. Karlshamn kommun måste ställa tuffare krav på
bidragstagare, för att ställa krav är att bry sig.
Arbetsmarknad för alla
Om Karlshamn kommun ställer högre krav på bidragstagare, måste arbetsmarknaden vara tillgänglig för
alla. En nyckel i arbetet för att stötta bidragstagare till egen försörjning är att arbeta nära det lokala
näringslivet. Ska risktagandet sänkas för en arbetsgivare är det viktigt att det offentliga ger trygghet.
Arbetskraft för alla
Egen försörjning i fokus och ansträngning ska löna sig. Karlshamn kommun måste ställa om sitt arbete för
ekonomiskt bistånd till att fokusera på att få ut biståndsmottagarna i arbete eller insatser som ökar
anställningsbarheten. När socialtjänsten möter en person eller ett hushåll som söker försörjningsstöd, är det
viktigt att direkt koncentrera arbetet på hur behovet ska avslutas.
Studier visar att en stor del av variationen i utbetalt försörjningsstöd inte kan förklaras av skillnader i
behov, utan är handläggarberoende. För att öka rättssäkerheten och samtidigt kraftigt reducera
handläggningskostnaderna bör automatiserad biståndshandläggning införas i Karlshamn. En förutsättning
är digitaliserad ansökan.
Insatserna som erbjuds i Karlshamn behöver ha fokus på arbete på reguljär arbetsmarknad. Feriejobb hos
kommunen är vanligt mot ungdomsarbetslöshet. Om kommunen ska tillhandahålla sommarjobb bör det
ske på kompensatorisk grund och/eller för att stärka drivkrafterna för fler att klara gymnasiet. Garantier
om kommunala feriejobb i Karlshamn bör villkoras genom 1) aktivt jobbsökande av andra sommarjobb, i
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näringslivet och 2) deltagande i diverse obligatoriska moment med CV-skrivning, information om
jobbsökande, träff med sommarjobbsrekryterare och så vidare.
För de som inte klarar gymnasiet bör sommarskola vara ett villkor för feriejobb. Andra typer av
arbetsmarknadsåtgärder i form av subventionerade anställningar i vår egen verksamhet bör användas med
restriktivitet.
Karlshamn har likt andra kommuner en skyldighet att kontrollera att bidrag går till personer som har rätt
till det. Socialtjänstlagen släpar efter i kontrollredskap, men visst arbete mot bidragsbrott går att göra även
idag. Att använda hela lagrummet för hembesök är en viktig del, i väntan på lagstiftning som ger mer
långtgående möjligheter. Ett annat viktigt redskap är att använda de tekniska hjälpmedel som står till buds
för den ekonomiska granskningen. Nya digitala hjälpmedel kan exempelvis ta fram information om
fastighetsinnehav, bilinnehav bakåt i tiden och nu, med mera. Det kompletterar SSBTEK (digital bastjänst
för ekonomiskt bistånd), som digitalt kopplar upp socialtjänsten mot olika inkomstregister och
bidragsutbetalande myndigheter samt a-kassorna. Alla misstänka bidragsbedrägerier bör anmälas i
Karlshamn.
Rusta Karlshamn för en ny nationell arbetsmarknadspolitik med lokala reformer
Arbetsförmedlingen ska reformeras i grundet. Arbetsförmedling, utbildningar och andra stödåtgärder ska
utföras av privata anordnare, som ska ersättas för resultat. En statlig arbetsmarknadsmyndighet ska sköta
kontroll av arbetssökande, beslut om stöd och uppföljning av utförarna. Karlshamn är inte ensam kommun
att ha byggt upp parallella arbetsmarknadsåtgärder i egen regi med kommunala medel som svar på
Arbetsförmedlingens misslyckande. Kommunernas arbetsmarknadsåtgärder, inklusive vuxenutbildning
med SFI, omfattar enligt statistik från SCB, SKL och Skolverket idag drygt 12 miljarder kronor. Flera
kommuner förefaller ha betydligt bättre resultat än Arbetsförmedlingen — samtidigt är variationen mellan
kommuner stor' i utformning, antal deltagare och målgrupper. Den lokala arbetsmarknadspolitiska
utvärderingen är kraftigt eftersatt, och mer forskning behövs kring vilka insatser som ger bäst effekt.
I ljuset av att Arbetsförmedlingen stöps om känner flera sig kallade. Fackförbund och kommunala
arbetsmarknadsförvaltningar ser nu chansen att konkurrera med auktoriserade utförare. Båda kan bidra på
olika sätt, men mer på ett övergripande plan. Karlshamn har nu goda möjligheter att skapa förutsättningar
för att bli en kraftfull jobbaktör med en bred verktygslåda.
Vuxenutbildningen får en allt mer central samhällsfunktion. Från att i första hand ha varit den andra
chansen för unga som inte tog sig igenom gymnasiet, till att också vara den första chansen för de som inte
fått den någon annanstans. Båda dessa roller kommer framöver kombineras med ett växande behov av
omställning mitt i Iivet. Sammantaget kommer efterfrågan på vuxenutbildning öka, samtidigt som
resultaten — inte minst i SFI — är otillräckliga. Reformer behöver ta sikte på resultat och effektivitet.
Ett exempel är att lägga upphandling åt sidan och anta en LOV-liknande auktorisationsmodell till
vuxenutbildningen. Auktorisation innebär att alla som når upp till i förväg ställda kvalitetskrav får erbjuda
vuxenutbildning mot en fastställd peng. På så sätt undviker man att fastna i upphandling och får en mer
kontinuerlig kvalitetsuppföljning. Flera aktörer möjliggör ökad individanpassning och specialisering, för
att vuxenutbildningen ska kunna passa fler ännu bättre. Man kan även ersätta utbildningsanordnarna per
avklarad verksamhetspoäng (80 procent av ersättningen, succesivt under kursen) istället för ersättning per
deltagare, och vid avklarad kurs med godkänt betyg (20 procent, vid kursens slut). Därtill finns möjlighet
att få en matchningsbonus, om eleven efter examen matchas till ett jobb. Ersättningsmodellen bör sänka
kostnaderna per godkänd elev med tio procent, vilket skedde i Växjö.
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TRYGGHET
”Den som inte är trygg kommer aldrig vara fri”
Den allmänna tryggheten till akut hjälp kommer förändras när en dygnet-runt-tillgänglig närakut ska
inrättas i Karlshamn, vilket har beslutats i Regionfullmäktige. Vår förhoppning är att närakuten medför en
ökad utbredd trygghet där invånarna kan få hjälp när de så behöver. Det är vår övertygelse att närakuten
är en del i att bromsa upp den negativa spiral som Karlshamn hamnat i. Nerläggningen av den tidigare
akuten och därtill polisens omorganisation har skapat en oro hos kommuninvånarna då det blivit svårare
att få den hjälp man har rätt till. I och med öppningen av närakuten ser vi att vi är ett litet steg närmare mot
ett tryggare Karlshamn.
Kommunen ska upprätthålla sin del av samhällskontraktet
Samhällskontraktet i teoretisk mening är den överenskommelse mellan styrande och medborgare, i detta
fall kommun och Karlshamns invånare. Överenskommelsen har som uppgift att se till att medborgarna
upplever lugn genom att liv och egendom skyddas. Det är ingen tvekan om att detta samhällskontrakt är
under press och kommunen måste göra det som krävs för att stävja utvecklingen av bilbränder, våldtäkter,
misshandel, stölder och andra våldsbrott som kraftigt ökat de senaste 20 åren. Om så inte sker kan det i
förlängningen leda till att utsatta tar lagen i egna händer, vilket är i riktning mot ett samhälle som i längden
är utan en fungerande välfärd eller moral och etik.
Som demokratiskt valda av invånarna, med folkets intresse i fokus anser vi därför att det ska införas
CCTV-övervakning på de platser i staden där folk inte upplever den trygghet som kommunen ska
tillhandahålla.
Kameraövervakning motverkar inte brotten i sig men kan förhindra att de upprepas av samma människor
då polisen med denna metod kan identifiera och lagföra de kriminella. Fokus måste även ligga på att
skydda nästa potentiella offer samtidigt som vi arbetar förebyggande mot brott. En upplevd trygghet för
allmänheten genom kameraövervakning skapar även en effekt av att fler rör sig i området vilket gör att
våldsverkare drar sig undan.
Trygghet i hemmet. En rättighet för kvinnor och barn
Våld i nära relationer är ett av de mest intima uttrycken för förtryck. Att uppleva otrygghet i sitt eget hem
är en av de värsta kränkningar utan motstycke. Ofta är det kvinnor som utsätts, inte sällan är det barn som
ser på. I genomsnitt mördas 13 kvinnor varje år där kvinnan haft en parrelation med förövaren och 2017
anmäldes ca 12 000 misshandelsbrott kopplade till nära relationer. NCK:s studie ”Våld och hälsa – En
befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa" redovisar att 20
procent av kvinnorna uppgav att de utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en aktuell eller
tidigare partner.
Våld i hemmet skär tvärs igenom samhällsskikten, i utanförskapsområden såväl som i villakvarteren. För
de som utsätts är tröskeln hög och vägen lång till hjälp. Nyckeln är ökad tillgänglighet till organisationer
och samhällsaktörer som kan skapa trygghet, råd och skydd. Detsamma gäller för brott som grundar sig i
så kallad hederskultur, en av vår tids största frihets- och jämställdhetsproblem med ett stort mörkertal som
grund.
Våld mot kvinnor ska inte vara en vinstmaskin.
Det ska inte gå att göra stora vinstmarginaler på mäns våld mot kvinnor. Därför behövs en upphandling av
skyddat boende för de som utsätts för våld i nära relationer. När upphandling saknas lägger socialtjänsten
mycket tid på att hitta platser, tid som bör fokuseras på annat. Kvalitetssäkringen blir lidande och priserna
för enstaka platser blir högre. Trygghet från våld är så viktigt för så väl individen som för samhället i sig att
det inte kan lämnas utan utveckling.
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Vi ser möjlighet att få säkrad kvalitet till bästa pris, att utveckla samarbetet med viktiga aktörer och stärka
skyddet för våldsutsatta. Karlshamn har påbörjat arbetet, men får aldrig luta sig tillbaka.
I skolan ska trygghet vara grund och åtgärder vara norm
I skolan respekterar vi varandra. Elev som lärare och ingen ska behöva vara rädd att gå till skolan.
Idag begås det tyvärr många brott som kan tyckas vara bagatellartade, framförallt i skolorna. När ett brott
eller misstanke om brott inte anmäls så flyttas gränsen ständigt fram, vilket är ett problem på både kort och
lång sikt.
Att kalla en klasskamrat eller lärare tillmälen, spotta på eller hindra en person att utföra sina tilltänkta
uppgifter är ett brott mot lagen och därför kommer vi se till att samtliga brott polisanmäls. Oavsett ålder.
En person på skolan ska känna sig trygg vare sig man är i klassrummet, på skolgården eller i duschen efter
gymnastiken. På så sätt drar vi tillbaka gränsen på vad som är acceptabelt i skolan.
Skoltiden är
Genom kunskap skapar vi trygghet
Det är inte bara blåljus och våldsförebyggande åtgärder som skapar trygghet utan såväl kunskap.
2018 genomfördes 1482 lyckade återupplivningsförsök varav 609 utanför sjukhus. Många fler hade kunnat
lyckats om fler har kunskap inom HLR. Idag är ca 50% av Sveriges befolkning utbildade inom HLR. I
Karlshamn skulle vi kunna utbilda våra skolungdomar i HLR, LABC, AKUT-testet och hur man agerar vid
en situation där någon med diabetes svimmar. Detta skapar trygghet i skolan men även utanför som följd.
Med kunskaper såsom att kunna känna igen tidiga symptom på exempelvis stroke kan vi hjälpas åt att
rädda fler liv.
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PERSONALPOLITIK
”Utan personal kommer kommunan aldrig att blomstra”
Att Karlshamn har en fantastisk miljö med allt från skog i norr till hav i söder räcker inte för att rekrytera
rätt personal. Det är nödvändigt för kommunen att vara en modern och attraktiv arbetsgivare som ställer
krav på kommunkoncernen som arbetsgivare.
Karlshamn kommun, dess bolag och förvaltningar ska genomsyras av tydliga kärnvärden som tillsammans
med personalpolitiken främjar högre frisktal och ett hållbart arbetsliv där personal vill gå till jobbet. Det är
av yttersta vikt att personalen, som är vår främsta resurs mår bra och trivs på arbetet.
Personalen är Karlshamns främsta resurs
Detta görs genom en homogen personalpolitik som leder till stärkta karriärmöjligheter inom hela
kommunkoncernen, gemensamma kompetensförsörjningsplaner och kompetensprofiler. Förhandling,
internutbildning, prestation, personalförsörjning och successionsplanering ska ses som en helhet. Personal
ska kunna planera sin vardag utifrån fasta scheman och kunna arbeta utefter önskad tjänstgöringsgrad.
Alla yrken i Karlshamn kommun ska möjliggöra karriärvägar. Drivna och skickliga medarbetare ska
uppmärksammas. Individuell lönesättning ställer höga krav på skickligt ledarskap genom hela
organisationen. Individuell skicklighet och personliga egenskaper ska genomsyra personalpolitiken och
inte genusperspektiv. I vårt Karlshamn ska alla oavsett kön, läggning eller härkomst ha samma möjlighet.
Stora pensionsavgångar och hög konkurrens vid rekrytering ställer kommunen inför utmaningar.
Rekryteringscenter är betydelsefullt för en god chefsförsörjning. Det ska vara utmanande och utvecklande
att arbeta i Karlshamn kommun.
Samtidigt som vi ska arbeta med kompetensförsörjning och nyrekrytering behöver kompetensutveckling
ges utrymme och de befintliga medarbetarna tas tillvara.
Mår personalen bra, mår Karlshamn bra
Personalen ska ha nära till sin närmste chef och ledarskapet på alla nivåer ska utvärderas centralt.
Sjukfrånvaro ger ohälsa för vår personal och ineffektivt resursutnyttjande. Vård, skola och omsorg är
särskilt belastade. Ett långsiktigt arbetsmiljömål om att till slutet av mandatperioden sänka sjukfrånvaron
med X procentenheter kräver ett uthålligt arbete och en väl genomarbetad strategi. Låg sjukfrånvaro är i
första hand en fråga om medarbetarnas välmående, men när målet nås skulle dessutom kostnaderna för
sjukfrånvaro minska väsentligt. Resurser som istället kan gå till Karlshamnsbornas välfärd. Det
förebyggande åtgärderna, proaktivt rehabiliteringsarbete, ska intensifieras för att minska antalet sjukdagar
med minst en dag per snittanställd. Ökad frisknärvaro är betydelsefullt för ett hållbart arbetsliv. En översyn
av åtgärderna mot sjukskrivning ska göras och bland annat infatta riktade insatser mot sjuktyngda
grupper. En utredning ska göras om sjukanmälan kan göras till vårdpersonal som också kan ge rådgivning.
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UTBILDNING
”Lärare sår frön som växer för evigt”
Alla barn som är bosatta i kommunen har rätt till en trygg, säker och likvärdig förskola/skola. Karlshamn
har alarmerande skolresultat vilket är riskerar en sämre utveckling på sikt för Karlshamns, dessutom ska
inte enskilda eleverna komma i kläm för en dåligt förd politik. Därför är det viktigt att skolan har höga
förväntningar på eleven och utgår från att den enskilda individen kan nå skolans utbildningsmål. Detta
förutsätter att varje elev blir sedd, får uppmuntran och stöd i sina studier. Andelen elever med godkända
betyg måste öka dramatiskt.
Både lärare och elever lever i en föränderlig värld med nya utmaningar varje dag, därför är det viktigt med
kompetensutveckling för lärarna. I den tuffa ekonomiska situation skolan befunnit sig i de senaste åren har
detta blivit eftersatt. Vi behöver också avlasta lärarna administrativa och andra arbetsuppgifter som stjäl tid
från deras huvuduppdrag; den lärarledda undervisningen. Detta kan ske genom att anställa fler
lärarassistenter på våra skolor. Att satsa på arbetsmiljön för lärarna bör leda till färre uppsägningar. Lägre
läraromsättning ger ökad stabilitet för eleverna, ett steg för bättre resultat i våra skolor.
Socialt arbete bör finnas med i undervisningen när detta är lämpligt med fokus på att preventivt arbeta
med mobbning, våld, alkohol, narkotika, spel och tobak. Vidare finns det ändra delar med socialt arbete
som skulle kunna införas, där en del av undervisningen skulle kunna förläggas på äldreboende, med
läsning etc för de äldre.
Vi vill satsa på det drogförebyggande arbetet i kommunens skolor. Vi vill också göra en satsning på insatser
mot psykisk ohälsa bland våra barn och ungdomar. Alla elever ska ha tillgång till en kurator och/eller
psykolog. Samverkan mellan BUP och Nämnden för Arbete och Välfärd är nödvändig för att nå framgång.
Resursteamen måste stärkas upp och krafttag tas för att få hemmasittarna till skolan, det handlar inte om
att bara få hemmasittarna till skolan utan arbeta med varför man blir hemmasittare. Ofta kan det ligga
missbruk av spel eller mobbning i grunden.
Cirka 2% av de barns som börjar skolan är särbegåvade. Dessa behöver ett särskilt stöd och en
handlingsplan för dessa elever finns inte idag och ska upprättas. Som grund för denna handlingsplan
hänvisas till SKL:s dokument Handlingsplan särskilt begåvade elever 2016, som beskriver och
exemplifierar pedagogiska insatser för elever med särbegåvning.
Kommunen har ansvar för att erbjuda god barnomsorg. För att möta detta krävs valfrihet, jämlikhet och
kvalité. En modell passar inte alla familjer. Att erbjuda avlastning och stöd genom en flexibel barnomsorg
är en viktig del av välfärden men även en central del för en politik för fler i arbete. Vi vill se fler alternativ i
barnomsorgen. Pedagogisk omsorg är ett okänt begrepp i Karlshamn. Dagbarnvårdarna är borta från
kommunen men kan återuppstå igen om föräldrar efterfrågar. Vi vill att arbete med skolmorfar/farmor kan
utvecklas.
En möjlighet är att uppmuntra dagbarnvårdarna att gemensamt bilda fristående verksamheter. Ett annat
sätt att öppna upp för valfrihet inom skola och omsorg är att alla alternativ presenteras på lika villkor på
kommunens hemsida (Nackamodellen). Här redovisas bl.a. brukarkundnöjdhet och måluppfyllelse på alla
aktiva skolor i kommunen oavsett huvudman.
En viktig del för att ge våra barn goda förutsättningar att lyckas i skolan är förskolan. För att förstärka
förskolan vill vi se över möjligheten att utöka förutsättningarna för utbildning av personal, antigen till
barnskötare eller förskollärare. Vi vill även se språkförskola i kommunen, då det är så fundamentalt viktigt
i nästan alla ämnen med språket när man börjar grundskolan, hamnar man efter här kan det vara svårt att
komma ikapp vid ett senare tillfälle.
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De öppna förskolorna spelar en stor roll för föräldralediga och dagbarnvårdare som genom denna
verksamhet får möta andra vuxna och barn. Barnen får dessutom viktig social träning genom att möta
andra barn i en lite större grupp. Den öppna förskolan är
särskilt viktigt stöd för invandrarföräldrar och
ensamstående föräldrar som får möjlighet att knyta
kontakter och bygga nätverk. Därför bör vi verka för öppna
förskolor.
En effektiv skolorganisation är förutsättningen för att
erbjuda en bra förskola och skola. Resursfördelningssystem
är ett viktigt redskap att fortsätta utveckla. Det är viktigt att
bemanningen följer de faktiska behoven i skola och
barnomsorg. En helhetsöversyn av skolorganisationen i
Karlshamn är nödvändig för att få till en god och
kostnadseffektiv organisation. Vi vill även att nybyggnation
av skolor och förskolor görs på ett sådant sätt att
anpassning av lokalerna kan ske på ett enkelt sätt när
förutsättningarna förändras.
Liksom grundskolan ska gymnasieskolan vara en plats som man kan känna sig trygg, dessutom ska
gymnasieskolan vara en grund i kunskapsinhämtning, nyfikenhet och stimulans. Det förutsätter att skolan
har en god arbetsmiljö och engagerade lärare som får ta del av kompetensutveckling som är grundad på
empirisk vetenskap. Vi vill att Vägga gymnasieskola ska vara bäst på det den gör. Att eleverna erbjuds en
utbildning med hög kvalité och att alla elevers unika möjligheter och förmågor uppmärksammas. Vi vill
anpassa gymnasieskolans utbud till arbetsmarknadens efterfrågan, kvalité är bättre än kvantitet. Det leder
också till att möjligheterna att få jobb efter studenten ökar och färre ungdomar löper mindre risk att hamna
i utanförskap.
Gymnasieskolans utbildningar ska även spegla närområdets nuvarande och framtida rekruteringsbehov
inom såväl industrin som företagen och den kommunala verksamheten. Det ska vara naturligt för
företagen att vilja expandera i Karlshamn, utan att oroa sig över en framtida kompetens brist.
För att minska frånvaron i skolan krävs det en rad insatser, allt från nolltollerans för mobbning, sexuella
trakasserier till engagerad personal som ser varje elev som en individ och som brinner för sitt yrke och
arbetsplats. Personalen ska vara stolt över att arbeta på kommunens gymnasieskola, och eleverna ska vara
stolta över sin skola. Det kräver ett tydligt ledarskap och ett omfattande arbete. Administration och det
formella ledarskapet bör spetsas och ledningsorganisationen effektiviseras. Vi ser gärna att en särskild
handlingsplan för Väggaskolan tas fram med kort- och långsiktiga mål. God arbetsmiljö, elever med
godkända betyg och hög närvaro, engagerade lärare som uppmuntras och ett varumärke att vara stolta
över kan göra Väggaskolan till Sveriges bästa gymnasieskola.
Vuxenutbildningen får en allt mer central samhällsfunktion. Från att i första hand ha varit den andra
chansen för unga som inte tog sig igenom gymnasiet, till att också vara den första chansen för de som inte
fått den någon annanstans. Båda dessa roller kommer framöver kombineras med ett växande behov av
omställning mitt i livet. Sammantaget kommer efterfrågan på vuxenutbildning öka i
Sverige, samtidigt som resultaten nationellt – inte minst i SFI – är otillräckliga. SFI
skulle även kunna förändras så att den inte bara ligger på dagtid, det finns
många nya svenskar som ibland får tillfälliga jobb eller deltidsjobb som
gör att de skulle kunna lära sig svenska på kvällen. Att integreras är inte
bara att få ett jobb utan att kunna verka i landet inom alla områden på
lika villkor och då är svenska språket oerhört viktigt.

14

364

Reformer behöver ta sikte på resultat och effektivitet.
Ett exempel är att lägga upphandling åt sidan och anta en LOV-liknande auktorisationsmodell till
vuxenutbildningen. Auktorisation innebär att alla som når upp till i förväg ställda kvalitetskrav får erbjuda
vuxenutbildning mot en fastställd peng. På så sätt undviker man att fastna i upphandling och får en mer
kontinuerlig kvalitetsuppföljning. Flera aktörer möjliggör ökad individanpassning och specialisering, för
att vuxenutbildningen ska kunna passa fler ännu bättre. Man kan även ersätta utbildningsanordnarna per
avklarad verksamhetspoäng (80 procent av ersättningen, succesivt under kursen) istället för ersättning per
deltagare, och vid avklarad kurs med godkänt betyg (20 procent, vid kursens slut). Därtill finns möjlighet
att få en matchningsbonus, om eleven efter examen matchas till ett jobb. Ersättningsmodellen kan sänka
kostnaderna per godkänd elev med tio procent, vilket skedde i Växjö.
Vi vill även se ett närmande mellan vuxenutbildningen och nämnden för arbete och välfärd, NAV, för att
bättre matcha utbildningar för dem som står långt från arbetsmarknaden.
Gymnasieskolan ska vara en plats för kunskapsinhämtning, nyfikenhet och stimulans. Det förutsätter
att skolan har en god arbetsmiljö och duktiga lärare som får ta del av kompetensutveckling som är grundad
på empirisk vetenskap. Vi vill att Vägga gymnasieskola ska vara bäst på det den gör. God
arbetsmiljö, elever med godkända betyg och hög närvaro, engagerade lärare som
uppmuntras och ett varumärke att vara stolta över kan göra Väggaskolan till Sveriges
bästa gymnasieskola.
Reformer för vuxenutbildningen behöver ta sikte på resultat och effektivitet. Ett
exempel är att lägga upphandling åt sidan och anta en LOV-liknande
auktorisationsmodell till vuxenutbildningen. Auktorisation innebär att alla som når
upp till i förväg ställda kvalitetskrav får erbjuda vuxenutbildning mot en fastställd
peng. På så sätt undviker man att fastna i upphandling och får en mer
kontinuerlig
kvalitetsuppföljning.
Flera
aktörer
möjliggör
ökad
individanpassning och specialisering, för att vuxenutbildningen ska kunna
passa fler ännu bättre. Man kan även ersätta utbildningsanordnarna per
avklarad verksamhetspoäng (80 procent av ersättningen, succesivt under
kursen) istället för ersättning per deltagare, och vid avklarad kurs med godkänt
betyg
(20 procent, vid kursens slut). Därtill finns möjlighet att få en matchningsbonus, om eleven efter examen
matchas till ett jobb. Ersättningsmodellen bör sänka kostnaderna per godkänd elev med tio procent, vilket
skedde i Växjö.

Investeringar
Karlshamns investeringsvolym måste anpassas till rådande ekonomiska läge och till kommunens
möjligheter att arbeta upp investeringsbudgeten. Kommunen måste i första hand alltid prioritera
investeringar som ger minskade driftskostnader eller andra effektiviseringar. Kravet på konstnärlig
utsmyckning vid nybyggnation halveras till 0,5% av den totala investeringen.
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SAMHÄLLSBYGGNAD
Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassat efter människors behov och till vad vi vet om den
mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det
mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri. Man bör också bejaka
platsens och invånarnas historia och identitet.
För att staden ska leva är det av största vikt att man kan komma både till och från densamma. Den egna
bilen kommer inom överskådlig tid att stå för flertalet persontransporter inom vår kommun. Med goda
parkeringsmöjligheter nära butiker och andra näringsidkare får vi en levande stad med en levande
torghandel och ett brett utbud av varor och tjänster i staden.
Vi vill att man noga överväger varje förändring inom rutstaden med tanke på exploatering av grönytor och
andra typer av förtätningar, samt att så väl gamla som nya fasader och utsmyckningar utförs på ett
smakfullt och för staden karakteristiskt sätt. Staden och inte minst de som bor och verkar i staden behöver
dessa små oaser/andningshål.
Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv skall vara en självklar del av
samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar att skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig
verksamhet skall motverkas och förändras. På samma sätt skall barn- och familjeperspektivet vara
genomgående och grönytor och naturliknande miljöer skall vara en självklar och sammanhängande del av
stadsbilden.
För att Karlshamn ska förbli attraktivt bör nämnden säkerställa en långsiktig produktions-förmåga för
byggbar mark och vattenförsörjning samt bevarande av biologisk mångfald. Vill man som medborgare
flytta till Karlshamn och bygga hus här borde det alltid finnas lediga tomter nära centralorten Karlshamn
men även i skärgården och på landsbygden, undantaget de platser av kultur historiskt värde som t ex
Vägga fiskehamn. Detta medför att nämnden måste jobba proaktivt, både med att detaljplanera
bostadsområden samt med infrastruktur. Byggnadsnämnden ska verka genom ett inkluderande,
mobiliserande och serviceinriktat arbetssätt i samverkan med andra offentliga aktörer, näringsliv,
föreningar, enskilda och andra intressenter. Detta skapar ett bättre arbetsklimat, större tillit och kan
innebära att fler företag väljer att flytta till just Karlshamn.

LOKALPRODUCERAT FRAMFÖR EKOLOGISKT
Tyvärr har det blivit ett mål med en viss procent ekologiskt, istället för man tittar på effekten av att köpa
ekologiskt av den specifika produkten. Ibland kan det till och med vara kontraproduktivt då vissa gröder
kräver mycket större arealer och inte heller kräver några bekämpningsmedel, vilket medför att den positiva
effekten uteblir. Ser man till svenska lagar och regler så uteblir ofta de positiva effekterna med att köpa
ekologiskt, däremot finns det mycket som talar för att vi ska köpa mat som är lokalproducerad.
Att ställa krav och kontrollera verksamhet som ligger i kommunen eller i
grannliggande kommun är lättare än för verk samheter som ligger längre bort.
Genom ett levande jordbruk lokalt bidrar vi inte bara till fler lokala
arbetstillfällen utan även en utbyggd svensk livsmedels produktion och en
ökad självförsörjningsgrad. I Karlshamn och då även hela Sverige finns regler
kring hur gödsel får spridas för att minska övergödning och försurning. Vidare
är djurtätheten i Sverige i regel lägre vilket innebär att djur är generellt friskare
än djur i andra länder. Dessutom medför den lägre djurtätheten att inte lika
mycket näring samlas på samma yta, vilket bidrar till att övergödningen inte
ökar. Antibiotikabehandlingen av djur i många andra länder är betydligt högre
än i Sverige och det kan slå på flera hundra procent, vilket medför att man
bidrar till att minska antibiotikaresistans genom att köpa kött som är
producerat lokalt. En annan stor faktor till att handla lokalt är när är det

16

366

gäller växtodling används mindre farliga bekämpningsmedel här än utomlands. Vidare behöver inte
grödor bevattnas i så stor utsträckning här och där bevattning sker hotar det inte dricksvattnet, vilket kan
vara fallet i flera andra länder.
När det kommer till transporterna blir transportavstånden kortare för lokalproducerade produkter än för
produkter som importeras från andra länder.

KULTUR, FRITID OCH TEKNIK
Vi anser att kulturnämnden och teknik och fritidsnämnden skulle kunna vara en och samma nämnd. Detta
då kultur och fritid hör ihop på flera plan samt teknik och fritid på andra. Detta skulle medföra något
längre möten för de politiska ledamöterna men samtidigt en besparing på den politiska organisationen.
Den nya nämnden kan ha som huvuduppgift att ge extra glädje och hälsa i livet. Detta genom att man
tillhandahåller bibliotek, konsthall, konserthus, idrottsanläggningar och idrottshallar. Våra medborgare
nyttjar dessa anläggningar både enskilt och i grupp, de sistnämnda genom en mängd föreningar vilket är
positivt för livskvalitet hos medborgarna.
Sverigedemokraterna menar att vuxna kan stå för större delen av kostnaden för den kultur som hon eller
han konsumerar. Därmed ska merparten av kommunalt stöd till kultur tillfalla dem som i huvudsak riktar
sin verksamhet mot våra 65+áre samt för barn och unga upp till 20 år. Det egna kulturintresset och behovet
ska vara styrande när barn och unga väljer aktiviteter som de vill delta i, både på landsbygden och i
tätorten. Medan för 65+ ska det främst satsas på konst som skapar glädje, kreativitet och mervärde.
Kulturen kan utvecklas genom nya innovativa idéer och engagemang — det behöver inte vara via bidrag
men för att upprätthålla en god kontroll och en likvärdighet behövs bidragsnormer med tydliga
redovisningsformer. Även här ska bidragen fördelas med varsam hand för att säkerställa att
kulturföreningarna utreder möjligheten att söka bidrag även hos andra aktörer vilket kan medföra en ökad
ekonomisk ram både för kulturföreningarna och för nämnden. Kulturnämnden ska uppdras att särskilt
lyfta kulturhistoriska perspektiv i nybyggnadsområden för att i förändringen bevara lokalhistoriskt viktiga
värden.
Projekt som innebär etnisk eller religiös särbehandling ska inte under några omständigheter ges
kommunala bidrag, vare sig direkt eller via ombud.
Publikstödsbidrag ska endast gå till aktiviteter eller föreställningar riktade till ungdomar.
Investeringsbidrag till större investeringar bör endast ges efter att föreningen har sökt medel från andra
aktörer t ex allmänna arvsfonden. Ett sådant förfarande gagnar hela kommunens utveckling men kan då
ske till en lägre kostnad.
Sverigedemokraterna anser att den lagstadgade biblioteksverksamheten ska ges möjlighet att utvecklas
mot fler aktiviteter för barn och unga i hela kommunen. Biblioteken är viktiga mötesplatser för både unga
och äldre. Biblioteken kan med fördel samlokaliseras med andra verksamheter på olika ställen i
kommunen. Ett allt mer digitalt samhälle ställer också krav på ökad lyhördhet inför medborgarnas
önskemål, vilket kan innebära att bokutlåningen inte längre är bibliotekens viktigaste funktion, utan
att t.ex. tillgång till medier och lärosalar vuxit i betydelse. Liksom för all verksamhet i
kommunen är tillgängligheten viktig.
För en åldrande befolkning bör kommunen ha ett starkt förebyggande
folkhälsoperspektiv. Kostnader för vård och omsorg kan undvikas genom att
uppmuntra och möjliggöra hälsofrämjande aktiviteter, t.ex. genom att ge
föreningar tillgång till rekreationsanläggningar.
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UPPDRAG TILL NÄMNDER OCH STYRELSE
Vi vill att Karlshamn ska fortsätta att växa och utvecklas. Den närmsta framtiden ser vi flera problem men
även möjligheter. Det är nu viktigare än någonsin tidigare med ett tydligt ledarskap från politiken som inte
baseras på en skattehöjning för att klara ekonomin. Kommunens verksamheter och bolag måste fokusera
på flexibilitet, samarbete och helhetssyn. Det krävs och förutsätts att alla nämnder strikt håller sina
budgetramar och meddelar fullmäktige direkt om man ser att man inte lyckas lösa uppgiften.
Därför ges följande styrsignaler till nämnder och styrelse:
KOMMUNSTYRELSEN ska
•

Särskilt bevaka nämndernas budgetdisciplin och resultatuppföljning

•

Utveckla metoder för bättre medborgarservice och inflytande

•

Skapa förutsättningar för företagande och arbete

•

Införa ett tiggeriförbud i kommunen genom den lokala ordningsstadgan

•

Analysera resultat och styrsystem och utifrån analysen föreslå strategier och åtgärder

•

Strategiskt arbeta med att minska sjuktalen i Karlshamns kommun

•

Kameraövervakning och andra tekniska lösningar vid utsatta platser

•

Göra mer för att underlätta och få en bättre dialog mellan företag och kommun

•

Förändrad och bättre kommunalupphandling, inga cirklar utan lika för alla

•

Ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet, tillexempel ska VMAB ska få konkurrens
utsättas på de områden som lagen tillåter det.

•

Verka för microupphandlingar

•

Öppna upp för inovationsupphandlingar

•

Öppna upp för PPP (privet public partnership) inom kommunen. Tillexempel av utomhusgym,
elljusspår och lekplatser mm.

•

Införa efterhandsfakturering av kontrollverksamhet

•

IT-satsningar på e-hälsa

•

En mer slimmad organisation där vi till exempel kan slå ihop nämnden Teknik och fritid med
kulturnämnden

•

Upphandla syrgasmaskiner till kommunens alla äldreboende
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•

Se över dygnsparkeringen i kommunen så den inte gäller på helgen

•

Stoppa den olagliga soptippen utanför Mörrum

UTBILDNINGSNÄMNDEN ska
•

Skapa förutsättningar så att samtliga barn och ungdomar når kunskapskraven

•

Stärka skolorna och förskolorna för bättre integration, bygga nätverk och socialt
umgänge

•

Verka för en mer flexibel skola med utökad fritidsverksamhet

•

Förbättra och intensifiera arbetet med elevhälsan och mot psykisk ohälsa

•

Anpassa antalet program på Vägga utefter givna budgetramar

•

Verka för att fler aktörer erbjuder SFI

•

Organisera verksamheten så att det lokala arbetslivets behov av utbildad personal
tillgodoses i den mån det är möjligt

•

Stärka skolorna för bättre integration, bygga nätverk och socialt umgänge

•

Organisera läxhjälp på gymnasiet i större utsträckning

•

Öka attraktiviteten för Karlshamns gymnasieskolor för ungdomar boende utanför
Karlshamns kommun.

•

Utökad bevakning av högstadie- och gymnasieskolan för att skapa trygghet

•

Polisanmäla alla elever oavsett ålder som begår brott

•

Anpassa den kommunala utbildningen efter företagens kompetensbehov, fler gymnasieplatser på de
linjer som ger den kompetens som företagen efterfrågar

•

Införa nya gymnasielinjer baserat på företagen och industrin i Karlshamn

•

Ökad samverkas mellan företag och skola

•

Utreda vad kommunen kan göra för att göra det lättare att stänga av/flytta på stökiga elever

•

Införa anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan

•

Skolmaten ska vara lokalproducerad när detta är möjligt bortsätt från fisk
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NÄMNDEN FÖR ARBETE OCH VÄLFÄRD ska
•

Arbeta enligt Karlshamnslinjen

•

Aktivt arbeta förebyggande för minskning av droganvändning i alla åldersgrupper med
särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna

•

Förstärka arbetet mot våld i nära relationer

•

Öka möjligheten inom LSS att välja och ha inflytande över sin livssituation

•

En översyn skall göras över befintliga regler som avser socialbidrag, socialnämnden ska endast bevilja
stöd för det lagen kräver.

OMSORGSNÄMNDEN ska
•

Öppna för fler karriärmöjligheter inom vård och omsorg

•

Införa en ut och gå-garanti samt en välja mat-garanti

•

Upphandla alternativa driftsformer

•

Införande av LOV

BYGGNADSNÄMNDEN ska
•

Uppdatera detaljplaner för att utöka byggrätter

•

Lägre kommunala engångsavgifter för de företag som vill nyetablera sig eller bygga ut

•

Garantera bygglovsbeslut inom en vecka när alla handlingar är inkomna och godkända samt att
detaljplan följs och det i övrigt inte finns några överklaganden eller anmärkningar.

•

Införskaffande av mark så där alltid finns byggbara tomter att köpa för industri som för andra
företagare samt privatpersoner.

•

Sätta upp ett mål om Sveriges kortaste handläggningstider för byggnadsnämnden.

TEKNIK OCH FRITIDSNÄMNDEN ska
•

Överföra delar av drift av anläggningar till föreningslivets regi

•

Samarbeta med föreningslivet kring drogförebyggande verksamhet

•

Verka för att i samråd med näringslivet utveckla våra småbåtshamnar
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•

Införande av P-skiva på torget

KULTURNÄMNDEN ska
•

Verka för att olika kulturella evenemang också ska försiggå i orter utanför centralorten

•

Stärka förutsättningarna för ett medskapande kulturliv

•

Fokusera på kultur för äldre (Tonfrisk var en föredömlig satsning)

•

Fokusera på kultur som är skapande för barn där de får använda alla sinnen och inte bara ögon och
öron

•

Upphöra med sagostund på lätt arabiska och istället ha sagostund på lätt svenska

•

Ansöka om kameraövervakning för allmänna monument och konstverk

BUDGET 2020 I SIFFROR
(tkr)
Verksamhetens intäkter

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

698 453

699 053

699 053

−2 632 380

−2 673 570

−2 717 395

Avskrivningar

−100 463

−98 991

−106 475

Verksamhetens
nettokostnad

−2027589

−2 052 312

−2 100 722

Skatteintäkter, generella
statsbidrag mm

2 035 327

2 082 880

2 127 165

Finansiella intäkter

15 080

15 280

14 980

Finansiella kostnader

−6 000

−9 500

−11 500

16818

36 348

29 923

Verksamhetens kostnader

Årets resultat
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DRIFTBUDGET PER NÄMND 2021
Nettokostnad (tkr)
−2 100
−3 289
0
−1 486
−157 000
−783 000
−24 300
−96 000
−6 700
−464 000
−382 000
−1 919 875
1 936 693

Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Kommunrevision
Kommunstyrelse
Nämnd för barn, ungdom o skola
Kulturnämnd
Teknik och fritidsnämnd
Byggnadsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnden för arbete och välfärd
SUMMA NÄMNDER
Finansiering

16 818

RESULTAT
INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2021
Nettoinvestering (tkr)
Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Kommunrevision
Kommunstyrelse
Nämnd för barn, ungdom o skola
Kultur och fritid
Teknisk nämnd
Byggnadsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnden för arbete och välfärd
Summa nämnder

0
0
0
0
−30 3100
−13 960
−2 000
−14 500
0
−3 500
−4 000
−37 960

22

372

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta en oförändrad skattesats för år 2021, det vill säga 21,76 kr.
Sammanfattning
Enligt kommunallagens 11 kap. 8-11 §§ ska kommunens budget och skattesats
fastställas av kommunfullmäktige innan november månads utgång.
Den kommunala skattesatsen för 2020 är 21,76 % och föreslås vara oförändrad år
2021.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-15
Beslutet skickas till
Skatteverket
Ekonomichef Åsa Nygren
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-15

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2020/3054

Datum
2020-10-20
2020-11-23

§
214

Beslut om skattesats för år 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta en oförändrad skattesats för år 2021, det vill säga 21,76 kr.
Sammanfattning
Enligt kommunallagens 11 kap. 8-11 §§ ska kommunens budget och skattesats
fastställas av kommunfullmäktige innan november månads utgång.
Den kommunala skattesatsen för 2020 är 21,76 % och föreslås vara oförändrad år
2021.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-15
Beslutet skickas till
Skatteverket
Ekonomichef Åsa Nygren

Åsa Nygren
Ekonomichef

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

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Karlshamns kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska
inbetala ett insatsbelopp om totalt 12 932 000 kronor (2020 års befolkningsunderlag)
under åren 2021 till och med 2024,
att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningen,
att nyttja det återbetalade förlagslånet på 5 400 000 kronor som delfinansiering av
inbetalningen, samt
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för
inbetalning av kapitalinsats i föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under
åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per
invånare.
Sammanfattning
Karlshamns kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). I
november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest. Karlshamns kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 202006-30 till 5 400 000 kronor.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
räknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att
bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen ska därför återbetalas till
medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.
Beslutsunderlag
1
2
3

Information om kapitalisering
Bilaga 1 Förslag missiv och beslutformulering.docx
Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån

Beslutet skickas till
Kommuninvest ekonomisk förening
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonomichef Åsa Nygren
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att Karlshamns kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska
inbetala ett insatsbelopp om totalt 12 932 000 kronor (2020 års befolkningsunderlag)
under åren 2021 till och med 2024,
att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningen,
att nyttja det återbetalade förlagslånet på 5 400 000 kronor som delfinansiering av
inbetalningen, samt
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för
inbetalning av kapitalinsats i föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under
åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per
invånare.
Sammanfattning
Karlshamns kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). I
november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest. Karlshamns kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 202006-30 till 5 400 000 kronor.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
räknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att
bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen ska därför återbetalas till
medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.
Beslutsunderlag
1
2
3

Information om kapitalisering
Bilaga 1 Förslag missiv och beslutformulering.docx
Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån

Beslutet skickas till
Kommuninvest ekonomisk förening
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonomichef Åsa Nygren
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-01

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2020/1150

Datum
2020-10-13
2020-10-20
2020-11-23

§
297
213

Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att Karlshamns kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska
inbetala ett insatsbelopp om totalt 12 932 000 kronor (2020 års befolkningsunderlag)
under åren 2021 till och med 2024,
att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningen,
att nyttja det återbetalade förlagslånet på 5 400 000 kronor som delfinansiering av
inbetalningen, samt
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för
inbetalning av kapitalinsats i föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under
åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per
invånare.
Sammanfattning
Karlshamns kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). I
november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest. Karlshamns kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 202006-30 till 5 400 000 kronor.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
räknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att
bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen ska därför återbetalas till
medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket

Karlshamns kommun ∙ ∙ Karlshamns kommun
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-01

Sida 2(2)
Dnr: 2020/1150

samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren.

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.
Beslutsunderlag
1
2
3

Information om kapitalisering
Bilaga 1 Förslag missiv och beslutformulering.docx
Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån

Beslutet skickas till
Kommuninvest ekonomisk förening
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonomichef Åsa Nygren

Daniel Wäppling
Kommundirektör
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2020-09-03
Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
1
Bakgrund
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och
lekmannarevisorerna uppdrag.
2
Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov,
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet.
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida
kapitaliseringen av Kommuninvest.


En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren.
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.



En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.



Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.


Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.
Insatskapital för kommuner
1000 kr/invånare
1100 kr/invånare
1200 kr/invånare
1300 kr/invånare

År
2021
2022
2023
2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital,
vilket ger en kapitalinsats enligt följande:
Insatskapital för regioner
200 kr/invånare
220 kr/invånare
240 kr/invånare
260 kr/invånare

År
2021
2022
2023
2024



Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs.
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.



Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett
förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte
gör.
Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också
föreningsstämman beslutade.
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet.
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som
tecknade lånet.
Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har
anmält att räntan på förlagslånet betalas till.
Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening.
I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som
insatskapital.
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Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en
enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort,
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.
https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar2020.pdf
3
Tidsplan
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och
medlemmarnas insatser.
30 september 2020

Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.

20 november 2020

Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som
motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto
som förlagslånet utbetalas till.)

30 juni 2021 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021.

30 juni 2022 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.

30 juni 2023 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.

30 juni 2024 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4
Bilagor
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.
Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.
Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.
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5

Övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska
medlemmen informera Kommuninvest om detta.
Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.
Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se
alternativt 070-340 39 83.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Tomas Werngren
Verkställande direktör

Ulf Bengtsson
Styrelsens sekreterare
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[Ange kommun]

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Bakgrund
Om Kommuninvest

[Ange kommun] är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella
institutioner.
Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera
ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande
medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1
(”Lånevillkoren”).
[Ange kommun]s förlagslån till Föreningen uppgår per den [datum] till [belopp] kronor,
jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna.
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande
belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar
successivt under de kommande fyra åren enligt följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800
kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt
ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det
återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som
möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande
inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar
hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa
beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två
alternativa situationer:
(i)
(ii)

fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller
kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av
kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren.
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En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommunrespektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten
enligt ovan.
Beslut
[Ange kommun] ska vidta följande åtgärder.
1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Fullmäktige beslutar
Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska
inbetala ett insatsbelopp om [ange belopp] kronor samt att
[kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs
med anledning av inbetalningen.
Välj ett av följande alternativ:
Alternativ (i) - fullmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av kapitalinsats i
Föreningen under de kommande fyra åren:
Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om ytterligare
inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.
Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att besluta om
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren:
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt [ange belopp] per invånare.
Eventuell kompletterande beslutsformulering:
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse särskilt angiven
person att för [kommunstyrelsens/regionstyrelsens] räkning vidta de åtgärder som
krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.
2. [Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt
för Föreningen vid förfrågan.
3. [Komplettera med övriga praktiska instruktioner]
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Eventuella frågor på ovanstående kan ställas till undertecknad på
ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller 070 – 340 39 83.
Med vänlig hälsning
Ulf Bengtsson
Föreningsstyrelsens sekreterare
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Medlemsnamn

ALE KOMMUN
ALINGSÅS KOMMUN
ALVESTA KOMMUN
ANEBY KOMMUN
ARBOGA KOMMUN
ARJEPLOGS KOMMUN
ARVIDSJAURS KOMMUN
ARVIKA KOMMUN
ASKERSUNDS KOMMUN
AVESTA KOMMUN
BENGTSFORS KOMMUN
BERGS KOMMUN
BJURHOLMS KOMMUN
BJUVS KOMMUN
BODENS KOMMUN
BOLLEBYGDS KOMMUN
BOLLNÄS KOMMUN
BORGHOLMS KOMMUN
BORLÄNGE KOMMUN
BORÅS STAD
BOTKYRKA KOMMUN
BOXHOLMS KOMMUN
BROMÖLLA KOMMUN
BRÄCKE KOMMUN
BURLÖVS KOMMUN
BÅSTADS KOMMUN
DALS-EDS KOMMUN
DEGERFORS KOMMUN
DOROTEA KOMMUN
EDA KOMMUN
EKERÖ KOMMUN
EKSJÖ KOMMUN
EMMABODA KOMMUN
ENKÖPINGS KOMMUN
ESKILSTUNA KOMMUN
ESLÖVS KOMMUN
ESSUNGA KOMMUN
FAGERSTA KOMMUN
FALKENBERGS KOMMUN
FALKÖPINGS KOMMUN
FALU KOMMUN
FILIPSTADS KOMMUN
FINSPÅNGS KOMMUN
FLENS KOMMUN
FORSHAGA KOMMUN

Aktuell Insatsnivå
Förlagslån
Aktuell insats inkl.
överinsats och
förlagslån

Aktuell insats inkl
överinsats

25 580 700,00
30 405 694,00
17 552 700,00
5 883 300,00
12 267 900,00
2 598 300,00
5 835 600,00
23 193 900,00
10 007 100,00
19 819 800,00
8 600 400,00
7 338 808,00
2 205 900,00
13 886 100,00
25 098 300,00
7 786 800,00
23 934 600,00
9 612 900,00
45 643 500,00
93 255 840,00
80 010 900,00
4 789 800,00
11 362 500,00
5 816 700,00
15 687 000,00
12 977 100,00
4 319 100,00
8 577 900,00
2 785 010,00
7 607 700,00
25 477 200,00
14 938 200,00
8 260 052,00
37 703 700,00
88 864 560,00
28 961 100,00
5 082 300,00
11 957 400,00
38 654 100,00
18 821 959,00
53 294 998,00
9 551 700,00
19 035 000,00
14 617 800,00
10 241 100,00

389

3 400 000
4 688 000
3 388 000
1 100 000
2 088 000
700 000
1 288 000
4 600 000
1 500 000
4 100 000
2 088 000
1 200 000
600 000
2 300 000
5 888 000
1 600 000
5 200 000
0
6 500 000
0
14 588 000
888 000
2 000 000
1 688 000
2 900 000
2 200 000
600 000
1 500 000
700 000
1 300 000
0
3 200 000
1 600 000
0
17 300 000
5 800 000
1 000 000
1 900 000
5 600 000
0
7 500 000
2 200 000
4 100 000
2 500 000
2 100 000

28 980 700
35 093 694
20 940 700
6 983 300
14 355 900
3 298 300
7 123 600
27 793 900
11 507 100
23 919 800
10 688 400
8 538 808
2 805 900
16 186 100
30 986 300
9 386 800
29 134 600
9 612 900
52 143 500
93 255 840
94 598 900
5 677 800
13 362 500
7 504 700
18 587 000
15 177 100
4 919 100
10 077 900
3 485 010
8 907 700
25 477 200
18 138 200
9 860 052
37 703 700
106 164 560
34 761 100
6 082 300
13 857 400
44 254 100
18 821 959
60 794 998
11 751 700
23 135 000
17 117 800
12 341 100

FÄRGELANDA KOMMUN
GAGNEFS KOMMUN
GISLAVEDS KOMMUN
GNESTA KOMMUN
GNOSJÖ KOMMUN
GRUMS KOMMUN
GRÄSTORPS KOMMUN
GULLSPÅNGS KOMMUN
GÄLLIVARE KOMMUN
GÄVLE KOMMUN
GÖTEBORGS STAD
GÖTENE KOMMUN
HABO KOMMUN
HAGFORS KOMMUN
HALLSBERGS KOMMUN
HALLSTAHAMMARS KOMMUN
HALMSTADS KOMMUN
HAMMARÖ KOMMUN
HANINGE KOMMUN
HAPARANDA KOMMUN
HEBY KOMMUN
HEDEMORA KOMMUN
HERRLJUNGA KOMMUN
HJO KOMMUN
HOFORS KOMMUN
HUDDINGE KOMMUN
HUDIKSVALLS KOMMUN
HULTSFREDS KOMMUN
HYLTE KOMMUN
HÅBO KOMMUN
HÄLLEFORS KOMMUN
HÄRJEDALENS KOMMUN
HÄRNÖSANDS KOMMUN
HÄRRYDA KOMMUN
HÄSSLEHOLMS KOMMUN
HÖGANÄS KOMMUN
HÖGSBY KOMMUN
HÖRBY KOMMUN
HÖÖRS KOMMUN
JOKKMOKKS KOMMUN
JÄRFÄLLA KOMMUN
JÖNKÖPINGS KOMMUN
KALIX KOMMUN
KALMAR KOMMUN
KARLSBORGS KOMMUN
KARLSHAMNS KOMMUN
KARLSKOGA KOMMUN
KARLSKRONA KOMMUN
KARLSTADS KOMMUN
KATRINEHOLMS KOMMUN

5 845 500,00
9 021 600,00
25 863 300,00
8 089 983,00
8 759 700,00
8 050 500,00
5 067 000,00
4 706 100,00
16 407 900,00
86 986 080,00
344 418 300,00
11 772 000,00
9 999 000,00
6 626 219,00
13 783 500,00
14 036 400,00
84 983 040,00
13 878 000,00
31 565 448,00
8 847 900,00
12 379 500,00
13 576 500,00
8 438 400,00
8 084 700,00
7 256 961,00
91 213 200,00
33 569 100,00
12 364 200,00
9 250 200,00
18 030 600,00
6 242 400,00
9 201 600,00
22 279 500,00
32 661 900,00
45 508 500,00
7 951 490,00
5 203 800,00
13 434 300,00
14 193 000,00
4 564 800,00
66 970 800,00
112 183 200,00
14 600 700,00
58 208 400,00
6 107 400,00
29 097 000,00
27 048 600,00
57 913 200,00
79 515 000,00
25 699 875,00

390

1 300 000
2 100 000
0
1 700 000
1 300 000
1 500 000
1 100 000
1 100 000
3 600 000
11 500 000
0
2 600 000
2 000 000
2 600 000
2 100 000
3 288 000
15 700 000
2 488 000
13 700 000
2 200 000
2 700 000
2 300 000
1 600 000
1 688 000
2 388 000
17 288 000
6 900 000
2 888 000
0
3 788 000
1 200 000
2 300 000
3 688 000
4 200 000
8 600 000
3 300 000
1 288 000
2 400 000
0
1 200 000
0
20 900 000
3 000 000
11 500 000
1 200 000
5 400 000
4 400 000
8 100 000
16 000 000
4 300 000

7 145 500
11 121 600
25 863 300
9 789 983
10 059 700
9 550 500
6 167 000
5 806 100
20 007 900
98 486 080
344 418 300
14 372 000
11 999 000
9 226 219
15 883 500
17 324 400
100 683 040
16 366 000
45 265 448
11 047 900
15 079 500
15 876 500
10 038 400
9 772 700
9 644 961
108 501 200
40 469 100
15 252 200
9 250 200
21 818 600
7 442 400
11 501 600
25 967 500
36 861 900
54 108 500
11 251 490
6 491 800
15 834 300
14 193 000
5 764 800
66 970 800
133 083 200
17 600 700
69 708 400
7 307 400
34 497 000
31 448 600
66 013 200
95 515 000
29 999 875

KILS KOMMUN
KINDA KOMMUN
KIRUNA KOMMUN
KLIPPANS KOMMUN
KNIVSTA KOMMUN
KRAMFORS KOMMUN
KRISTIANSTADS KOMMUN
KRISTINEHAMNS KOMMUN
KROKOMS KOMMUN
KUMLA KOMMUN
KUNGSBACKA KOMMUN
KUNGSÖRS KOMMUN
KUNGÄLVS KOMMUN
KÄVLINGE KOMMUN
KÖPINGS KOMMUN
LAHOLMS KOMMUN
LANDSKRONA STAD
LAXÅ KOMMUN
LEKEBERGS KOMMUN
LEKSANDS KOMMUN
LERUMS KOMMUN
LESSEBO KOMMUN
LIDKÖPINGS KOMMUN
LILLA EDETS KOMMUN
LINDESBERGS KOMMUN
LINKÖPINGS KOMMUN
LJUNGBY KOMMUN
LJUSDALS KOMMUN
LJUSNARSBERGS KOMMUN
LOMMA KOMMUN
LUDVIKA KOMMUN
LULEÅ KOMMUN
LUNDS KOMMUN
LYCKSELE KOMMUN
LYSEKILS KOMMUN
MALUNG-SÄLENS KOMMUN
MALÅ KOMMUN
MARIESTADS KOMMUN
MARKARYDS KOMMUN
MARKS KOMMUN
MELLERUDS KOMMUN
MJÖLBY KOMMUN
MORA KOMMUN
MOTALA KOMMUN
MULLSJÖ KOMMUN
MUNKEDALS KOMMUN
MUNKFORS KOMMUN
MÖLNDALS STAD
MÖNSTERÅS KOMMUN
MÖRBYLÅNGA KOMMUN

10 620 000,00
8 815 500,00
20 916 900,00
15 715 800,00
14 494 500,00
16 523 100,00
73 643 400,00
21 702 600,00
13 183 200,00
18 914 400,00
71 229 600,00
7 442 100,00
38 100 600,00
9 069 533,00
22 838 400,00
21 402 900,00
39 216 600,00
5 097 600,00
6 742 800,00
13 726 800,00
20 101 040,00
7 430 400,00
34 884 900,00
11 860 200,00
20 942 100,00
128 388 240,00
24 769 800,00
17 124 300,00
4 421 700,00
20 651 400,00
23 427 000,00
68 479 200,00
41 425 303,00
10 959 300,00
12 869 100,00
8 972 100,00
2 388 041,00
21 793 500,00
8 594 100,00
30 498 300,00
8 390 700,00
23 785 200,00
18 005 400,00
38 612 700,00
6 398 100,00
9 218 700,00
3 350 486,00
58 018 500,00
11 751 300,00
13 048 200,00
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2 300 000
2 000 000
4 600 000
0
2 588 000
4 200 000
10 600 000
4 200 000
2 700 000
2 200 000
7 800 000
1 200 000
7 500 000
0
5 000 000
3 900 000
4 900 000
1 000 000
1 000 000
2 700 000
6 800 000
1 600 000
6 800 000
2 700 000
3 200 000
0
4 600 000
3 500 000
888 000
2 500 000
4 900 000
9 588 000
18 300 000
2 488 000
2 600 000
2 000 000
700 000
4 700 000
0
5 700 000
1 800 000
3 400 000
4 200 000
8 100 000
1 300 000
1 500 000
800 000
0
2 300 000
2 300 000

12 920 000
10 815 500
25 516 900
15 715 800
17 082 500
20 723 100
84 243 400
25 902 600
15 883 200
21 114 400
79 029 600
8 642 100
45 600 600
9 069 533
27 838 400
25 302 900
44 116 600
6 097 600
7 742 800
16 426 800
26 901 040
9 030 400
41 684 900
14 560 200
24 142 100
128 388 240
29 369 800
20 624 300
5 309 700
23 151 400
28 327 000
78 067 200
59 725 303
13 447 300
15 469 100
10 972 100
3 088 041
26 493 500
8 594 100
36 198 300
10 190 700
27 185 200
22 205 400
46 712 700
7 698 100
10 718 700
4 150 486
58 018 500
14 051 300
15 348 200

NORA KOMMUN
NORBERGS KOMMUN
NORDANSTIGS KOMMUN
NORDMALINGS KOMMUN
NORRKÖPINGS KOMMUN
NORRTÄLJE KOMMUN
NORSJÖ KOMMUN
NYBRO KOMMUN
NYKVARNS KOMMUN
NYKÖPINGS KOMMUN
NYNÄSHAMNS KOMMUN
NÄSSJÖ KOMMUN
OCKELBO KOMMUN
OLOFSTRÖMS KOMMUN
ORSA KOMMUN
ORUST KOMMUN
OSBY KOMMUN
OSKARSHAMNS KOMMUN
OVANÅKERS KOMMUN
OXELÖSUNDS KOMMUN
PAJALA KOMMUN
PARTILLE KOMMUN
PERSTORPS KOMMUN
PITEÅ KOMMUN
RAGUNDA KOMMUN
REGION GOTLAND
ROBERTSFORS KOMMUN
RONNEBY KOMMUN
RÄTTVIKS KOMMUN
SALA KOMMUN
SALEMS KOMMUN
SANDVIKENS KOMMUN
SIGTUNA KOMMUN
SIMRISHAMNS KOMMUN
SJÖBO KOMMUN
SKARA KOMMUN
SKELLEFTEÅ KOMMUN
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN
SKURUPS KOMMUN
SKÖVDE KOMMUN
SMEDJEBACKENS KOMMUN
SOLLEFTEÅ KOMMUN
SOLLENTUNA KOMMUN
SOLNA STAD
SORSELE KOMMUN
SOTENÄS KOMMUN
STAFFANSTORPS KOMMUN
STENUNGSUNDS KOMMUN
STORFORS KOMMUN
STORUMANS KOMMUN

9 316 800,00
5 222 700,00
8 559 900,00
6 376 500,00
113 603 760,00
52 802 100,00
3 758 400,00
17 742 600,00
9 172 800,00
48 157 200,00
24 750 000,00
27 405 900,00
5 270 400,00
11 727 900,00
6 130 800,00
13 548 600,00
11 545 200,00
23 670 900,00
10 322 100,00
10 395 900,00
5 176 991,00
33 584 400,00
6 604 200,00
37 965 600,00
4 848 300,00
52 202 700,00
6 051 600,00
25 398 900,00
10 230 154,00
19 732 500,00
4 384 213,00
34 049 700,00
43 317 000,00
17 158 500,00
16 573 500,00
16 839 900,00
64 821 600,00
3 987 900,00
13 650 300,00
48 199 500,00
9 640 800,00
17 798 400,00
63 225 900,00
66 636 900,00
2 264 400,00
8 105 400,00
20 694 600,00
22 747 500,00
3 695 400,00
5 359 500,00
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1 300 000
900 000
1 700 000
1 300 000
21 000 000
0
800 000
3 600 000
1 600 000
0
4 600 000
6 000 000
900 000
2 488 000
1 000 000
2 000 000
2 500 000
4 300 000
2 700 000
2 200 000
600 000
0
0
5 900 000
1 100 000
7 800 000
1 200 000
5 100 000
1 900 000
3 800 000
0
4 988 000
7 200 000
3 500 000
3 500 000
3 288 000
9 888 000
700 000
2 400 000
0
1 800 000
4 200 000
0
0
700 000
1 900 000
2 700 000
4 500 000
700 000
1 300 000

10 616 800
6 122 700
10 259 900
7 676 500
134 603 760
52 802 100
4 558 400
21 342 600
10 772 800
48 157 200
29 350 000
33 405 900
6 170 400
14 215 900
7 130 800
15 548 600
14 045 200
27 970 900
13 022 100
12 595 900
5 776 991
33 584 400
6 604 200
43 865 600
5 948 300
60 002 700
7 251 600
30 498 900
12 130 154
23 532 500
4 384 213
39 037 700
50 517 000
20 658 500
20 073 500
20 127 900
74 709 600
4 687 900
16 050 300
48 199 500
11 440 800
21 998 400
63 225 900
66 636 900
2 964 400
10 005 400
23 394 600
27 247 500
4 395 400
6 659 500

STRÄNGNÄS KOMMUN
STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSUNDS KOMMUN
SUNDBYBERGS STAD
SUNNE KOMMUN
SURAHAMMARS KOMMUN
SVALÖVS KOMMUN
SVEDALA KOMMUN
SVENLJUNGA KOMMUN
SÄFFLE KOMMUN
SÄTERS KOMMUN
SÄVSJÖ KOMMUN
SÖDERHAMNS KOMMUN
SÖDERKÖPINGS KOMMUN
SÖDERTÄLJE KOMMUN
SÖLVESBORGS KOMMUN
TANUMS KOMMUN
TIBRO KOMMUN
TIDAHOLMS KOMMUN
TIERPS KOMMUN
TIMRÅ KOMMUN
TINGSRYDS KOMMUN
TJÖRNS KOMMUN
TOMELILLA KOMMUN
TORSBY KOMMUN
TORSÅS KOMMUN
TRANEMO KOMMUN
TRANÅS KOMMUN
TRELLEBORGS KOMMUN
TROLLHÄTTANS STAD
TROSA KOMMUN
TYRESÖ KOMMUN
TÖREBODA KOMMUN
UDDEVALLA KOMMUN
ULRICEHAMNS KOMMUN
UMEÅ KOMMUN
UPPLANDS-BRO KOMMUN
UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN
UPPSALA KOMMUN
UPPVIDINGE KOMMUN
VADSTENA KOMMUN
VAGGERYDS KOMMUN
VALDEMARSVIKS KOMMUN
VALLENTUNA KOMMUN
VANSBRO KOMMUN
VARA KOMMUN
VARBERGS KOMMUN
VAXHOLMS STAD
VETLANDA KOMMUN
VILHELMINA KOMMUN

30 490 200,00
11 424 600,00
10 540 800,00
41 499 000,00
12 082 500,00
8 926 200,00
4 950 835,00
18 415 800,00
9 455 400,00
13 800 600,00
9 977 400,00
9 990 000,00
22 910 400,00
12 961 800,00
82 609 200,00
15 444 000,00
11 111 400,00
9 777 600,00
6 359 589,00
18 220 500,00
16 222 500,00
10 978 200,00
13 783 500,00
11 706 300,00
10 792 800,00
5 601 437,00
10 476 000,00
16 574 400,00
39 023 100,00
51 236 100,00
10 677 600,00
41 559 300,00
8 164 800,00
48 165 300,00
20 919 600,00
102 321 360,00
22 758 300,00
37 634 400,00
168 061 860,00
8 299 800,00
6 653 700,00
12 034 800,00
6 891 300,00
28 772 100,00
6 024 600,00
14 037 300,00
54 379 800,00
7 622 555,00
23 982 300,00
6 124 500,00

393

5 900 000
1 900 000
2 200 000
0
2 288 000
2 200 000
0
2 600 000
2 000 000
3 288 000
1 788 000
2 000 000
5 000 000
2 400 000
0
3 000 000
1 700 000
0
0
3 388 000
3 400 000
2 500 000
2 188 000
2 200 000
2 500 000
1 500 000
2 400 000
3 700 000
7 400 000
6 688 000
2 200 000
0
1 600 000
6 188 000
3 888 000
12 000 000
3 500 000
0
0
1 600 000
1 100 000
2 500 000
1 288 000
0
1 188 000
0
6 400 000
2 000 000
4 700 000
1 200 000

36 390 200
13 324 600
12 740 800
41 499 000
14 370 500
11 126 200
4 950 835
21 015 800
11 455 400
17 088 600
11 765 400
11 990 000
27 910 400
15 361 800
82 609 200
18 444 000
12 811 400
9 777 600
6 359 589
21 608 500
19 622 500
13 478 200
15 971 500
13 906 300
13 292 800
7 101 437
12 876 000
20 274 400
46 423 100
57 924 100
12 877 600
41 559 300
9 764 800
54 353 300
24 807 600
114 321 360
26 258 300
37 634 400
168 061 860
9 899 800
7 753 700
14 534 800
8 179 300
28 772 100
7 212 600
14 037 300
60 779 800
9 622 555
28 682 300
7 324 500

VIMMERBY KOMMUN
VINDELNS KOMMUN
VINGÅKERS KOMMUN
VÅRGÅRDA KOMMUN
VÄNERSBORGS KOMMUN
VÄNNÄS KOMMUN
VÄRMDÖ KOMMUN
VÄRNAMO KOMMUN
VÄSTERVIKS KOMMUN
VÄXJÖ KOMMUN
YDRE KOMMUN
YSTADS KOMMUN
ÅMÅLS KOMMUN
ÅNGE KOMMUN
ÅRE KOMMUN
ÅRJÄNGS KOMMUN
ÅSELE KOMMUN
ÅSTORPS KOMMUN
ÅTVIDABERGS KOMMUN
ÄLMHULTS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVKARLEBY KOMMUN
ÄLVSBYNS KOMMUN
ÄNGELHOLMS KOMMUN
ÖCKERÖ KOMMUN
ÖDESHÖGS KOMMUN
ÖREBRO KOMMUN
ÖRKELLJUNGA KOMMUN
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
ÖSTHAMMARS KOMMUN
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN
ÖVERKALIX KOMMUN
ÖVERTORNEÅ KOMMUN
REGION BLEKINGE
REGION KALMARLÄN
REGION DALARNA
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
REGION SÖRMLAND
REGION UPPSALA
REGION VÄRMLAND
REGION ÖREBRO LÄN
REGION GÄVLEBORG
REGION KRONOBERG
REGION NORRBOTTEN
REGION VÄSTERBOTTEN
REGION VÄSTMANLAND

13 767 300,00
4 844 700,00
8 027 100,00
9 980 100,00
34 101 000,00
7 754 400,00
37 800 000,00
20 427 324,00
32 444 100,00
99 034 963,00
3 294 000,00
25 893 900,00
11 093 400,00
8 545 500,00
9 499 500,00
8 823 600,00
2 138 425,00
14 245 200,00
10 383 300,00
14 317 200,00
6 346 800,00
8 363 700,00
7 353 900,00
36 206 100,00
11 630 700,00
4 716 000,00
118 884 960,00
8 759 700,00
49 723 200,00
19 734 300,00
12 691 800,00
3 068 100,00
4 142 700,00
6 467 806,00
9 817 840,00
50 585 040,00
17 805 452,00
50 519 880,00
17 435 306,00
49 444 380,00
51 867 000,00
12 084 730,00
34 446 420,00
10 405 465,00
48 627 720,00
47 106 540,00
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2 700 000
1 188 000
1 600 000
1 500 000
4 700 000
1 700 000
0
0
5 400 000
14 100 000
900 000
5 300 000
0
2 188 000
600 000
600 000
700 000
2 200 000
2 100 000
2 900 000
1 400 000
1 588 000
1 700 000
5 300 000
2 000 000
900 000
14 188 000
1 800 000
10 600 000
3 800 000
2 400 000
800 000
888 000
0
0
0
0
16 688 000
12 488 000
11 500 000
17 000 000
24 300 000
0
9 700 000
0
10 088 000

16 467 300
6 032 700
9 627 100
11 480 100
38 801 000
9 454 400
37 800 000
20 427 324
37 844 100
113 134 963
4 194 000
31 193 900
11 093 400
10 733 500
10 099 500
9 423 600
2 838 425
16 445 200
12 483 300
17 217 200
7 746 800
9 951 700
9 053 900
41 506 100
13 630 700
5 616 000
133 072 960
10 559 700
60 323 200
23 534 300
15 091 800
3 868 100
5 030 700
6 467 806
9 817 840
50 585 040
17 805 452
67 207 880
29 923 306
60 944 380
68 867 000
36 384 730
34 446 420
20 105 465
48 627 720
57 194 540

Ny insatsnivå

28 423 000
41 420 000
19 503 000
6 537 000
13 631 000
2 887 000
6 484 000
25 771 000
11 119 000
22 022 000
9 556 000
7 067 000
2 451 000
15 429 000
27 887 000
8 652 000
26 594 000
10 681 000
50 715 000
103 617 600
88 901 000
5 322 000
12 625 000
6 463 000
17 430 000
14 419 000
4 799 000
9 531 000
2 757 000
8 453 000
28 308 000
16 598 000
9 009 000
41 893 000
98 738 400
32 179 000
5 647 000
13 286 000
42 949 000
33 246 000
58 340 000
10 613 000
21 150 000
16 242 000
11 379 000

Insatsnivå 1000
Att betala in exk
förlagslån

2 842 300
11 014 306
1 950 300
653 700
1 363 100
288 700
648 400
2 577 100
1 111 900
2 202 200
955 600
0
245 100
1 542 900
2 788 700
865 200
2 659 400
1 068 100
5 071 500
10 361 760
8 890 100
532 200
1 262 500
646 300
1 743 000
1 441 900
479 900
953 100
0
845 300
2 830 800
1 659 800
748 948
4 189 300
9 873 840
3 217 900
564 700
1 328 600
4 294 900
14 424 041
5 045 002
1 061 300
2 115 000
1 624 200
1 137 900

Att betala om
Ny insatsnivå
förlagslånet redan
betalats in
0,00
6 326 306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 068 100,00
0,00
10 361 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 830 800,00
0,00
0,00
4 189 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 424 041,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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31 265 300
45 562 000
21 453 300
7 190 700
14 994 100
3 175 700
7 132 400
28 348 100
12 230 900
24 224 200
10 511 600
7 773 700
2 696 100
16 971 900
30 675 700
9 517 200
29 253 400
11 749 100
55 786 500
113 979 360
97 791 100
5 854 200
13 887 500
7 109 300
19 173 000
15 860 900
5 278 900
10 484 100
3 032 700
9 298 300
31 138 800
18 257 800
9 909 900
46 082 300
108 612 240
35 396 900
6 211 700
14 614 600
47 243 900
36 570 600
64 174 000
11 674 300
23 265 000
17 866 200
12 516 900

Insatsnivå 1100
Att betala in exk
förlagslån

5 684 600
15 156 306
3 900 600
1 307 400
2 726 200
577 400
1 296 800
5 154 200
2 223 800
4 404 400
1 911 200
434 892
490 200
3 085 800
5 577 400
1 730 400
5 318 800
2 136 200
10 143 000
20 723 520
17 780 200
1 064 400
2 525 000
1 292 600
3 486 000
2 883 800
959 800
1 906 200
247 690
1 690 600
5 661 600
3 319 600
1 649 848
8 378 600
19 747 680
6 435 800
1 129 400
2 657 200
8 589 800
17 748 641
10 879 002
2 122 600
4 230 000
3 248 400
2 275 800

6 495 000
10 024 000
28 737 000
11 365 000
9 733 000
8 945 000
5 630 000
5 229 000
18 231 000
96 651 200
382 687 000
13 080 000
11 110 000
11 606 000
15 315 000
15 596 000
94 425 600
15 420 000
91 676 000
9 831 000
13 755 000
15 085 000
9 376 000
8 983 000
9 588 000
101 348 000
37 299 000
13 738 000
10 278 000
20 034 000
6 936 000
10 224 000
24 755 000
36 291 000
50 565 000
26 942 000
5 782 000
14 927 000
15 770 000
5 072 000
74 412 000
124 648 000
16 223 000
64 676 000
6 786 000
32 330 000
30 054 000
64 348 000
88 350 000
34 755 000

649 500
1 002 400
2 873 700
3 275 017
973 300
894 500
563 000
522 900
1 823 100
9 665 120
38 268 700
1 308 000
1 111 000
4 979 781
1 531 500
1 559 600
9 442 560
1 542 000
60 110 552
983 100
1 375 500
1 508 500
937 600
898 300
2 331 039
10 134 800
3 729 900
1 373 800
1 027 800
2 003 400
693 600
1 022 400
2 475 500
3 629 100
5 056 500
18 990 510
578 200
1 492 700
1 577 000
507 200
7 441 200
12 464 800
1 622 300
6 467 600
678 600
3 233 000
3 005 400
6 434 800
8 835 000
9 055 125

0,00
0,00
2 873 700,00
1 575 017,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 268 700,00
0,00
0,00
2 379 781,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 410 552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 027 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 690 510,00
0,00
0,00
1 577 000,00
0,00
7 441 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 755 125,00
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7 144 500
11 026 400
31 610 700
12 501 500
10 706 300
9 839 500
6 193 000
5 751 900
20 054 100
106 316 320
420 955 700
14 388 000
12 221 000
12 766 600
16 846 500
17 155 600
103 868 160
16 962 000
100 843 600
10 814 100
15 130 500
16 593 500
10 313 600
9 881 300
10 546 800
111 482 800
41 028 900
15 111 800
11 305 800
22 037 400
7 629 600
11 246 400
27 230 500
39 920 100
55 621 500
29 636 200
6 360 200
16 419 700
17 347 000
5 579 200
81 853 200
137 112 800
17 845 300
71 143 600
7 464 600
35 563 000
33 059 400
70 782 800
97 185 000
38 230 500

1 299 000
2 004 800
5 747 400
4 411 517
1 946 600
1 789 000
1 126 000
1 045 800
3 646 200
19 330 240
76 537 400
2 616 000
2 222 000
6 140 381
3 063 000
3 119 200
18 885 120
3 084 000
69 278 152
1 966 200
2 751 000
3 017 000
1 875 200
1 796 600
3 289 839
20 269 600
7 459 800
2 747 600
2 055 600
4 006 800
1 387 200
2 044 800
4 951 000
7 258 200
10 113 000
21 684 710
1 156 400
2 985 400
3 154 000
1 014 400
14 882 400
24 929 600
3 244 600
12 935 200
1 357 200
6 466 000
6 010 800
12 869 600
17 670 000
12 530 625

11 800 000
9 795 000
23 241 000
17 462 000
16 105 000
18 359 000
81 826 000
24 114 000
14 648 000
21 016 000
79 144 000
8 269 000
42 334 000
31 705 000
25 376 000
23 781 000
43 574 000
5 664 000
7 492 000
15 252 000
42 568 000
8 256 000
38 761 000
13 178 000
23 269 000
142 653 600
27 522 000
19 027 000
4 913 000
22 946 000
26 030 000
76 088 000
117 948 000
12 177 000
14 299 000
9 969 000
3 068 000
24 215 000
9 549 000
33 887 000
9 323 000
26 428 000
20 006 000
42 903 000
7 109 000
10 243 000
3 663 000
64 465 000
13 057 000
14 498 000

1 180 000
979 500
2 324 100
1 746 200
1 610 500
1 835 900
8 182 600
2 411 400
1 464 800
2 101 600
7 914 400
826 900
4 233 400
22 635 467
2 537 600
2 378 100
4 357 400
566 400
749 200
1 525 200
22 466 960
825 600
3 876 100
1 317 800
2 326 900
14 265 360
2 752 200
1 902 700
491 300
2 294 600
2 603 000
7 608 800
76 522 697
1 217 700
1 429 900
996 900
679 959
2 421 500
954 900
3 388 700
932 300
2 642 800
2 000 600
4 290 300
710 900
1 024 300
312 514
6 446 500
1 305 700
1 449 800

0,00
0,00
0,00
1 746 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114 400,00
0,00
0,00
22 635 467,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 666 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 265 360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 222 697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
954 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 446 500,00
0,00
0,00
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12 980 000
10 774 500
25 565 100
19 208 200
17 715 500
20 194 900
90 008 600
26 525 400
16 112 800
23 117 600
87 058 400
9 095 900
46 567 400
34 875 500
27 913 600
26 159 100
47 931 400
6 230 400
8 241 200
16 777 200
46 824 800
9 081 600
42 637 100
14 495 800
25 595 900
156 918 960
30 274 200
20 929 700
5 404 300
25 240 600
28 633 000
83 696 800
129 742 800
13 394 700
15 728 900
10 965 900
3 374 800
26 636 500
10 503 900
37 275 700
10 255 300
29 070 800
22 006 600
47 193 300
7 819 900
11 267 300
4 029 300
70 911 500
14 362 700
15 947 800

2 360 000
1 959 000
4 648 200
3 492 400
3 221 000
3 671 800
16 365 200
4 822 800
2 929 600
4 203 200
15 828 800
1 653 800
8 466 800
25 805 967
5 075 200
4 756 200
8 714 800
1 132 800
1 498 400
3 050 400
26 723 760
1 651 200
7 752 200
2 635 600
4 653 800
28 530 720
5 504 400
3 805 400
982 600
4 589 200
5 206 000
15 217 600
88 317 497
2 435 400
2 859 800
1 993 800
986 759
4 843 000
1 909 800
6 777 400
1 864 600
5 285 600
4 001 200
8 580 600
1 421 800
2 048 600
678 814
12 893 000
2 611 400
2 899 600

10 352 000
5 803 000
9 511 000
7 085 000
126 226 400
58 669 000
4 176 000
19 714 000
10 192 000
53 508 000
27 500 000
30 451 000
5 856 000
13 031 000
6 812 000
15 054 000
12 828 000
26 301 000
11 469 000
11 551 000
6 052 000
37 316 000
7 338 000
42 184 000
5 387 000
58 003 000
6 724 000
28 221 000
10 748 000
21 925 000
16 750 000
37 833 000
48 130 000
19 065 000
18 415 000
18 711 000
72 024 000
4 431 000
15 167 000
53 555 000
10 712 000
19 776 000
70 251 000
74 041 000
2 516 000
9 006 000
22 994 000
25 275 000
4 106 000
5 955 000

1 035 200
580 300
951 100
708 500
12 622 640
5 866 900
417 600
1 971 400
1 019 200
5 350 800
2 750 000
3 045 100
585 600
1 303 100
681 200
1 505 400
1 282 800
2 630 100
1 146 900
1 155 100
875 009
3 731 600
733 800
4 218 400
538 700
5 800 300
672 400
2 822 100
517 846
2 192 500
12 365 787
3 783 300
4 813 000
1 906 500
1 841 500
1 871 100
7 202 400
443 100
1 516 700
5 355 500
1 071 200
1 977 600
7 025 100
7 404 100
251 600
900 600
2 299 400
2 527 500
410 600
595 500

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 866 900,00
0,00
0,00
0,00
5 350 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275 009,00
3 731 600,00
733 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 365 787,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 355 500,00
0,00
0,00
7 025 100,00
7 404 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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11 387 200
6 383 300
10 462 100
7 793 500
138 849 040
64 535 900
4 593 600
21 685 400
11 211 200
58 858 800
30 250 000
33 496 100
6 441 600
14 334 100
7 493 200
16 559 400
14 110 800
28 931 100
12 615 900
12 706 100
6 657 200
41 047 600
8 071 800
46 402 400
5 925 700
63 803 300
7 396 400
31 043 100
11 822 800
24 117 500
18 425 000
41 616 300
52 943 000
20 971 500
20 256 500
20 582 100
79 226 400
4 874 100
16 683 700
58 910 500
11 783 200
21 753 600
77 276 100
81 445 100
2 767 600
9 906 600
25 293 400
27 802 500
4 516 600
6 550 500

2 070 400
1 160 600
1 902 200
1 417 000
25 245 280
11 733 800
835 200
3 942 800
2 038 400
10 701 600
5 500 000
6 090 200
1 171 200
2 606 200
1 362 400
3 010 800
2 565 600
5 260 200
2 293 800
2 310 200
1 480 209
7 463 200
1 467 600
8 436 800
1 077 400
11 600 600
1 344 800
5 644 200
1 592 646
4 385 000
14 040 787
7 566 600
9 626 000
3 813 000
3 683 000
3 742 200
14 404 800
886 200
3 033 400
10 711 000
2 142 400
3 955 200
14 050 200
14 808 200
503 200
1 801 200
4 598 800
5 055 000
821 200
1 191 000

33 878 000
12 694 000
11 712 000
46 110 000
13 425 000
9 918 000
14 268 000
20 462 000
10 506 000
15 334 000
11 086 000
11 100 000
25 456 000
14 402 000
91 788 000
17 160 000
12 346 000
10 864 000
12 846 000
20 245 000
18 025 000
12 198 000
15 315 000
13 007 000
11 992 000
7 125 000
11 640 000
18 416 000
43 359 000
56 929 000
11 864 000
46 177 000
9 072 000
53 517 000
23 244 000
113 690 400
25 287 000
41 816 000
186 735 400
9 222 000
7 393 000
13 372 000
7 657 000
31 969 000
6 694 000
15 597 000
60 422 000
12 003 000
26 647 000
6 805 000

3 387 800
1 269 400
1 171 200
4 611 000
1 342 500
991 800
9 317 165
2 046 200
1 050 600
1 533 400
1 108 600
1 110 000
2 545 600
1 440 200
9 178 800
1 716 000
1 234 600
1 086 400
6 486 411
2 024 500
1 802 500
1 219 800
1 531 500
1 300 700
1 199 200
1 523 563
1 164 000
1 841 600
4 335 900
5 692 900
1 186 400
4 617 700
907 200
5 351 700
2 324 400
11 369 040
2 528 700
4 181 600
18 673 540
922 200
739 300
1 337 200
765 700
3 196 900
669 400
1 559 700
6 042 200
4 380 445
2 664 700
680 500

0,00
0,00
0,00
4 611 000,00
0,00
0,00
9 317 165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 178 800,00
0,00
0,00
1 086 400,00
6 486 411,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 563,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 617 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 181 600,00
18 673 540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 196 900,00
0,00
1 559 700,00
0,00
2 380 445,00
0,00
0,00
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37 265 800
13 963 400
12 883 200
50 721 000
14 767 500
10 909 800
15 694 800
22 508 200
11 556 600
16 867 400
12 194 600
12 210 000
28 001 600
15 842 200
100 966 800
18 876 000
13 580 600
11 950 400
14 130 600
22 269 500
19 827 500
13 417 800
16 846 500
14 307 700
13 191 200
7 837 500
12 804 000
20 257 600
47 694 900
62 621 900
13 050 400
50 794 700
9 979 200
58 868 700
25 568 400
125 059 440
27 815 700
45 997 600
205 408 940
10 144 200
8 132 300
14 709 200
8 422 700
35 165 900
7 363 400
17 156 700
66 464 200
13 203 300
29 311 700
7 485 500

6 775 600
2 538 800
2 342 400
9 222 000
2 685 000
1 983 600
10 743 965
4 092 400
2 101 200
3 066 800
2 217 200
2 220 000
5 091 200
2 880 400
18 357 600
3 432 000
2 469 200
2 172 800
7 771 011
4 049 000
3 605 000
2 439 600
3 063 000
2 601 400
2 398 400
2 236 063
2 328 000
3 683 200
8 671 800
11 385 800
2 372 800
9 235 400
1 814 400
10 703 400
4 648 800
22 738 080
5 057 400
8 363 200
37 347 080
1 844 400
1 478 600
2 674 400
1 531 400
6 393 800
1 338 800
3 119 400
12 084 400
5 580 745
5 329 400
1 361 000

15 297 000
5 383 000
8 919 000
11 089 000
37 890 000
8 616 000
42 000 000
34 560 000
36 049 000
86 970 000
3 660 000
28 771 000
12 326 000
9 495 000
10 555 000
9 804 000
2 794 000
15 828 000
11 537 000
15 908 000
7 052 000
9 293 000
8 171 000
40 229 000
12 923 000
5 240 000
132 094 400
9 733 000
55 248 000
21 927 000
14 102 000
3 409 000
4 603 000
31 921 200
49 089 200
56 205 600
26 162 000
56 133 200
76 742 600
54 938 200
57 630 000
57 476 400
38 273 800
50 018 600
54 030 800
52 340 600

1 529 700
538 300
891 900
1 108 900
3 789 000
861 600
4 200 000
14 132 676
3 604 900
0
366 000
2 877 100
1 232 600
949 500
1 055 500
980 400
655 575
1 582 800
1 153 700
1 590 800
705 200
929 300
817 100
4 022 900
1 292 300
524 000
13 209 440
973 300
5 524 800
2 192 700
1 410 200
340 900
460 300
25 453 394
39 271 360
5 620 560
8 356 548
5 613 320
59 307 294
5 493 820
5 763 000
45 391 670
3 827 380
39 613 135
5 403 080
5 234 060

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 200 000,00
14 132 676,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 232 600,00
0,00
455 500,00
380 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 453 394,00
39 271 360,00
5 620 560,00
8 356 548,00
0,00
46 819 294,00
0,00
0,00
21 091 670,00
3 827 380,00
29 913 135,00
5 403 080,00
0,00

400

16 826 700
5 921 300
9 810 900
12 197 900
41 679 000
9 477 600
46 200 000
38 016 000
39 653 900
95 667 000
4 026 000
31 648 100
13 558 600
10 444 500
11 610 500
10 784 400
3 073 400
17 410 800
12 690 700
17 498 800
7 757 200
10 222 300
8 988 100
44 251 900
14 215 300
5 764 000
145 303 840
10 706 300
60 772 800
24 119 700
15 512 200
3 749 900
5 063 300
35 113 320
53 998 120
61 826 160
28 778 200
61 746 520
84 416 860
60 432 020
63 393 000
63 224 040
42 101 180
55 020 460
59 433 880
57 574 660

3 059 400
1 076 600
1 783 800
2 217 800
7 578 000
1 723 200
8 400 000
17 588 676
7 209 800
0
732 000
5 754 200
2 465 200
1 899 000
2 111 000
1 960 800
934 975
3 165 600
2 307 400
3 181 600
1 410 400
1 858 600
1 634 200
8 045 800
2 584 600
1 048 000
26 418 880
1 946 600
11 049 600
4 385 400
2 820 400
681 800
920 600
28 645 514
44 180 280
11 241 120
10 972 748
11 226 640
66 981 554
10 987 640
11 526 000
51 139 310
7 654 760
44 614 995
10 806 160
10 468 120

å 1100
Att betala om
Ny insatsnivå
förlagslånet redan
betalats in
2 284 600
10 468 306
512 600
207 400
638 200
0
8 800
554 200
723 800
304 400
0
0
0
785 800
0
130 400
118 800
2 136 200
3 643 000
20 723 520
3 192 200
176 400
525 000
0
586 000
683 800
359 800
406 200
0
390 600
5 661 600
119 600
49 848
8 378 600
2 447 680
635 800
129 400
757 200
2 989 800
17 748 641
3 379 002
0
130 000
748 400
175 800

34 107 600
49 704 000
23 403 600
7 844 400
16 357 200
3 464 400
7 780 800
30 925 200
13 342 800
26 426 400
11 467 200
8 480 400
2 941 200
18 514 800
33 464 400
10 382 400
31 912 800
12 817 200
60 858 000
124 341 120
106 681 200
6 386 400
15 150 000
7 755 600
20 916 000
17 302 800
5 758 800
11 437 200
3 308 400
10 143 600
33 969 600
19 917 600
10 810 800
50 271 600
118 486 080
38 614 800
6 776 400
15 943 200
51 538 800
39 895 200
70 008 000
12 735 600
25 380 000
19 490 400
13 654 800

Insatsnivå 1200
Att betala in exk
förlagslån

8 526 900
19 298 306
5 850 900
1 961 100
4 089 300
866 100
1 945 200
7 731 300
3 335 700
6 606 600
2 866 800
1 141 592
735 300
4 628 700
8 366 100
2 595 600
7 978 200
3 204 300
15 214 500
31 085 280
26 670 300
1 596 600
3 787 500
1 938 900
5 229 000
4 325 700
1 439 700
2 859 300
523 390
2 535 900
8 492 400
4 979 400
2 550 748
12 567 900
29 621 520
9 653 700
1 694 100
3 985 800
12 884 700
21 073 241
16 713 002
3 183 900
6 345 000
4 872 600
3 413 700

401

Insatsnivå 1300
Att betala om
Ny insatsnivå
förlagslånet redan
betalats in
5 126 900
14 610 306
2 462 900
861 100
2 001 300
166 100
657 200
3 131 300
1 835 700
2 506 600
778 800
0
135 300
2 328 700
2 478 100
995 600
2 778 200
3 204 300
8 714 500
31 085 280
12 082 300
708 600
1 787 500
250 900
2 329 000
2 125 700
839 700
1 359 300
0
1 235 900
8 492 400
1 779 400
950 748
12 567 900
12 321 520
3 853 700
694 100
2 085 800
7 284 700
21 073 241
9 213 002
983 900
2 245 000
2 372 600
1 313 700

36 949 900
53 846 000
25 353 900
8 498 100
17 720 300
3 753 100
8 429 200
33 502 300
14 454 700
28 628 600
12 422 800
9 187 100
3 186 300
20 057 700
36 253 100
11 247 600
34 572 200
13 885 300
65 929 500
134 702 880
115 571 300
6 918 600
16 412 500
8 401 900
22 659 000
18 744 700
6 238 700
12 390 300
3 584 100
10 988 900
36 800 400
21 577 400
11 711 700
54 460 900
128 359 920
41 832 700
7 341 100
17 271 800
55 833 700
43 219 800
75 842 000
13 796 900
27 495 000
21 114 600
14 792 700

0
0
5 747 400
2 711 517
646 600
289 000
26 000
0
46 200
7 830 240
76 537 400
16 000
222 000
3 540 381
963 000
0
3 185 120
596 000
55 578 152
0
51 000
717 000
275 200
108 600
901 839
2 981 600
559 800
0
2 055 600
218 800
187 200
0
1 263 000
3 058 200
1 513 000
18 384 710
0
585 400
3 154 000
0
14 882 400
4 029 600
244 600
1 435 200
157 200
1 066 000
1 610 800
4 769 600
1 670 000
8 230 625

7 794 000
12 028 800
34 484 400
13 638 000
11 679 600
10 734 000
6 756 000
6 274 800
21 877 200
115 981 440
459 224 400
15 696 000
13 332 000
13 927 200
18 378 000
18 715 200
113 310 720
18 504 000
110 011 200
11 797 200
16 506 000
18 102 000
11 251 200
10 779 600
11 505 600
121 617 600
44 758 800
16 485 600
12 333 600
24 040 800
8 323 200
12 268 800
29 706 000
43 549 200
60 678 000
32 330 400
6 938 400
17 912 400
18 924 000
6 086 400
89 294 400
149 577 600
19 467 600
77 611 200
8 143 200
38 796 000
36 064 800
77 217 600
106 020 000
41 706 000

1 948 500
3 007 200
8 621 100
5 548 017
2 919 900
2 683 500
1 689 000
1 568 700
5 469 300
28 995 360
114 806 100
3 924 000
3 333 000
7 300 981
4 594 500
4 678 800
28 327 680
4 626 000
78 445 752
2 949 300
4 126 500
4 525 500
2 812 800
2 694 900
4 248 639
30 404 400
11 189 700
4 121 400
3 083 400
6 010 200
2 080 800
3 067 200
7 426 500
10 887 300
15 169 500
24 378 910
1 734 600
4 478 100
4 731 000
1 521 600
22 323 600
37 394 400
4 866 900
19 402 800
2 035 800
9 699 000
9 016 200
19 304 400
26 505 000
16 006 125

402

648 500
907 200
8 621 100
3 848 017
1 619 900
1 183 500
589 000
468 700
1 869 300
17 495 360
114 806 100
1 324 000
1 333 000
4 700 981
2 494 500
1 390 800
12 627 680
2 138 000
64 745 752
749 300
1 426 500
2 225 500
1 212 800
1 006 900
1 860 639
13 116 400
4 289 700
1 233 400
3 083 400
2 222 200
880 800
767 200
3 738 500
6 687 300
6 569 500
21 078 910
446 600
2 078 100
4 731 000
321 600
22 323 600
16 494 400
1 866 900
7 902 800
835 800
4 299 000
4 616 200
11 204 400
10 505 000
11 706 125

8 443 500
13 031 200
37 358 100
14 774 500
12 652 900
11 628 500
7 319 000
6 797 700
23 700 300
125 646 560
497 493 100
17 004 000
14 443 000
15 087 800
19 909 500
20 274 800
122 753 280
20 046 000
119 178 800
12 780 300
17 881 500
19 610 500
12 188 800
11 677 900
12 464 400
131 752 400
48 488 700
17 859 400
13 361 400
26 044 200
9 016 800
13 291 200
32 181 500
47 178 300
65 734 500
35 024 600
7 516 600
19 405 100
20 501 000
6 593 600
96 735 600
162 042 400
21 089 900
84 078 800
8 821 800
42 029 000
39 070 200
83 652 400
114 855 000
45 181 500

60 000
0
48 200
3 492 400
633 000
0
5 765 200
622 800
229 600
2 003 200
8 028 800
453 800
966 800
25 805 967
75 200
856 200
3 814 800
132 800
498 400
350 400
19 923 760
51 200
952 200
0
1 453 800
28 530 720
904 400
305 400
94 600
2 089 200
306 000
5 629 600
70 017 497
0
259 800
0
286 759
143 000
1 909 800
1 077 400
64 600
1 885 600
0
480 600
121 800
548 600
0
12 893 000
311 400
599 600

14 160 000
11 754 000
27 889 200
20 954 400
19 326 000
22 030 800
98 191 200
28 936 800
17 577 600
25 219 200
94 972 800
9 922 800
50 800 800
38 046 000
30 451 200
28 537 200
52 288 800
6 796 800
8 990 400
18 302 400
51 081 600
9 907 200
46 513 200
15 813 600
27 922 800
171 184 320
33 026 400
22 832 400
5 895 600
27 535 200
31 236 000
91 305 600
141 537 600
14 612 400
17 158 800
11 962 800
3 681 600
29 058 000
11 458 800
40 664 400
11 187 600
31 713 600
24 007 200
51 483 600
8 530 800
12 291 600
4 395 600
77 358 000
15 668 400
17 397 600

3 540 000
2 938 500
6 972 300
5 238 600
4 831 500
5 507 700
24 547 800
7 234 200
4 394 400
6 304 800
23 743 200
2 480 700
12 700 200
28 976 467
7 612 800
7 134 300
13 072 200
1 699 200
2 247 600
4 575 600
30 980 560
2 476 800
11 628 300
3 953 400
6 980 700
42 796 080
8 256 600
5 708 100
1 473 900
6 883 800
7 809 000
22 826 400
100 112 297
3 653 100
4 289 700
2 990 700
1 293 559
7 264 500
2 864 700
10 166 100
2 796 900
7 928 400
6 001 800
12 870 900
2 132 700
3 072 900
1 045 114
19 339 500
3 917 100
4 349 400

403

1 240 000
938 500
2 372 300
5 238 600
2 243 500
1 307 700
13 947 800
3 034 200
1 694 400
4 104 800
15 943 200
1 280 700
5 200 200
28 976 467
2 612 800
3 234 300
8 172 200
699 200
1 247 600
1 875 600
24 180 560
876 800
4 828 300
1 253 400
3 780 700
42 796 080
3 656 600
2 208 100
585 900
4 383 800
2 909 000
13 238 400
81 812 297
1 165 100
1 689 700
990 700
593 559
2 564 500
2 864 700
4 466 100
996 900
4 528 400
1 801 800
4 770 900
832 700
1 572 900
245 114
19 339 500
1 617 100
2 049 400

15 340 000
12 733 500
30 213 300
22 700 600
20 936 500
23 866 700
106 373 800
31 348 200
19 042 400
27 320 800
102 887 200
10 749 700
55 034 200
41 216 500
32 988 800
30 915 300
56 646 200
7 363 200
9 739 600
19 827 600
55 338 400
10 732 800
50 389 300
17 131 400
30 249 700
185 449 680
35 778 600
24 735 100
6 386 900
29 829 800
33 839 000
98 914 400
153 332 400
15 830 100
18 588 700
12 959 700
3 988 400
31 479 500
12 413 700
44 053 100
12 119 900
34 356 400
26 007 800
55 773 900
9 241 700
13 315 900
4 761 900
83 804 500
16 974 100
18 847 400

770 400
260 600
202 200
117 000
4 245 280
11 733 800
35 200
342 800
438 400
10 701 600
900 000
90 200
271 200
118 200
362 400
1 010 800
65 600
960 200
0
110 200
880 209
7 463 200
1 467 600
2 536 800
0
3 800 600
144 800
544 200
0
585 000
14 040 787
2 578 600
2 426 000
313 000
183 000
454 200
4 516 800
186 200
633 400
10 711 000
342 400
0
14 050 200
14 808 200
0
0
1 898 800
555 000
121 200
0

12 422 400
6 963 600
11 413 200
8 502 000
151 471 680
70 402 800
5 011 200
23 656 800
12 230 400
64 209 600
33 000 000
36 541 200
7 027 200
15 637 200
8 174 400
18 064 800
15 393 600
31 561 200
13 762 800
13 861 200
7 262 400
44 779 200
8 805 600
50 620 800
6 464 400
69 603 600
8 068 800
33 865 200
12 897 600
26 310 000
20 100 000
45 399 600
57 756 000
22 878 000
22 098 000
22 453 200
86 428 800
5 317 200
18 200 400
64 266 000
12 854 400
23 731 200
84 301 200
88 849 200
3 019 200
10 807 200
27 592 800
30 330 000
4 927 200
7 146 000

3 105 600
1 740 900
2 853 300
2 125 500
37 867 920
17 600 700
1 252 800
5 914 200
3 057 600
16 052 400
8 250 000
9 135 300
1 756 800
3 909 300
2 043 600
4 516 200
3 848 400
7 890 300
3 440 700
3 465 300
2 085 409
11 194 800
2 201 400
12 655 200
1 616 100
17 400 900
2 017 200
8 466 300
2 667 446
6 577 500
15 715 787
11 349 900
14 439 000
5 719 500
5 524 500
5 613 300
21 607 200
1 329 300
4 550 100
16 066 500
3 213 600
5 932 800
21 075 300
22 212 300
754 800
2 701 800
6 898 200
7 582 500
1 231 800
1 786 500

404

1 805 600
840 900
1 153 300
825 500
16 867 920
17 600 700
452 800
2 314 200
1 457 600
16 052 400
3 650 000
3 135 300
856 800
1 421 300
1 043 600
2 516 200
1 348 400
3 590 300
740 700
1 265 300
1 485 409
11 194 800
2 201 400
6 755 200
516 100
9 600 900
817 200
3 366 300
767 446
2 777 500
15 715 787
6 361 900
7 239 000
2 219 500
2 024 500
2 325 300
11 719 200
629 300
2 150 100
16 066 500
1 413 600
1 732 800
21 075 300
22 212 300
54 800
801 800
4 198 200
3 082 500
531 800
486 500

13 457 600
7 543 900
12 364 300
9 210 500
164 094 320
76 269 700
5 428 800
25 628 200
13 249 600
69 560 400
35 750 000
39 586 300
7 612 800
16 940 300
8 855 600
19 570 200
16 676 400
34 191 300
14 909 700
15 016 300
7 867 600
48 510 800
9 539 400
54 839 200
7 003 100
75 403 900
8 741 200
36 687 300
13 972 400
28 502 500
21 775 000
49 182 900
62 569 000
24 784 500
23 939 500
24 324 300
93 631 200
5 760 300
19 717 100
69 621 500
13 925 600
25 708 800
91 326 300
96 253 300
3 270 800
11 707 800
29 892 200
32 857 500
5 337 800
7 741 500

875 600
638 800
142 400
9 222 000
397 000
0
10 743 965
1 492 400
101 200
0
429 200
220 000
91 200
480 400
18 357 600
432 000
769 200
2 172 800
7 771 011
661 000
205 000
0
875 000
401 400
0
736 063
0
0
1 271 800
4 697 800
172 800
9 235 400
214 400
4 515 400
760 800
10 738 080
1 557 400
8 363 200
37 347 080
244 400
378 600
174 400
243 400
6 393 800
150 800
3 119 400
5 684 400
3 580 745
629 400
161 000

40 653 600
15 232 800
14 054 400
55 332 000
16 110 000
11 901 600
17 121 600
24 554 400
12 607 200
18 400 800
13 303 200
13 320 000
30 547 200
17 282 400
110 145 600
20 592 000
14 815 200
13 036 800
15 415 200
24 294 000
21 630 000
14 637 600
18 378 000
15 608 400
14 390 400
8 550 000
13 968 000
22 099 200
52 030 800
68 314 800
14 236 800
55 412 400
10 886 400
64 220 400
27 892 800
136 428 480
30 344 400
50 179 200
224 082 480
11 066 400
8 871 600
16 046 400
9 188 400
38 362 800
8 032 800
18 716 400
72 506 400
14 403 600
31 976 400
8 166 000

10 163 400
3 808 200
3 513 600
13 833 000
4 027 500
2 975 400
12 170 765
6 138 600
3 151 800
4 600 200
3 325 800
3 330 000
7 636 800
4 320 600
27 536 400
5 148 000
3 703 800
3 259 200
9 055 611
6 073 500
5 407 500
3 659 400
4 594 500
3 902 100
3 597 600
2 948 563
3 492 000
5 524 800
13 007 700
17 078 700
3 559 200
13 853 100
2 721 600
16 055 100
6 973 200
34 107 120
7 586 100
12 544 800
56 020 620
2 766 600
2 217 900
4 011 600
2 297 100
9 590 700
2 008 200
4 679 100
18 126 600
6 781 045
7 994 100
2 041 500

405

4 263 400
1 908 200
1 313 600
13 833 000
1 739 500
775 400
12 170 765
3 538 600
1 151 800
1 312 200
1 537 800
1 330 000
2 636 800
1 920 600
27 536 400
2 148 000
2 003 800
3 259 200
9 055 611
2 685 500
2 007 500
1 159 400
2 406 500
1 702 100
1 097 600
1 448 563
1 092 000
1 824 800
5 607 700
10 390 700
1 359 200
13 853 100
1 121 600
9 867 100
3 085 200
22 107 120
4 086 100
12 544 800
56 020 620
1 166 600
1 117 900
1 511 600
1 009 100
9 590 700
820 200
4 679 100
11 726 600
4 781 045
3 294 100
841 500

44 041 400
16 502 200
15 225 600
59 943 000
17 452 500
12 893 400
18 548 400
26 600 600
13 657 800
19 934 200
14 411 800
14 430 000
33 092 800
18 722 600
119 324 400
22 308 000
16 049 800
14 123 200
16 699 800
26 318 500
23 432 500
15 857 400
19 909 500
16 909 100
15 589 600
9 262 500
15 132 000
23 940 800
56 366 700
74 007 700
15 423 200
60 030 100
11 793 600
69 572 100
30 217 200
147 797 520
32 873 100
54 360 800
242 756 020
11 988 600
9 610 900
17 383 600
9 954 100
41 559 700
8 702 200
20 276 100
78 548 600
15 603 900
34 641 100
8 846 500

359 400
0
183 800
717 800
2 878 000
23 200
8 400 000
17 588 676
1 809 800
0
0
454 200
2 465 200
0
1 511 000
1 360 800
234 975
965 600
207 400
281 600
10 400
270 600
0
2 745 800
584 600
148 000
12 230 880
146 600
449 600
585 400
420 400
0
32 600
28 645 514
44 180 280
11 241 120
10 972 748
0
54 493 554
0
0
26 839 310
7 654 760
34 914 995
10 806 160
380 120

18 356 400
6 459 600
10 702 800
13 306 800
45 468 000
10 339 200
50 400 000
41 472 000
43 258 800
104 364 000
4 392 000
34 525 200
14 791 200
11 394 000
12 666 000
11 764 800
3 352 800
18 993 600
13 844 400
19 089 600
8 462 400
11 151 600
9 805 200
48 274 800
15 507 600
6 288 000
158 513 280
11 679 600
66 297 600
26 312 400
16 922 400
4 090 800
5 523 600
38 305 440
58 907 040
67 446 720
31 394 400
67 359 840
92 091 120
65 925 840
69 156 000
68 971 680
45 928 560
60 022 320
64 836 960
62 808 720

4 589 100
1 614 900
2 675 700
3 326 700
11 367 000
2 584 800
12 600 000
21 044 676
10 814 700
5 329 037
1 098 000
8 631 300
3 697 800
2 848 500
3 166 500
2 941 200
1 214 375
4 748 400
3 461 100
4 772 400
2 115 600
2 787 900
2 451 300
12 068 700
3 876 900
1 572 000
39 628 320
2 919 900
16 574 400
6 578 100
4 230 600
1 022 700
1 380 900
31 837 634
49 089 200
16 861 680
13 588 948
16 839 960
74 655 814
16 481 460
17 289 000
56 886 950
11 482 140
49 616 855
16 209 240
15 702 180

406

1 889 100
426 900
1 075 700
1 826 700
6 667 000
884 800
12 600 000
21 044 676
5 414 700
0
198 000
3 331 300
3 697 800
660 500
2 566 500
2 341 200
514 375
2 548 400
1 361 100
1 872 400
715 600
1 199 900
751 300
6 768 700
1 876 900
672 000
25 440 320
1 119 900
5 974 400
2 778 100
1 830 600
222 700
492 900
31 837 634
49 089 200
16 861 680
13 588 948
151 960
62 167 814
4 981 460
289 000
32 586 950
11 482 140
39 916 855
16 209 240
5 614 180

19 886 100
6 997 900
11 594 700
14 415 700
49 257 000
11 200 800
54 600 000
44 928 000
46 863 700
113 061 000
4 758 000
37 402 300
16 023 800
12 343 500
13 721 500
12 745 200
3 632 200
20 576 400
14 998 100
20 680 400
9 167 600
12 080 900
10 622 300
52 297 700
16 799 900
6 812 000
171 722 720
12 652 900
71 822 400
28 505 100
18 332 600
4 431 700
5 983 900
41 497 560
63 815 960
73 067 280
34 010 600
72 973 160
99 765 380
71 419 660
74 919 000
74 719 320
49 755 940
65 024 180
70 240 040
68 042 780

Insatsnivå 1300
Att betala in exk
förlagslån

11 369 200
23 440 306
7 801 200
2 614 800
5 452 400
1 154 800
2 593 600
10 308 400
4 447 600
8 808 800
3 822 400
1 848 292
980 400
6 171 600
11 154 800
3 460 800
10 637 600
4 272 400
20 286 000
41 447 040
35 560 400
2 128 800
5 050 000
2 585 200
6 972 000
5 767 600
1 919 600
3 812 400
799 090
3 381 200
11 323 200
6 639 200
3 451 648
16 757 200
39 495 360
12 871 600
2 258 800
5 314 400
17 179 600
24 397 841
22 547 002
4 245 200
8 460 000
6 496 800
4 551 600

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in
7 969 200
18 752 306
4 413 200
1 514 800
3 364 400
454 800
1 305 600
5 708 400
2 947 600
4 708 800
1 734 400
648 292
380 400
3 871 600
5 266 800
1 860 800
5 437 600
4 272 400
13 786 000
41 447 040
20 972 400
1 240 800
3 050 000
897 200
4 072 000
3 567 600
1 319 600
2 312 400
99 090
2 081 200
11 323 200
3 439 200
1 851 648
16 757 200
22 195 360
7 071 600
1 258 800
3 414 400
11 579 600
24 397 841
15 047 002
2 045 200
4 360 000
3 996 800
2 451 600

407

2 598 000
4 009 600
11 494 800
6 684 517
3 893 200
3 578 000
2 252 000
2 091 600
7 292 400
38 660 480
153 074 800
5 232 000
4 444 000
8 461 581
6 126 000
6 238 400
37 770 240
6 168 000
87 613 352
3 932 400
5 502 000
6 034 000
3 750 400
3 593 200
5 207 439
40 539 200
14 919 600
5 495 200
4 111 200
8 013 600
2 774 400
4 089 600
9 902 000
14 516 400
20 226 000
27 073 110
2 312 800
5 970 800
6 308 000
2 028 800
29 764 800
49 859 200
6 489 200
25 870 400
2 714 400
12 932 000
12 021 600
25 739 200
35 340 000
19 481 625

1 298 000
1 909 600
11 494 800
4 984 517
2 593 200
2 078 000
1 152 000
991 600
3 692 400
27 160 480
153 074 800
2 632 000
2 444 000
5 861 581
4 026 000
2 950 400
22 070 240
3 680 000
73 913 352
1 732 400
2 802 000
3 734 000
2 150 400
1 905 200
2 819 439
23 251 200
8 019 600
2 607 200
4 111 200
4 225 600
1 574 400
1 789 600
6 214 000
10 316 400
11 626 000
23 773 110
1 024 800
3 570 800
6 308 000
828 800
29 764 800
28 959 200
3 489 200
14 370 400
1 514 400
7 532 000
7 621 600
17 639 200
19 340 000
15 181 625

408

4 720 000
3 918 000
9 296 400
6 984 800
6 442 000
7 343 600
32 730 400
9 645 600
5 859 200
8 406 400
31 657 600
3 307 600
16 933 600
32 146 967
10 150 400
9 512 400
17 429 600
2 265 600
2 996 800
6 100 800
35 237 360
3 302 400
15 504 400
5 271 200
9 307 600
57 061 440
11 008 800
7 610 800
1 965 200
9 178 400
10 412 000
30 435 200
111 907 097
4 870 800
5 719 600
3 987 600
1 600 359
9 686 000
3 819 600
13 554 800
3 729 200
10 571 200
8 002 400
17 161 200
2 843 600
4 097 200
1 411 414
25 786 000
5 222 800
5 799 200

2 420 000
1 918 000
4 696 400
6 984 800
3 854 000
3 143 600
22 130 400
5 445 600
3 159 200
6 206 400
23 857 600
2 107 600
9 433 600
32 146 967
5 150 400
5 612 400
12 529 600
1 265 600
1 996 800
3 400 800
28 437 360
1 702 400
8 704 400
2 571 200
6 107 600
57 061 440
6 408 800
4 110 800
1 077 200
6 678 400
5 512 000
20 847 200
93 607 097
2 382 800
3 119 600
1 987 600
900 359
4 986 000
3 819 600
7 854 800
1 929 200
7 171 200
3 802 400
9 061 200
1 543 600
2 597 200
611 414
25 786 000
2 922 800
3 499 200

409

4 140 800
2 321 200
3 804 400
2 834 000
50 490 560
23 467 600
1 670 400
7 885 600
4 076 800
21 403 200
11 000 000
12 180 400
2 342 400
5 212 400
2 724 800
6 021 600
5 131 200
10 520 400
4 587 600
4 620 400
2 690 609
14 926 400
2 935 200
16 873 600
2 154 800
23 201 200
2 689 600
11 288 400
3 742 246
8 770 000
17 390 787
15 133 200
19 252 000
7 626 000
7 366 000
7 484 400
28 809 600
1 772 400
6 066 800
21 422 000
4 284 800
7 910 400
28 100 400
29 616 400
1 006 400
3 602 400
9 197 600
10 110 000
1 642 400
2 382 000

2 840 800
1 421 200
2 104 400
1 534 000
29 490 560
23 467 600
870 400
4 285 600
2 476 800
21 403 200
6 400 000
6 180 400
1 442 400
2 724 400
1 724 800
4 021 600
2 631 200
6 220 400
1 887 600
2 420 400
2 090 609
14 926 400
2 935 200
10 973 600
1 054 800
15 401 200
1 489 600
6 188 400
1 842 246
4 970 000
17 390 787
10 145 200
12 052 000
4 126 000
3 866 000
4 196 400
18 921 600
1 072 400
3 666 800
21 422 000
2 484 800
3 710 400
28 100 400
29 616 400
306 400
1 702 400
6 497 600
5 610 000
942 400
1 082 000

410

13 551 200
5 077 600
4 684 800
18 444 000
5 370 000
3 967 200
13 597 565
8 184 800
4 202 400
6 133 600
4 434 400
4 440 000
10 182 400
5 760 800
36 715 200
6 864 000
4 938 400
4 345 600
10 340 211
8 098 000
7 210 000
4 879 200
6 126 000
5 202 800
4 796 800
3 661 063
4 656 000
7 366 400
17 343 600
22 771 600
4 745 600
18 470 800
3 628 800
21 406 800
9 297 600
45 476 160
10 114 800
16 726 400
74 694 160
3 688 800
2 957 200
5 348 800
3 062 800
12 787 600
2 677 600
6 238 800
24 168 800
7 981 345
10 658 800
2 722 000

7 651 200
3 177 600
2 484 800
18 444 000
3 082 000
1 767 200
13 597 565
5 584 800
2 202 400
2 845 600
2 646 400
2 440 000
5 182 400
3 360 800
36 715 200
3 864 000
3 238 400
4 345 600
10 340 211
4 710 000
3 810 000
2 379 200
3 938 000
3 002 800
2 296 800
2 161 063
2 256 000
3 666 400
9 943 600
16 083 600
2 545 600
18 470 800
2 028 800
15 218 800
5 409 600
33 476 160
6 614 800
16 726 400
74 694 160
2 088 800
1 857 200
2 848 800
1 774 800
12 787 600
1 489 600
6 238 800
17 768 800
5 981 345
5 958 800
1 522 000
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6 118 800
2 153 200
3 567 600
4 435 600
15 156 000
3 446 400
16 800 000
24 500 676
14 419 600
14 026 037
1 464 000
11 508 400
4 930 400
3 798 000
4 222 000
3 921 600
1 493 775
6 331 200
4 614 800
6 363 200
2 820 800
3 717 200
3 268 400
16 091 600
5 169 200
2 096 000
52 837 760
3 893 200
22 099 200
8 770 800
5 640 800
1 363 600
1 841 200
35 029 754
53 998 120
22 482 240
16 205 148
22 453 280
82 330 074
21 975 280
23 052 000
62 634 590
15 309 520
54 618 715
21 612 320
20 936 240

3 418 800
965 200
1 967 600
2 935 600
10 456 000
1 746 400
16 800 000
24 500 676
9 019 600
0
564 000
6 208 400
4 930 400
1 610 000
3 622 000
3 321 600
793 775
4 131 200
2 514 800
3 463 200
1 420 800
2 129 200
1 568 400
10 791 600
3 169 200
1 196 000
38 649 760
2 093 200
11 499 200
4 970 800
3 240 800
563 600
953 200
35 029 754
53 998 120
22 482 240
16 205 148
5 765 280
69 842 074
10 475 280
6 052 000
38 334 590
15 309 520
44 918 715
21 612 320
10 848 240

-73 963
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förvärva aktierna i Visit Blekinge AB, i enlighet med överlåtelseavtal mellan parterna
och Visit Blekinge ideell förening, bilaga 1. För Karlshamns kommun (212000–0845) –
50 aktier á 100 kr,
att ingå aktieägaravtal i enlighet med bilaga 2 (samt bilaga 2.1),
att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott uppgående till 1 mkr, fördelat enligt ägarandel.
För Karlshamns kommun – 100 tkr,
att princip för finansiering av grunduppdrag görs utifrån ägarandel. För 2021 finansieras
Visit Blekinge AB med 7 650 tkr vilket fördelas mellan Region och kommuner utifrån
ägarandel 50% Region Blekinge 50% Blekinges kommuner. För Karlshamns kommun –
765 tkr,
att föreslå parterna (Region Blekinge och kommunerna) att utse respektive representant
i samverkansrådet dvs regionstyrelsens ordförande respektive kommunstyrelsens
ordförande – som ombud på bolagsstämman. Att Region Blekinge föreslår ordförande
på stämman, samt
att föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB besluta om bolagsordning och
ägardirektiv enligt bilaga 3–4 på bolagsstämman.
Sammanfattning
Visit Blekinge AB är ett privat aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning och
ägs sedan bildandet 2014 av Visit Blekinge ideell förening. Visit Blekinge AB bildades
som ett led i arbetet med att utveckla besöksnäringen i Blekinge och har styrts utifrån
den gemensamma visionen i ”strategi för besöksnäringen - Blekinge” från 2013.
Den ideella föreningen bildades av privata och offentliga aktörer gemensamt med
majoritet i styrelsen från privata aktörer, vilken byggde på en finansieringsmodell i
strategin.
Under 2018 gavs uppdrag av ordförande i ideella föreningen att påbörja översyn av
ägarförhållanden och långsiktig finansiering av Visit Blekinge AB. Vid regionala
samverkansrådets möte under våren 2019 prövades sedermera en avsiktsförklaring för
gemensam utveckling och ägandeskap (finansiering) av Visit Blekinge från 2021.
Avsiktsförklaringen har därefter beretts och beslutats av respektive part.
Uppdraget från regionala samverkansrådet var att ta fram erforderliga underlag för
bolagsordning och aktieägaravtal mm.
Regionchefsgruppen har berett frågeställningen om uppdrag och bolagsbildning.
På regionala samverkansrådets möte våren 2020 diskuterades ett underlag till
uppdragsbeskrivning för bolaget, som ett möjligt underlag för aktieägaravtal och
bolagsordning. Regionchefsgruppen fick i uppdrag att återkomma med mer konkret
förslag. Vid regionala samverkansrådet 7 maj lades slutligen ett underlag för
grunduppdrag och tilläggsuppdrag fram och beslutades, för fortsatt process kring
finansiering och ägarförhållanden. Ett samlat underlag togs fram inför regionchefsgrupp
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och samverkansråd i augusti. Regionchefsgruppen har sedermera stämt av förslaget
som summerades upp på mötet 4 september enligt bifogat.
Inom ramen för nuvarande uppdrag drivs Visit Blekinge utifrån bolagsordning och
ägardirektiv från Visit Blekinge ideell förening. Finansiering fram till 2020 utgörs av ca
25 % av privat- och uppdragsfinansiering och av ca 75% offentlig finansiering som till
hälften är projektfinansierad. Den offentliga finansieringen fördelas mellan parterna med
ca 55% Region Blekinge och 45% från Blekinges kommuner och är beslutad fram till
utgången av 2020.
Från 2021 föreslås att finansieringsmodell mellan offentliga aktörer blir Region Blekinge
50% och Blekinges kommuner 50%. Styrelsen föreslås utgöras av offentliga och privata
aktörer i enlighet med aktieägaravtal och bolagsordning. I förslaget framgår att
ordförande i bolaget utses av Region Blekinge och att vice ordförande utses mellan
kommunerna. Aktiekapitalet i Visit Blekinge uppgår till 50 tkr. För att stärka upp bolagets
egna kapital och likviditet föreslås att ett aktieägartillskott om 1 000 tkr sker i samband
med förvärv av aktierna.
Överlåtelse av aktier och aktieägartillskott föreslås fördelas enligt finansieringsmodell
50/50
År 2021 föreslås även bolaget Visit Blekinge AB tillföras ett ovillkorat aktieägartillskott
om 1 000 000 kr
Region Blekinge
500 000 kr
Karlskrona kommun
200 000 kr
Karlshamns kommun
100 000 kr
Ronneby kommun
100 000 kr
Sölvesborgs kommun
50 000 kr
Olofströms kommun
50 000 kr
Yrkanden
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Överlåtelseavtal och övrig finansiering Visit Blekinge AB
Aktieägaravtal avseende Visit Blekinge AB
Uppdrag och styrmodell mm
Bolagsordning för Visit Blekinge AB
Förslag till Ägardirektiv till Visit Blekinge AB
Protokoll från Regionala samverkansrådet 2020-05-07
Protokoll från Regionchefsgruppens möte 2020-09-04
Beslutet skickas till
Visit Blekinge AB
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Ordförande i kommunstyrelsen i samtliga kommuner i Blekinge
Kommunchefer i samtliga kommuner i Blekinge
Det regionala samverkansrådet
Controller Susanne Andersen
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att förvärva aktierna i Visit Blekinge AB, i enlighet med överlåtelseavtal mellan parterna
och Visit Blekinge ideell förening, bilaga 1. För Karlshamns kommun (212000–0845) –
50 aktier á 100 kr,
att ingå aktieägaravtal i enlighet med bilaga 2 (samt bilaga 2.1),
att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott uppgående till 1 mkr, fördelat enligt ägarandel.
För Karlshamns kommun – 100 tkr,
att princip för finansiering av grunduppdrag görs utifrån ägarandel. För 2021 finansieras
Visit Blekinge AB med 7 650 tkr vilket fördelas mellan Region och kommuner utifrån
ägarandel 50% Region Blekinge 50% Blekinges kommuner. För Karlshamns kommun –
765 tkr,
att föreslå parterna (Region Blekinge och kommunerna) att utse respektive representant
i samverkansrådet dvs regionstyrelsens ordförande respektive kommunstyrelsens
ordförande – som ombud på bolagsstämman. Att Region Blekinge föreslår ordförande
på stämman, samt
att föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB besluta om bolagsordning och
ägardirektiv enligt bilaga 3–4 på bolagsstämman.
Sammanfattning
Ändring i bilaga 2 (aktieägaravtal Visit Blekinge AB), punkt 4.2 läses upp av ordförande
Per-Ola Mattsson. Arbetsutskottet är eniga om den nya lydelsen i bilaga 2, punkt 4.2.
Visit Blekinge AB är ett privat aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning och
ägs sedan bildandet 2014 av Visit Blekinge ideell förening. Visit Blekinge AB bildades
som ett led i arbetet med att utveckla besöksnäringen i Blekinge och har styrts utifrån
den gemensamma visionen i ”strategi för besöksnäringen - Blekinge” från 2013.
Den ideella föreningen bildades av privata och offentliga aktörer gemensamt med
majoritet i styrelsen från privata aktörer, vilken byggde på en finansieringsmodell i
strategin.
Under 2018 gavs uppdrag av ordförande i ideella föreningen att påbörja översyn av
ägarförhållanden och långsiktig finansiering av Visit Blekinge AB. Vid regionala
samverkansrådets möte under våren 2019 prövades sedermera en avsiktsförklaring för
gemensam utveckling och ägandeskap (finansiering) av Visit Blekinge från 2021.
Avsiktsförklaringen har därefter beretts och beslutats av respektive part.
Uppdraget från regionala samverkansrådet var att ta fram erforderliga underlag för
bolagsordning och aktieägaravtal mm.
Regionchefsgruppen har berett frågeställningen om uppdrag och bolagsbildning.
På regionala samverkansrådets möte våren 2020 diskuterades ett underlag till
uppdragsbeskrivning för bolaget, som ett möjligt underlag för aktieägaravtal och
bolagsordning. Regionchefsgruppen fick i uppdrag att återkomma med mer konkret
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förslag. Vid regionala samverkansrådet 7 maj lades slutligen ett underlag för
grunduppdrag och tilläggsuppdrag fram och beslutades, för fortsatt process kring
finansiering och ägarförhållanden. Ett samlat underlag togs fram inför regionchefsgrupp
och samverkansråd i augusti. Regionchefsgruppen har sedermera stämt av förslaget
som summerades upp på mötet 4 september enligt bifogat.
Inom ramen för nuvarande uppdrag drivs Visit Blekinge utifrån bolagsordning och
ägardirektiv från Visit Blekinge ideell förening. Finansiering fram till 2020 utgörs av ca
25 % av privat- och uppdragsfinansiering och av ca 75% offentlig finansiering som till
hälften är projektfinansierad. Den offentliga finansieringen fördelas mellan parterna med
ca 55% Region Blekinge och 45% från Blekinges kommuner och är beslutad fram till
utgången av 2020.
Från 2021 föreslås att finansieringsmodell mellan offentliga aktörer blir Region Blekinge
50% och Blekinges kommuner 50%. Styrelsen föreslås utgöras av offentliga och privata
aktörer i enlighet med aktieägaravtal och bolagsordning. I förslaget framgår att
ordförande i bolaget utses av Region Blekinge och att vice ordförande utses mellan
kommunerna. Aktiekapitalet i Visit Blekinge uppgår till 50 tkr. För att stärka upp bolagets
egna kapital och likviditet föreslås att ett aktieägartillskott om 1 000 tkr sker i samband
med förvärv av aktierna.
Överlåtelse av aktier och aktieägartillskott föreslås fördelas enligt finansieringsmodell
50/50
År 2021 föreslås även bolaget Visit Blekinge AB tillföras ett ovillkorat aktieägartillskott
om 1 000 000 kr
Region Blekinge
500 000 kr
Karlskrona kommun
200 000 kr
Karlshamns kommun
100 000 kr
Ronneby kommun
100 000 kr
Sölvesborgs kommun
50 000 kr
Olofströms kommun
50 000 kr
Beslutsunderlag
Överlåtelseavtal och övrig finansiering Visit Blekinge AB
Aktieägaravtal avseende Visit Blekinge AB
Uppdrag och styrmodell mm
Bolagsordning för Visit Blekinge AB
Förslag till Ägardirektiv till Visit Blekinge AB
Protokoll från Regionala samverkansrådet 2020-05-07
Protokoll från Regionchefsgruppens möte 2020-09-04
Beslutet skickas till
Visit Blekinge AB
Ordförande i kommunstyrelsen i samtliga kommuner i Blekinge
Kommunchefer i samtliga kommuner i Blekinge
Det regionala samverkansrådet
Controller Susanne Andersen
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§
266
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Visit Blekinge AB - framtida ägarförhållanden och finansiering från 202101-01
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att förvärva aktierna i Visit Blekinge AB, i enlighet med överlåtelseavtal mellan parterna
och Visit Blekinge ideell förening, bilaga 1. För Karlshamns kommun (212000–0845) –
50 aktier á 100 kr,
att ingå aktieägaravtal i enlighet med bilaga 2 (samt bilaga 2.1),
att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott uppgående till 1 mkr, fördelat enligt ägarandel.
För Karlshamns kommun – 100 tkr,
att princip för finansiering av grunduppdrag görs utifrån ägarandel. För 2021 finansieras
Visit Blekinge AB med 7 650 tkr vilket fördelas mellan Region och kommuner utifrån
ägarandel 50% Region Blekinge 50% Blekinges kommuner. För Karlshamns kommun –
765 tkr,
att föreslå parterna (Region Blekinge och kommunerna) att utse respektive representant
i samverkansrådet dvs regionstyrelsens ordförande respektive kommunstyrelsens
ordförande – som ombud på bolagsstämman. Att Region Blekinge föreslår ordförande
på stämman, samt
att föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB besluta om bolagsordning och
ägardirektiv enligt bilaga 3–4 på bolagsstämman.
Sammanfattning
Visit Blekinge AB är ett privat aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning och
ägs sedan bildandet 2014 av Visit Blekinge ideell förening. Visit Blekinge AB bildades
som ett led i arbetet med att utveckla besöksnäringen i Blekinge och har styrts utifrån
den gemensamma visionen i ”strategi för besöksnäringen - Blekinge” från 2013.
Den ideella föreningen bildades av privata och offentliga aktörer gemensamt med
majoritet i styrelsen från privata aktörer, vilken byggde på en finansieringsmodell i
strategin.
Under 2018 gavs uppdrag av ordförande i ideella föreningen att påbörja översyn av
ägarförhållanden och långsiktig finansiering av Visit Blekinge AB. Vid regionala
samverkansrådets möte under våren 2019 prövades sedermera en avsiktsförklaring för
gemensam utveckling och ägandeskap (finansiering) av Visit Blekinge från 2021.
Avsiktsförklaringen har därefter beretts och beslutats av respektive part.

Karlshamns kommun ∙ ∙ Karlshamns kommun
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Uppdraget från regionala samverkansrådet var att ta fram erforderliga underlag för
bolagsordning och aktieägaravtal mm.
Regionchefsgruppen har berett frågeställningen om uppdrag och bolagsbildning.
På regionala samverkansrådets möte våren 2020 diskuterades ett underlag till
uppdragsbeskrivning för bolaget, som ett möjligt underlag för aktieägaravtal och
bolagsordning. Regionchefsgruppen fick i uppdrag att återkomma med mer konkret
förslag. Vid regionala samverkansrådet 7 maj lades slutligen ett underlag för
grunduppdrag och tilläggsuppdrag fram och beslutades, för fortsatt process kring
finansiering och ägarförhållanden. Ett samlat underlag togs fram inför regionchefsgrupp
och samverkansråd i augusti. Regionchefsgruppen har sedermera stämt av förslaget
som summerades upp på mötet 4 september enligt bifogat.
Inom ramen för nuvarande uppdrag drivs Visit Blekinge utifrån bolagsordning och
ägardirektiv från Visit Blekinge ideell förening. Finansiering fram till 2020 utgörs av ca
25 % av privat- och uppdragsfinansiering och av ca 75% offentlig finansiering som till
hälften är projektfinansierad. Den offentliga finansieringen fördelas mellan parterna med
ca 55% Region Blekinge och 45% från Blekinges kommuner och är beslutad fram till
utgången av 2020.
Från 2021 föreslås att finansieringsmodell mellan offentliga aktörer blir Region Blekinge
50% och Blekinges kommuner 50%. Styrelsen föreslås utgöras av offentliga och privata
aktörer i enlighet med aktieägaravtal och bolagsordning. I förslaget framgår att
ordförande i bolaget utses av Region Blekinge och att vice ordförande utses mellan
kommunerna. Aktiekapitalet i Visit Blekinge uppgår till 50 tkr. För att stärka upp bolagets
egna kapital och likviditet föreslås att ett aktieägartillskott om 1 000 tkr sker i samband
med förvärv av aktierna.
Överlåtelse av aktier och aktieägartillskott föreslås fördelas enligt finansieringsmodell
50/50
År 2021 föreslås även bolaget Visit Blekinge AB tillföras ett ovillkorat aktieägartillskott
om 1 000 000 kr
Region Blekinge
500 000 kr
Karlskrona kommun
200 000 kr
100 000 kr
Karlshamns kommun
Ronneby kommun
100 000 kr
Sölvesborgs kommun
50 000 kr
Olofströms kommun
50 000 kr
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6

Bil1_Överlåtesleavtal visitIF
Bil2_aktieägaravtal visit blekinge AB 201005
Bil3N_bolagsordning Visit
Bil4_Ägardirektiv till VisitBlekinge AB - Förslag till 2021
Bilaga2.1N_Visit Regionala samvrådet
Protokoll Regionala samverkansrådet 2020-05-07_ (003)

Beslutet skickas till
Visit Blekinge AB
Ordförande i kommunstyrelsen i samtliga kommuner i Blekinge
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Kommunchefer i samtliga kommuner i Blekinge
Det regionala samverkansrådet
Controller Susanne Andersen

Daniel Wäppling
Kommundirektör
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Överlåtelseavtal och övrig finansiering Visit Blekinge AB

Visit Blekinge Ideell Förening (802489–1627) säljer aktierna i Visit Blekinge AB (556975–
8344), till substansvärdet (nominellt värde) 50 000 kr enligt följande fördelning:
Antalet aktier 500 st á 100 kr
Region Blekinge (232100–0081)

250 aktier á 100 kr

Karlskrona kommun (212000–0829)

100 aktier á 100 kr

Ronneby kommun (212000–0837)

50 aktier á 100 kr

Karlshamns kommun (212000–0845)

50 aktier á 100 kr

Olofströms kommun (212000–0811)

25 aktier á 100 kr

Sölvesborgs kommun (212000–0852)

25 aktier á 100 kr

Karlskrona 2021 01 01

Säljare:

Visit Blekinge Ideell Förening

Köpare:

Region Blekinge

Ronneby kommun
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Karlskrona kommun

Karlshamns kommun
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Olofströms kommun
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REGION BLEKINGE
KARLSKRONA KOMMUN
RONNEBY KOMMUN
KARLSHAMNS KOMMUN
OLOFSTRÖMS KOMMUN
OCH
SÖLVESBORGS KOMMUN

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE VISIT BLEKINGE AB

2021-01-01
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AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE VISIT BLEKINGE AB
Detta avtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan
(A) Region Blekinge, org.nr 232100–0081,
(B) Karlskrona Kommun, org.nr 212000–0829,
(C) Ronneby Kommun org.nr 212000–0837,
(D) Karlshamns Kommun, org.nr 212000–0845,
(E) Olofströms Kommun, org. nr 212000–0811,
(F) Sölvesborgs Kommun, org.nr 212000–0852.

1

Bakgrund och syfte

1.1 Parterna har överenskommit att samverka som aktieägare i Visit Blekinge AB, org. nr
556975–8344 (nedan kallat ”Bolaget”).
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1.2 Parterna ska med iakttagande av sina ekonomiska intressen gemensamt främja och
utveckla Bolagets verksamhet samt värna om dess fortsatta bestånd. Parterna ska lojalt
verka för Bolagets bästa.
1.3 Parterna önskar nu reglera sina mellanhavanden med anledning av sina respektive
aktieinnehav i Bolaget i enlighet med detta aktieägaravtal.
1.4 Avtalet omfattar parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i Bolaget.

2 Bolaget och dess verksamhet
2.1 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla marknadsföring av länet för fler
invånare, besökare och företag
2.2
Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som
framgår av 2 kap kommunallagen.

2.3
Bolaget verksamhet innebär att Bolaget bl.a. ska
(a) vara ett marknadsföringsbolag i förhållande till parterna.
(b) Tilläggsuppdrag enligt överenskommelse med part eller parterna

3 Bolagsordning
3.1
Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av Bilaga 1.1 härtill.

4 Styrelsen
4.1
Bolagets styrelse ska bestå av elva till tretton (11–13) ordinarie ledamöter och tre (3)
suppleanter.
4.2
Region Blekinge tillsammans med Blekinges kommuner ska utse tio (10) ordinarie ledamöter
och två (2) suppleanter. Av 10 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter så ska 5+1 utses av
Region Blekinge respektive 5+1 av Blekinges kommuner där var ägarkommun utser en plats i
styrelsen. Ledamöter och suppleanter utses i kretsen av politiker i ledande ställning som har
mandat att företräda Regionen respektive kommunerna i för bolaget relevanta frågor.
Kommunernas suppleant utses av Karlskrona kommun.
4.3
Privata näringslivet ska utse en till tre (1-3) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant.
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4.4
Styrelsens ordförande föreslås av Region Blekinge på stämman. Vice ordförande utses av
styrelsen inom kretsen för kommunernas ordinarie ledamöter.
4.5
Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst tre gånger per år. På begäran av
styrelseledamot ska styrelsen snarast sammankallas. Styrelsemöten ska schemaläggas årsvis.
4.6
Dokumentation och bakgrundsmaterial ska där så är möjligt tillhandahållas styrelseledamöterna
i god tid före styrelsemöte.
4.7
Ersättare har alltid rätt att närvara på sammanträde. Om styrelseledamöterna är eniga därom,
kan dessa tillåta annan än styrelseledamot eller ersättare att närvara vid
styrelsesammanträden. Sådan person får genom enhälligt beslut ges möjlighet att yttra sig men
ska aldrig ha rätt att rösta.

4.8
Styrelsen ska upprätta skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan å
ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören, samt skriftliga
instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens
bedömning av Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till
styrelsen.

5 Verkställande direktör
5.1
Verkställande direktör utses av styrelsen. Region Blekinge ska efter dialog i Samverkansrådet
föreslå namn på verkställande direktör som kan väljas.
5.2
Den verkställande direktören ska delta i alla styrelsemöten, såvida inte styrelsen beslutar om
annat. Den verkställande direktören ska förbereda och redogöra för de ärenden som ska tas
upp vid styrelsemötet.

6 Bolagsstämma
6.1
Bolagsstämma ska hållas på aktieägares begäran och i övrigt då så krävs enligt lag eller enligt
Bolagets bolagsordning.
6.2
Ordförande på bolagsstämma ska utses i den ordning aktiebolagslagen föreskriver.

7 Insyn i Bolagets verksamhet
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7.1
Part ska delge övriga parter på styrelsesammanträde eller annars all information om Bolaget
som part har tillgång till.
7.2
Part får när som helst få ta del av och kopiera alla handlingar rörande Bolaget som innehas av
Bolaget eller part. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem, styrelsesuppleant eller annan
person utsedd av part.

8 Enighet i vissa beslut
8.1
För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska - oavsett vad aktiebolagslagen eller
bolagsordningen stadgar – enighet föreligga mellan parterna.
(a) Ändring av bolagsordningen.
(b) Ändring av Bolagets aktiekapital.
(c) Beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag eller detta
avtal.
(d) Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet.
(e) Bildande eller nedläggning av dotterföretag.
(f) Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets
verksamhet.
8.2
Förekommer vid bolagsstämma sådan fråga som anges i punkt 8.1 ska
stämmoordföranden inte ha utslagsröst. Stämmoordföranden har dock kvar sin
utslagsröst i frågor enligt 8.3 nedan som på grund av lag eller föreskrift av
myndighet kräver beslut.
8.3
Förekommer till behandling vid styrelsesammanträde eller bolagsstämma sådan
fråga som enligt punkt 8.1 kräver enighet och kan sådan enighet inte uppnås ska
frågan avföras från dagordningen. Parterna ska därefter förhandlingsvägen söka
nå en lösning av frågan. Går det inte att med förhandling lösa frågan ska beslut i
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frågan inte fattas. Kräver emellertid lag eller myndighet beslut i frågan, ska frågan
återupptas och beslut fattas i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.

9 Revisor
9.1
Revisor utses på det sätt aktiebolagslagen föreskriver.
9.2
För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synvinkel tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig ska en (1)
lekmannarevisor utses.

10 Firmateckning
10.1
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening samt av
styrelseledamot i förening med verkställande direktören.
10.2
Verkställande direktören ska teckna firman rörande löpande förvaltningsåtgärder.

11 Finansiering
11.1
Bolagets verksamhet ska finansieras genom aktiekapital, eget kapital (ägartillskott) och genom
årligt driftbidrag från offentliga parter samt i övrigt av internt genererade medel och/eller
upplåning.
Aktiekapitalets storlek skall vara 50 000 kronor
Ägartillskott ska genomföras med 1000 000 kronor vid övertagande av aktier per datum 202101-01
Aktiekapital, ägartillskott och driftbidrag/grunduppdrag fördelas mellan ägarna utifrån ägarandel.
Tilläggsuppdrag finansieras av köpande part.
11.2
Offentliga parter åtar sig att tillskjuta driftbidrag för bolagets löpande finansiering. Årligt
driftbidrag av grunduppdrag skall särskilt beslutas mellan parterna vid styrelsemöte senast i
augusti året före nästkommande verksamhetsåret.
11.3
Part som överlåter verksamhet till bolaget utöver grunduppdrag i aktieägaravtal
skall särskild överenskommelse och träffas för denna verksamhet.
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12 Särskilda överenskommelser
12.1
De uppgifter som Parterna samarbetar om och överlämnar till Bolaget framgår av
samarbetsavtalet och den preciserade förteckningen i Underbilaga 1.1.
12.2
För Parternas beslut i frågor som rör förvaltningen av uppgifter som överlämnats till Bolaget
enligt Underbilaga 1.1 ska följande ordning gälla för beslut på bolagsstämma eller styrelsemöte.
Beslut i frågor som berör hela Visit Blekinges verksamhet, ska representanter från alla Parter
deltaga i.
Frågor som endast berör vissa delar av verksamheten, där parterna fattat särskilda
överenskommelser med bolaget, ska Parter som direkt berörs av dessa delar av
verksamheten (Berörda Parter) först ha ett samråd om innan beslut tas.

13 Överlåtelse av avtal
Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas eller pantsättas utan
samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet och utan övriga parters skriftliga
godkännande.

14 Utträde samt ny part
14.1
Part som upphör att vara aktieägare i Bolaget ska träda ut ur detta avtal. Tidpunkten för sådant
utträde ska vara då parten avhänder sig sina aktier.
14.2
Vid utträde i samband med överlåtelse av aktier i Bolaget till person som inte tidigare är
aktieägare ska överlåtaren tillse att förvärvaren förbinder sig att iaktta bestämmelserna i detta
avtal genom att underteckna detsamma.

15 Avtalets upphörande
15.1
Detta avtal gäller för part så länge denne är aktieägare i Bolaget.
15.2
Parterna ska senast året före avisering om översyn eller uppsägning av avtal
påbörja diskussioner om avtalet ska förlängas eller inte
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16 Övriga bestämmelser
16.1
Tillägg till eller ändring av detta avtal ska vara skriftliga och vederbörligen undertecknade av
samtliga parter.
16.2
Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av föremålet för avtalet och ersätter alla
tidigare skriftliga eller muntliga avtal samt alla tidigare och samtida förhandlingar och
överenskommelser mellan parterna med anknytning därtill.
16.3
För det fall detta avtal återgår med anledning av bristande uppfyllelse av något av
de villkor som anges ovan i denna punkt ska ingen av parterna ha rätt att framställa
något ekonomiskt anspråk på den andre parten

17 Tvistlösning
17.1
Tvist angående tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller därur härflytande
rättsförhållanden ska i första hand försöka avgöras genom förhandling mellan parterna som i
god anda ska sträva efter att finna en lösning på den uppkomna tvisten.
17.2
För det fall tvisten inte kan lösas genom förhandling ska tvisten avgöras vid allmän domstol med
Karlskrona tingsrätt som första instans.
______________________________
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BOLAGSORDNING
Organisationsnummer: 556975–8344
Antagen av bolagsstämma 2021-01-xx

§ 1 Firma
Bolagets firma är Visit Blekinge AB (svb)
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Karlshamn
§ 3 Särskild vinstutdelningsbegränsning
Bolaget är ett bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning enligt 32 kap.
aktiebolagslagen (2005:551)
§ 4 Ändamålet
Bolaget ändamål är att arbeta för att stärka Blekinges konkurrenskraft genom att
marknadsföra Blekinge och därmed förenlig verksamhet med iakttagande av de
kommunalrättsliga principerna
I samverkan med aktörer i Blekinge ska bolaget arbeta för att stärka kännedomen
om Blekinge och därmed öka antalet besökare, talanger till näringslivet och övriga
arbetsgivare samt bidra till fler etableringar och investeringar. En viktig del i
bolagets arbete är att stärka Blekinges konkurrenskraft genom nationell och
internationell marknadsföring och därtill kopplade aktiviteter.
§ 5 Aktiekapital
Aktiekapital utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor
§ 6 Antal aktier
Antalet aktier ska vara mins 500 och högst 2 000 stycken
§ 7 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 8–13 ledamöter med högst 5 suppleanter
Bolaget skall ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter
§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före
stämman genom brev med posten eller e-post.
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§ 9 Poströster
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare före stämman ska
kunna utöva sin rösträtt per post.
§ 10 Rätt att samla in fullmakt
Styrelsen äger rätt att samla in fullmakt inför stämman enligt det förfarande som
anges i Aktiebolagslagens 7 kapitel 4 § 2 stycket.
§ 11 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och
leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.
§ 12 Årsstämman
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång
På årsstämman skall följande ärenden förekomma
1) Val av ordförande vid stämman
2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Godkännande av dagordning
4) Val av en eller två justeringsmän
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7) Beslut
a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i
förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) Om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när
sådan förekommer
8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordning
§ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 – 1231
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§ 14 Förköpsförbehåll

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte
är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda
övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för
förköpet.
Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.
När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje
förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att
skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat
från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.
Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad
begär det, av notariuspublicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är
möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt
förköpsanspråk.
Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som
ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.
Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.
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Ägardirektiv VisitBlekinge AB (svb)

Ägardirektiv till VisitBlekinge AB (svb), org.nr. 556975-8344
Region Blekinge och Blekinges kommuner (i direktivet kallat Ägarna) äger till 100 % VisitBlekinge
AB (svb), (i direktivet kallat Bolaget). Detta ägardirektiv har till syfte att tydliggöra ägarnas
utgångspunkter och inriktning för Bolagets verksamhet. Ägardirektivet ska antas på årsstämma i
Bolaget. Det blir därmed bindande för Bolagets styrelse och andra företrädare som har att följa
direktivet.
Inom ramen för vad som följer i ägardirektivet är det Bolagets styrelse som ansvarar för att
Bolaget utvecklas på bästa sätt.
Bolagets verksamhetsidé
Bolagets grunduppdrag är att marknadsföra Blekinge till utsedda målgrupper för att få fler
besökare, talanger till näringslivet och övriga arbetsgivare samt bidra till fler etableringar och
investeringar
Bolaget har till uppdrag att öka kännedomen om Blekinge. Detta ska bidra till att Blekinge attraherar
fler talanger och stödjer arbetsgivares kompetensförsörjning, får fler besökare samt bidra till att öka
antalet etableringar och investeringar. Sammantaget ska detta marknadsföringsuppdrag bidra till en
ökad inflyttning till Blekinge och ekonomisk tillväxt.
Bolaget ska jobba med marknadföring mot följande målgrupper.
Besökare
Etablerare/Företag
Inflyttare
Ledningsförhållanden och informationsskyldighet
Ledningsansvaret för Bolaget utövas dels genom beslut om ägardirektiv och dels på
bolagsstämma. Ägarna äger rätt att ta del av information och handlingar rörande Bolaget och
dess verksamhet. Bolaget ska hålla Ägarna väl informerad om sin verksamhet. Det åligger
Bolaget att till ägarna så snart som möjligt översända:


Protokoll från styrelsesammanträden och årsstämma.



Bolagets verksamhetsplan och budget.



Bolagets årsredovisning och delårsrapporter.



Revisionsberättelse.



Annan information som är relevant och av betydelse.



Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad årsredovisningslagen stadgar,
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats.

2020-11-18
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Bolagets ska årligen genom behörig företrädare vid lämpligt tillfälle informera om och besvara
samverkansrådets frågor om bolagets verksamhet.
Arvode
Arvoden till styrelseledamöter och ersättare utgår inte.
Instruktion för verkställande direktör
Bolagets styrelse har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för
verkställande direktörens handhanvande av den löpande förvaltningen. Styrelsen ska se till att
instruktionen regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna
erfarenheter.
Allmänna direktiv för verksamhetens inriktning
Grunduppdraget ska som helhet utgå från Regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Blekinge och
övrigt redan framtagna strategier inom grunduppdraget. Marknadsföringen av Blekinge har sin
utgångspunkt i befintliga varumärkesplattformar. Eventuellt behov av nya strategier för ett nytt
varumärkesarbete tas av ägarna
Bolaget ska aktivt genomföra omvärldsanalyser inom sitt grunduppdrag för att effektivt kunna
genomföra sitt uppdrag. Kunskapsöverföring av omvärldsanalyser ska proaktivt göras till
kommuner och Region Blekinge


Besökare - Enligt befintligt uppdrag att marknadsföra Blekinge innanför och utanför
Blekinges gränser samt internationellt via marknadsföringsaktiviteter



Kompetens och talangattraktion - Bygga på genomfört projekt inom Region Blekinge
och TechTank. Viktigt att inkludera BTH, Science parks samt stora och växande
arbetsgivare.



Etablering/Investering ”Platser som attraherar människor attraherar även investeringar.”
- Bolaget genomför vid behov marknadsinsatser utifrån beslut av region och
kommunerna. I grunduppdraget ingår framtagning och underhåll av generellt
marknadsföringsmaterial via en gemensamt framtagen marknadsplan



Bolaget ska verka för en ökad samverkan och fler samarbetsinitiativ inom o utanför länet
som stödjer grunduppdrag och tilläggsuppdrag



Bolaget ska ensam eller tillsammans med andra privat- och offentligrättsliga organ verka
för och initiera genomförandet av tidsbegränsade projekt, vars syfte är att stimulera och
underlätta drift och utveckling av olika typer av näringsverksamhet,



Bolaget ska omvärldsbevaka och genomföra marknadsföringsinsatser i syfte att stärka
näringsverksamheter samt att öka Blekinge läns attraktionskraft som besöksmål och som
ett län för etablering och utveckling av företag och näringsverksamhet.
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Baserat på detta direktiv ska bolaget varje år fastställa en verksamhetsplan och budget för
närmaste räkenskapsåret senast under kvartal två (2).
Finansiering
Bolaget finansieras enligt proportionerligt efter ägarandel i bolaget för grunduppdraget.
Tilläggsuppdrag finansieras av beställare. Därutöver ska Bolaget finansieras genom
aktivitetsbaserade intäkter från samarbetsprojekt med näringslivet. Dessutom ska Bolaget ta
tillvara de möjligheter till kompletterande finansiering av sin verksamhet som står till buds genom
t.ex. EU och nationella aktörer.

Antagen av bolagsstämma 2021-01-xx
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Visit Blekinge 2021 ff
Bilaga 2.1
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Målsättning
Målsättning

”Visit Blekinge AB är ett marknadsföringsbolag som har till uppdrag att öka
kännedomen om Blekinge. Detta ska bidra till att Blekinge attraherar fler talanger
och stödjer arbetsgivares kompetensförsörjning, får fler besökare samt bidra till att
öka antalet etableringar och investeringar. Sammantaget ska detta
marknadsföringsuppdrag bidra till en ökad inflyttning till Blekinge och ekonomisk
tillväxt.”
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Konkret grunduppdrag
Grunduppdrag
Bolagets grunduppdrag är att marknadsföra Blekinge till utsedda målgrupper
för att få fler besökare, talanger till näringslivet och övriga arbetsgivare samt
bidra till fler etableringar och investeringar.
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Grunduppdrag
Grunduppdraget ska som helhet utgå från Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och övrigt
redan framtagna strategier inom grunduppdraget. Marknadsföringen av Blekinge har sin
utgångspunkt i befintliga varumärkesplattformar. Eventuellt behov av nya strategier för ett
nytt varumärkesarbete tas av ägarna.
Bolaget ska aktivt genomföra omvärldsanalyser inom sitt grunduppdrag för att effektivt
kunna genomföra sitt uppdrag. Kunskapsöverföring av omvärldsanalyser ska proaktivt göras
till kommuner och Region Blekinge.
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Målgrupper & insatser kopplat till
marknadsföring
Besökare
Enligt befintligt uppdrag att marknadsföra Blekinge innanför och utanför Blekinges gränser samt
internationellt via marknadsföringsaktiviteter
Kompetens och talangattraktion
Bygga på genomfört projekt inom Region Blekinge och TechTank. Viktigt att inkludera BTH,
Science parks samt stora och växande arbetsgivare.
Etablering/Investering ”Platser som attraherar människor attraherar även investeringar.”
Bolaget genomför vid behov marknadsinsatser utifrån beslut av region och kommunerna. I
grunduppdraget ingår framtagning och underhåll av generellt marknadsföringsmaterial via en
gemensamt framtagen marknadsplan.
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Styrning o styrmodell
•

Bolaget styrs genom ägarsamråd (regionala samverkansrådet) och en aktiv styrelse
kopplad till respektive kommun och region (ägardirektiv)

•

Ägaren representeras av regionstyrelsens ordförande, kommunstyrelseordförande och
regionala utvecklingsnämndens ordförande och ägarsamråd hålls minst 4 ggr per år
(aktieägaravtal o bolagsordning)

•

Styrelsen utses av ägarsamrådet och består av 11-13 ledamöter och 3 ersättare
(verksamhetsplan och budget)
Av 10+2 från offentliga så utses 5+1 av Region Blekinge och 5+1 av kommunerna
(ledamöter från offentliga utses inom kretsen samverkansråd/regionchefsgrupp eller den de
väljer att utse). Utgör interimsstyrelse 2020 - 2021

•

Näringslivet har 1– 3 ledamöter + 1 ersättare i styrelsen

•

Region Blekinge utser ordförande. Kommunerna inom sig utser vice ordförande

•

VD nomineras av Region Blekinge (VD instruktion)
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Finansiering
•

Region och kommuner har för avsikt att köpa in samtliga aktier i bolaget Visit Blekinge från
föreningen under hösten

•

Aktiekapitalet är idag 50 tkr fördelat på 500 aktier a 100 kr

•

Förslaget är att aktiekapitalet ökas till en miljon kronor (en ökning som inte påverkar
kommunens balansräkning)

•

Ekonomisk insats måste spegla inflytandet och ägande
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Finansiering –budget 2021
Nedanstående förslag till budget har presenterats av VD Håkan Andersson.
Personal
Ledning
Operativa
Adm/ek

4 150 000
1.0
3.0
0,5

Externa rörelsekostnader

1 000 000

Marknadsinsatser

2 500 000

Total budget

7 650 000
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Tilläggsuppdrag
Bolaget ska kunna avtala om ytterligare tjänster exempelvis
• Destinationsutveckling I nära samverkan med kommuner och Region Blekinge stödja
besöksnäringens behov med kompetensutveckling inom affärsutveckling, produkter och
erbjudanden. Vara projektkoordinator för överenskomna utvecklingsprojekt.
• Blekinge meetings (Convention bureau) Finns en framtagen förstudie med färdiga förslag
på genomförande.
• Besöksservice VBAB genomför redan idag uppdrag till kommuner inom lokal information
(hantering av lokala besöksnäringssidor). Finns tydliga synergieffekter vid ett ökat
samarbete inom lokal information (gemensam svarsfunktion) och uppföljning/utvärdering.
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Tidsplan
q Aktieägaravtal – beslut av samverkansrådet i sommar
q Bolagsordning – beslut av samverkansrådet i sommar
q Ägardirektiv – beslut av samverkansrådet i sommar
q Kommuner och region beslutar om övertagande – hösten 2020
q Överlåtelse av aktier, dialog med föreningen samt beslut i vid stämma – efter beslut i kommuner
och region – senhösten 2020
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Regionala samverkansrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-05-07

Plats och tid:

Skypemöte, den 7 maj 2020, klockan 14.30-15.45

Närvarande
ledamöter:

Lennarth Förberg (M)
Johan Sandberg (M), adjungerad
Roger Fredriksson (M)
Per-Ola Mattsson (S)
Morgan Bengtsson (S)
Landshövding Sten Nordin inbjuden för information § 40

Tjänstemän:

Peter Lilja
Ann-Lena Cederström
Carl-Martin Lanér
Tommy Ahlquist
Daniel Wäppling
Lars Ericsson
Iréne Robertsson
Helena Morgonsköld, adjungerad
Helene Håkansson, sekreterare
Malin Lind Mattsson, länsstyrelsen § 40

Underskrifter:

Sekreterare

Paragraf

37 - 43

_______________________________
Helene Håkansson
Ordförande
______________________________________________________
Lennarth Förberg
Justerare
______________________________________________________
Per-Ola Mattsson
ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på regionens anslagstavla
Datum när anslaget sätts
upp

Datum när anslaget tas
ner

Förvaringsplats för
protokoll

1 (9)
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Regionala samverkansrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-05-07

Innehållsförteckning
Val av justerare

§ 37/20

Godkännande av föredragningslista

§ 38/20

Anmälan om protokolljustering

§ 39/20

Hur synkar och stärker vi budskapen kring Covid 19

§ 40/20

Visit Blekinge

§ 41/20

Övriga frågor

§ 42/20

Nästa sammanträde

§ 43/20

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
2 (9)
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Regionala samverkansrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-05-07

§ 37/20

Val av justerare
Per-Ola Mattsson utses att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
3 (9)
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Regionala samverkansrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-05-07

§ 38/20

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
4 (9)
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Regionala samverkansrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-05-07

§ 39/20

Anmälan om protokolljustering
Protokoll från 2020-04-22 är godkänt och utsänt för justering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
5 (9)
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Regionala samverkansrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-05-07

§ 40/20

Hur synkar och stärker vi budskapen kring Covid 19
Landshövding Sten Nordin, länsråd Helena Morgonsköld och försvarsdirektör Malin Lind
Mattsson redogör och informerar.
• Övergripande syftet med Sveriges insatser och det centrala budskapet
• Syftet för krissamverkan i Blekinge, ISF
• Nationella samverkan
De bilder som presenterades bifogas protokollet.
Landshövdingen informerar även om att han avser kalla till ett Blekingeråd inom kort.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
6 (9)
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Regionala samverkansrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-05-07

§ 41/20

Visit Blekinge
Peter Lilja presenterar ett utkast till gemensam beskrivning av uppdraget framtaget i samverkan
med samtliga kommunchefer. Till protokollet bifogas presentationsbilderna.
Beslut
Regionala samverkansrådet beslutar
1. att ge Peter Lilja och regioncheferna i uppdrag att med utgångspunkt från innehållet i
presentationen ta fram ett färdigt beslutsunderlag som ska förankras vid nästa möte med
regionala samverkansrådet 2020-06-05 för att därefter kunna hanteras i respektive
organisation för beslut direkt efter sommaren.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
7 (9)
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Regionala samverkansrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-05-07

§ 42/20

Övriga frågor
Inga övriga frågor tas upp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
8 (9)
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Regionala samverkansrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-05-07

§ 43/20

Nästa sammanträde
Nästa möte med regionala samverkansrådet är 5 juni.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
9 (9)
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att sätta ner årsavgiften inom följande verksamheter till noll kronor för 2020:
årlig avgift livsmedel
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för
- serveringsställen där den huvudsakliga verksamheten inom livsmedelstaxan
utgörs av servering, inkl.
- mobila livsmedelsanläggningar
årlig avgift hälsoskydd
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för
- tillfälligt boende vilket bland annat omfattar hotell, vandrarhem, camping.
- skönhetsvård vilket omfattar bland annat skönhetsbehandlingar, frisörer och
fotvård
- bassängbad
årlig avgift miljötillsyn
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för
- tandläkare
- pälsdjursuppfödning
att nedsättning av taxorna inte omfattar region, kommun, kommunala bolag,
trossamfund eller förbund,
att medel anslås till Miljöförbundet Blekinge Väst med 895 tkr extra för 2020, samt
att finansiering hanteras inom kommunens resultat då ett ärende om återföring av delar
av det egna kapitalet i Miljöförbundet Blekinge Väst ska hanteras under hösten 2020.
Sammanfattning
Med anledning av de befarade konsekvenserna av pandemin Covid-19 bestämdes att
senarelägga fakturering för tillsyn och kontroll inom Miljöförbundets
verksamhetsområden till tidigast 1 september 2020. Detta för att ge företagen respit
med betalning och för att medlemskommunerna skulle kunna besluta om eventuell
sänkning av den årliga avgiften. Beslut som generellt påverkar taxornas storlek kan bara
fattas av fullmäktige i respektive medlemskommun.
Vissa branscher har drabbats hårdare än andra av pandemin och de restriktioner som
införts. Även inom branscher varierar påverkan.
Ramen för de beslut som en kommun får fatta utgår ifrån grundlag och kommunallag.
En av de grundläggande principerna är att alla ska behandlas lika och att de skillnader
som görs ska vara sakliga och objektiva.
När det gäller att reglera avgifterna behöver särskild hänsyn tas till kontroll utifrån
livsmedelslagstiftningen då den grundas på EU-rätt (EU:s kontrollförordning) och har
särskilda krav på finansieringen av kontrollverksamheten.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige kan besluta om att ändra taxan för vissa verksamheter. Retroaktiva
beslut som är gynnande kan genomföras. När det gäller kontroller enligt livsmedelslagen
så tittar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) nu på frågan och kommer att
återkomma med vad kommuner får göra gällande avgiften för 2020 med hänsyn till
pågående pandemi. Kommunchef i Olofström har varit i kontakt med SKR och diskuterat
livsmedelstaxan. De har inte haft möjlighet att utreda ytterligare men planerar att göra
det.
Vid ett nytt taxebeslut behöver finansiering beaktas i beslutet.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2020-09-14
Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
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PROTOKOLL
Krisledningsnämnden
Sammanträdesdatum:

Krisledningsnämndens beslut
Krisledningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att sätta ner årsavgiften inom följande verksamheter till noll kronor för 2020:
årlig avgift livsmedel
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för
- serveringsställen där den huvudsakliga verksamheten inom livsmedelstaxan
utgörs av servering, inkl.
- mobila livsmedelsanläggningar
årlig avgift hälsoskydd
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för
- tillfälligt boende vilket bland annat omfattar hotell, vandrarhem, camping.
- skönhetsvård vilket omfattar bland annat skönhetsbehandlingar, frisörer och
fotvård
- bassängbad
årlig avgift miljötillsyn
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för
- tandläkare
- pälsdjursuppfödning
att nedsättning av taxorna inte omfattar region, kommun, kommunala bolag,
trossamfund eller förbund,
att medel anslås till Miljöförbundet Blekinge Väst med 895 tkr extra för 2020, samt
att finansiering hanteras inom kommunens resultat då ett ärende om återföring av delar
av det egna kapitalet i Miljöförbundet Blekinge Väst ska hanteras under hösten 2020.
Sammanfattning
Med anledning av de befarade konsekvenserna av pandemin Covid-19 bestämdes att
senarelägga fakturering för tillsyn och kontroll inom Miljöförbundets
verksamhetsområden till tidigast 1 september 2020. Detta för att ge företagen respit
med betalning och för att medlemskommunerna skulle kunna besluta om eventuell
sänkning av den årliga avgiften. Beslut som generellt påverkar taxornas storlek kan bara
fattas av fullmäktige i respektive medlemskommun.
Vissa branscher har drabbats hårdare än andra av pandemin och de restriktioner som
införts. Även inom branscher varierar påverkan.
Ramen för de beslut som en kommun får fatta utgår ifrån grundlag och kommunallag.
En av de grundläggande principerna är att alla ska behandlas lika och att de skillnader
som görs ska vara sakliga och objektiva.
När det gäller att reglera avgifterna behöver särskild hänsyn tas till kontroll utifrån
livsmedelslagstiftningen då den grundas på EU-rätt (EU:s kontrollförordning) och har
särskilda krav på finansieringen av kontrollverksamheten.
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PROTOKOLL
Krisledningsnämnden
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige kan besluta om att ändra taxan för vissa verksamheter. Retroaktiva
beslut som är gynnande kan genomföras. När det gäller kontroller enligt livsmedelslagen
så tittar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) nu på frågan och kommer att
återkomma med vad kommuner får göra gällande avgiften för 2020 med hänsyn till
pågående pandemi. Kommunchef i Olofström har varit i kontakt med SKR och diskuterat
livsmedelstaxan. De har inte haft möjlighet att utreda ytterligare men planerar att göra
det.
Vid ett nytt taxebeslut behöver finansiering beaktas i beslutet.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2020-09-14
Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-14

Nämnd
Krisledningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(5)
Dnr: 2020/2726

Datum
2020-09-28
2020-10-20
2020-11-23

§
74
217

Nedsättning av fast tillsynsavgift inom Miljöförbundet Blekinge Västs
område pga Covid-19/Corona
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att sätta ner årsavgiften inom följande verksamheter till noll kronor för 2020:
årlig avgift livsmedel
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för
- serveringsställen där den huvudsakliga verksamheten inom livsmedelstaxan
utgörs av servering, inkl.
- mobila livsmedelsanläggningar
årlig avgift hälsoskydd
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för
- tillfälligt boende vilket bland annat omfattar hotell, vandrarhem, camping.
- skönhetsvård vilket omfattar bland annat skönhetsbehandlingar, frisörer och
fotvård
- bassängbad
årlig avgift miljötillsyn
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för
- tandläkare
- pälsdjursuppfödning
att nedsättning av taxorna inte omfattar region, kommun, kommunala bolag,
trossamfund, eller förbund,
att medel anslås till Miljöförbundet Blekinge Väst med 895 tkr extra för 2020, samt
att finansiering hanteras inom kommunens resultat.
Sammanfattning
Med anledning av de befarade konsekvenserna av pandemin Covid-19 bestämdes att
senarelägga fakturering för tillsyn och kontroll inom Miljöförbundets
verksamhetsområden till tidigast 1 september 2020. Detta för att ge företagen respit
med betalning och för att medlemskommunerna skulle kunna besluta om eventuell
sänkning av den årliga avgiften. Beslut som generellt påverkar taxornas storlek kan bara
fattas av fullmäktige i respektive medlemskommun.

Karlshamns kommun ∙ ∙ Karlshamns kommun
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Vissa branscher har drabbats hårdare än andra av pandemin och de restriktioner som
införts. Även inom branscher varierar påverkan.
Ramen för de beslut som en kommun får fatta utgår ifrån grundlag och kommunallag.
En av de grundläggande principerna är att alla ska behandlas lika och att de skillnader
som görs ska vara sakliga och objektiva.
När det gäller att reglera avgifterna behöver särskild hänsyn tas till kontroll utifrån
livsmedelslagstiftningen då den grundas på EU-rätt (EU:s kontrollförordning) och har
särskilda krav på finansieringen av kontrollverksamheten.
Kommunfullmäktige kan besluta om att ändra taxan för vissa verksamheter. Retroaktiva
beslut som är gynnande kan genomföras. När det gäller kontroller enligt livsmedelslagen
så tittar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) nu på frågan och kommer att
återkomma med vad kommuner får göra gällande avgiften för 2020 med hänsyn till
pågående pandemi. Kommunchef i Olofström har varit i kontakt med SKR och diskuterat
livsmedelstaxan. De har inte haft möjlighet att utreda ytterligare men planerar att göra
det.
Vid ett nytt taxebeslut behöver finansiering beaktas i beslutet.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2020-09-14
Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
Bakgrund och överväganden
Livsmedelslagstiftning
”Det är upp till varje enskild kontrollmyndighet att fatta beslut om en avgift ska tas ut.
Vissa avgifter är obligatoriska, exempelvis avgifter som rör kontroller på slakterier. När
det gäller butiker, caféer, restauranger och andra verksamheter som kommunerna
kontrollerar så har Livsmedelsverket gått ut med följande rekommendation under
rådande läge:



I dagsläget finns anledning att avvakta fakturering/att medge anstånd med
betalning av utskickade fakturor
Längre fram kan det uppstå en situation där det är lämpligt att helt eller delvis
efterskänka avgiften. Beslut om detta fattas dock av varje enskild
kontrollmyndighet. 10 § i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter gör det möjligt att sätta ned avgiften
vid särskilda skäl.”
10 § - om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheten sätta ned eller
efterskänka avgiften

Finansiering
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Miljöförbundets verksamhet finansieras av en kombination av avgift från
medlemskommunerna och intäkter utifrån av kommunfullmäktige beslutad taxa.
Inspektioner har gjorts och görs nu av Miljöförbundet men efter riskbedömning. Dock
kommer inte antalet inspektioner som genomförs under 2020 att komma upp i ett
normalläge för förbundet. Tid har i stället behövt läggas på tillsyn enligt lagen
(2020:1896) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Hur gör andra kommuner?
Miljöförbundet har varit i kontakt med några andra kommuner för jämförelse.
Kommun
Tingsryd
Älmhult
Markaryd

Avgift – nedsättning
Faktura skickas ut
Faktura skickas ut
Faktura skickas ut

Ljungby
Alvesta
Växjö

Kommer att skicka ut faktura årsavgift
Faktura skickas ut
Faktura skickas ut. Betalar sannolikt
tillbaka årsavgift till de som betalat
men inte får tillsyn.
Karlskrona Tar inte årlig avgift för krisdrabbade
företag inom livsmedel och
hälsoskydd.
Ronneby
Ingen årlig avgift faktureras.
Bromölla
Tar ut årliga avgifter.

Anstånd
Vid förfrågan
Vid förfrågan
Vid förfrågan och beviljas om
inte tidigare
betalningsanmärkning
Vid förfrågan
Vid förfrågan
Vid förfrågan
Vid förfrågan

Generellt förlängd betalningstid
till 90 dagar.

Bedömning
Utifrån inriktningen vid Blekinge Väst möte och i dialog med Per-Ola Persson och
Johanna Randsalu från Miljöförbundet och Nina Andersson, näringslivschef på
Karlshamns kommun, lämnas förslag om att den fasta taxan ska sättas till noll för 2020
för följande verksamheter:
Årlig avgift livsmedel
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för
- serveringsställen där den huvudsakliga verksamheten inom livsmedelstaxan
utgörs av servering, inkl.
- mobila livsmedelsanläggningar
Summa avgiftsbefriade verksamheter inom hälsoskydd respektive kommun:
Karlshamn ca 680 tkr
Sölvesborg: ca 510 tkr
Olofström ca 245 tkr
Årlig avgift hälsoskydd
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för
- tillfälligt boende vilket bl.a .omfattar hotell, vandrarhem, camping.
- skönhetsvård vilket omfattar bl.a. skönhetsbehandlingar, frisörer och fotvård
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bassängbad

Summa avgiftsbefriade verksamheter inom hälsoskydd respektive kommun
Karlshamn ca 185 tkr
Sölvesborg: ca 130 tkr
Olofström ca 105 tkr
Årlig avgift miljötillsyn
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för
- tandläkare
- pälsdjursuppfödning
Summa avgiftsbefriade verksamheter inom miljötillsyn respektive kommun:
Karlshamn ca 30 tkr
Sölvesborg: ca 206 tkr
Olofström ca 16 tkr
Nedsättning av taxorna omfattar inte region, kommun, kommunala bolag, trossamfund,
eller förbund.
Fördelning av intäkter mellan de olika verksamheterna i respektive kommun.
Karlshamn

Olofström

Sölvesborg

Livsmedel

680 tkr (47%)

245 tkr (17%)

510 tkr (36%)

Hälsoskydd

185 tkr (44%)

105 tkr (25%)

130 tkr (31%)

Miljöskydd

30 tkr (12%)

16 tkr (6%)

206 tkr (82%)

Totalt

895 tkr (42,5%)

366 tkr 17,5%) 846 tkr (40%)

Det varierar över landet hur kommuner har valt att hantera kostnader för tillsyn och
kontroll. Det är också så att självfinansieringsgraden varierar mellan olika kommuner
och det är upp till respektive kommun att själva avgöra detta när det gäller miljötillsyn
och hälsoskydd. Livsmedelslagstiftningen däremot skiljer, där kostnaden ska bäras av
utövaren. Dock har undantag gjorts utifrån rådande läge och det är möjligt att göra vissa
undantag.
Blekinge Väst som består av representanter från de tre medlemskommunerna i
Miljöförbundet. I Blekinge Väst har diskuterats en nedsättning eller befrielse av
avgifterna för verksamheter som drabbats hårt av den rådande pandemin. Samtliga
kommuner har vidtagit åtgärder för att minska effekterna av pandemin. En del i detta har
då varit en diskussion om, och förslag på att sätta ner avgift till noll kronor för vissa
verksamheter när det gäller taxor inom Miljöförbundets verksamhet. De ekonomiska
effekterna för de tre medlemmarna, har tagits fram av Miljöförbundet utifrån Blekinge
Väst mötet i juni och augusti och i samråd med näringslivskontoret i Karlshamns
kommun.
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Förslaget på verksamheter enligt ovan innebär totalt för Karlshamns kommun 895 tkr,
för Olofströms kommun 366 tkr och för Sölvesborgs kommun 846 tkr.
Daniel Wäppling
Kommundirektör
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna de reviderade stadgarna för NetPort.Karlshamn ideell förening med
följande ändring:
att det under § 11 i andra meningen ändras till att kommunstyrelsen i Karlshamns
kommun utser ordförande.
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) meddelar jäv och deltar inte i beslutet.
Arbetsutskottet utser Magnus Gärdebring (M) till ordförande under detta ärendes
behandling.
Sammanfattning
Styrelsen för NetPort.Karlshamn ideell förening föreslår att stadgarna för föreningen
revideras. Ärendet behandlades i arbetsutskottet 2020-09-01, § 249, och det beslutades
då att återremittera ärendet till förvaltningen för att under § 12 i de föreslagna stadgarna
klargöra vilken instans som ska fastställa ägardirektiven.
Styrelsen för NetPort.Karlshamn ideell förening har nu behandlat ärendet igen och
beslutat om förtydligande under § 12 i stadgarna.
Revideringarna berör följande:
Paragraf (§)
6 Medlemmar
8.1 Valkretsar
8.2 Valkretsmöte: representation
8.3 Valkretsmöte: sammanträde
11 Styrelsesammansättning
12 Styrelsens uppgifter
13 Styrelsens sammanträde
15 årsredovisning
16 Revision
18 Ordinarie och extra årsmöte
19 Ärenden vid ordinarie årsmöte
27 Upplösning av föreningen

Revidering
Tillägg: universitet
Tillägg: universitet
Tillägg: universitet
Tillägg: universitet
Ändring: Valkretsmöte ska hållas 4 veckor före ordinarie
årsmöte. Val av en protokollsjusterare.
Ändring: Ersättare i styrelsen tas bort
Tillägg: att årligen fastställa ett ägardirektiv till NetPort
Science Park AB.
Ändring: Ersättares närvaro vid styrelsens sammanträden
tas bort.
Ändring: årsredovisning tillställas revisorerna den 31 mars
påföljande år.
Ändring: Revisorerna ska avsluta granskning senast den 30
april av föregående års förvaltning.
Ändring: Ordinarie årsmöte ska hållas senast i juni och
kallelsen ska skickas minst 21 dagar före årsmötet.
Ändring: Nominering av ledamöter och ordförande till
NetPort Science Park ABs styrelse, vilka utses av Netport.
Karlshamns styrelse
Ändring: Stadgar antagna vid stiftelsemötet den 23 mars
2005. Reviderade …29 maj 2020.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Beslutsunderlag
1

Förslag till stadgejustering för NetPort.Karlshamn ideell förening 201006

Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att det under § 11 i andra meningen ändras till att
kommunstyrelsen i Karlshamns kommun utser ordförande.
Bodil Frigren Ericsson (L), Marie Sällström (S), Charlott Lorentzen (MP) samt Marco
Gustavsson (C) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i
enlighet med Magnus Gärdebrings yrkande.
Beslutet skickas till
NetPort.Karlshamn ideell förening
Författningssamlingen
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2020/997

Datum
2020-11-10
2020-11-24
2020-11-23

§
316

Revidering av stadgar för NetPort.Karlshamn ideell förening
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna de reviderade stadgarna för NetPort.Karlshamn ideell förening.
Sammanfattning
Styrelsen för NetPort.Karlshamn ideell förening föreslår att stadgarna för föreningen
revideras. Ärendet behandlades i arbetsutskottet 2020-09-01, § 249, och det beslutades
då att återremittera ärendet till förvaltningen för att under § 12 i de föreslagna stadgarna
klargöra vilken instans som ska fastställa ägardirektiven.
Styrelsen för NetPort.Karlshamn ideell förening har nu behandlat ärendet igen och
beslutat om förtydligande under § 12 i stadgarna.
Revideringarna berör följande:
Paragraf (§)
6 Medlemmar
8.1 Valkretsar
8.2 Valkretsmöte: representation
8.3 Valkretsmöte: sammanträde
11 Styrelsesammansättning
12 Styrelsens uppgifter
13 Styrelsens sammanträde
15 årsredovisning
16 Revision
18 Ordinarie och extra årsmöte
19 Ärenden vid ordinarie årsmöte
27 Upplösning av föreningen

Revidering
Tillägg: universitet
Tillägg: universitet
Tillägg: universitet
Tillägg: universitet
Ändring: Valkretsmöte ska hållas 4 veckor före ordinarie
årsmöte. Val av en protokollsjusterare.
Ändring: Ersättare i styrelsen tas bort
Tillägg: att årligen fastställa ett ägardirektiv till NetPort
Science Park AB.
Ändring: Ersättares närvaro vid styrelsens sammanträden
tas bort.
Ändring: årsredovisning tillställas revisorerna den 31 mars
påföljande år.
Ändring: Revisorerna ska avsluta granskning senast den 30
april av föregående års förvaltning.
Ändring: Ordinarie årsmöte ska hållas senast i juni och
kallelsen ska skickas minst 21 dagar före årsmötet.
Ändring: Nominering av ledamöter och ordförande till
NetPort Science Park ABs styrelse, vilka utses av Netport.
Karlshamns styrelse
Ändring: Stadgar antagna vid stiftelsemötet den 23 mars
2005. Reviderade …29 maj 2020.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Beslutsunderlag
1

Förslag till stadgejustering för NetPort.Karlshamn ideell förening 201006

Beslutet skickas till
NetPort.Karlshamn ideell förening
Författningssamlingen

Anna Sunnetoft
Nämndsekreterare
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Stadgar för NetPort.Karlshamn ideell förening
Antagna 2016-05-17
§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är NetPort.Karlshamn ideell förening.
§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Karlshamns kommun.
§ 3 Föreningens ändamål
NetPort.Karlshamn skall främja och stimulera utvecklingen av näringslivet lokalt, regionalt
och nationellt, verka för att fler personer bosätter sig i regionen, verka för fler arbetstillfällen
inom NetPorts fokusområden, samt verka för att Blekinge Tekniska Högskola utvecklas med
forskning, fler program och fler studenter. Föreningens verksamhet skall inte ha något
vinstsyfte.
§ 4 Föreningens verksamhet
Föreningens verksamhet skall bestå av
att verka för samarbete mellan olika aktörer i syfte att stärka utveckling av
kommuner/regionförbund näringsliv och högskola,
att genomföra aktiviteter för dialog och samarbete mellan olika aktörer i syfte att skapa lokala
förutsättningar för etablering, drift och utveckling av högskola, företag och
näringsverksamhet,
att genomföra aktiviteter för att sprida kunskap för utveckling inom teknik och vetenskap,
varigenom högskola, företag/näringsidkare och andra kan utveckla samarbetsformer som
möjliggör att tekniska landvinningar och vetenskapliga rön bidrar till att stärka och utveckla
näringsverksamhet,
att verka för att bidra till spridandet av grundforskning, industriell forskning och
experimentell utveckling,
att verka för och initiera genomförandet av tidsbegränsade projekt, vars syfte är att stimulera
och underlätta drift och utveckling av olika typer av närings- och utbildningsverksamhet,
att genom medlemskap i Blekinge Business Incubator ideell förening och andra organisationer
medverka till utveckling av företag och företagsidéer,
att genomföra marknadsföringsinsatser i syfte att stärka näringsverksamhet samt att öka
regionens attraktionskraft som utbildningsregion och för etablering och utveckling av företag
och näringsverksamhet
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Föreningens aktiviteter och verksamhet skall vara öppen och tillgänglig för alla intresserade
på lika villkor oavsett medlemskap i föreningen. Vad som nu angivits skall även gälla för
verksamhet som bedrivs av juridisk person ägd i sin helhet av föreningen.
§ 5 Offentlighet m.m.
Föreningen skall i sin verksamhet följa reglerna i Tryckfrihetsförordning och sekretesslag.
§ 6 Medlemmar
Till medlem kan antas dels juridisk person och fysisk person som bedriver näringsverksamhet,
dels kommuner/regionförbund, organisationer och dels högskolor/universitet, om sökanden
skäligen kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av
föreningens ändamål.
§ 7 Organ
Föreningens organ är
-

Valkretsmöten
Årsmöte
Styrelse
Revisorer

§ 8.1 Valkretsar
För de val och ärenden som anges i §§ 8.3 och 8.4, sammanförs dels högskolor/universitet till
en valkrets och dels kommuner/regionförbund, juridiska och fysiska personer som bedriver
näringsverksamhet till en valkrets.
För de val som anges i § 8.6 skall kommuner/regionförbund utgöra en valkrets.
§ 8.2 Valkretsmöte: representation
Medlemmarna i de tre valkretsarna, valkretsen för högskolor/universitet, valkretsen för
kommuner/regionförbund och valkretsen för juridiska och fysiska personer som bedriver
näringsverksamhet utser ombud till respektive valkretsmöte.
§ 8.3 Valkretsmöte: sammanträde
Inom valkretsarna för högskolor/universitet, kommuner/regionförbund, respektive inom
valkretsen för juridiska och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet skall ordinarie
valkretsmöte hållas senast tre fyra veckor före föreningens ordinarie årsmöte. Vid ordinarie
valkretsmöte skall förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande, sekreterare, två rösträknare och två en protokolljusterare.
Fastställande av röstlängd.
Fråga om stadgeenlig kallelse.
Val av ombud till föreningens årsmöte jämte ersättare för denne enligt § 17.
Val av ledamöter och ersättare till föreningens styrelse.
Val av ledamöter till valkretsmötets valberedning jämte ersättare enligt § 8.4.
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7. Övriga val eller nomineringar, som föreningens årsmöte eller styrelse uppdragit åt
valkretsmötet att förrätta.
8. Ärende som styrelsen underställt valkretsmötet.
Extra valkretsmöte skall sammankallas då föreningens styrelse eller valkretsmötets
valberedning så beslutar.
Kallelse till valkretsmöte sker per post eller elektroniskt senast tre veckor innan mötet skall
hållas. Valkretsmötets valberedning skall ombesörja kallelse och vidta övriga åtgärder som
erfordras för att hålla mötet. Kallelsen sänds till kretsens medlemmar som skall
vidarebefordra den till sina valkretsombud.
Vid valkretsmöte har varje ombud en röst. Val kan ske med slutna sedlar om någon begär det.
Såsom valkretsmötets beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avges. Valärende
avgörs vid lika röstetal genom lottning. I annan fråga gäller vid lika röstetal den mening som
biträds av valkretsmötets ordförande.
§ 8.4 Valkretsmöte: valberedning
Vid de ordinarie valkretsmötena väljs för tiden till och med nästkommande ordinarie
valkretsmöte en valberedning med tre ledamöter jämte ersättare för var och en av dessa.
Valkretsmötet utser ordförande i valberedningen. Valberedningen sammanträder på kallelse
av ordföranden. Valberedningen skall föreslå kandidater till de val som kretsmötet skall
förrätta.
Valberedningen skall senast en vecka efter valkretsmöte, dock senast två veckor före
föreningens årsmöte, sända styrkt avskrift av mötets justerade valprotokoll till föreningen
enligt valordningens anvisningar.
§ 8.5 Valordning
Det åligger föreningens styrelse, att i fråga om valkretsarna för högskolor och juridiska person
som bedriver näringsverksamhet, senast två veckor före ordinarie årsmöte upprätta en
valordning, som utvisar dels medlemmarnas representationsrätt vid respektive valkretsmöte,
dels det antal ordinarie ombud, ledamöter och ersättare i respektive organ, som varje
valkretsmöte skall välja eller nominera.
Valordningen skall innehålla erforderliga anvisningar för respektive val och nominering.
Valordningen sänds till samtliga medlemmar och ordinarie ledamöter i valkretsmötenas
valberedning.
§ 8.6 Valkrets: Kommuner/regionförbund
Kommuner/regionförbund skall med iakttagande av kommunallag och arbetsordning inför
föreningens ordinarie årsmöte fatta beslut i följande ärenden:
1. Val av ombud till föreningens årsmöte jämte ersättare för denne enligt § 17.
2. Val av ledamöter och ersättare till föreningens styrelse.
3. Övriga val eller nomineringar, som föreningens årsmöte eller styrelse uppdragit åt
fullmäktige att förrätta.
4. Ärende som föreningens styrelse underställt kommuner/regionförbund.
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§ 9 Inträde
Ansökan om inträde görs skriftligen till föreningens styrelse, som beslutar om inträde kan
beviljas.
§ 10 Föreningens förvaltning
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen och årsmötet.
§ 11 Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av nio ledamöter och max nio ersättare. Ordförande i styrelsen skall vara
kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun.
- medlemmar sammanförda i kretsen för andra, juridiska och fysiska personer som driver
näringsverksamhet utser tre ledamöter och tre ersättare
-

medlemmar sammanförda i kretsen för universitet och högskolor utser tre ledamöter och
tre ersättare

-

Kommuner/regionförbund utser två ledamöter utöver ordförande, samt tre ersättare.

Ledamöter och ersättare i styrelsen utses för tiden från ordinarie årsmöte till och med nästa
ordinarie årsmöte.
Utöver den av Karlshamns kommun utsedde ordföranden utser styrelsen inom sig högst två
vice ordförande.
§ 12 Styrelsens uppgifter
Vid handhavande av föreningens angelägenheter åligger det styrelsen särskilt
att årligen tillse att NetPort Science Park AB arbetar fram en verksamhetsplan för sitt arbete,
denna plan omfattar även den ideella föreningen,
att årligen fastställa ett ägardirektiv till NetPort Science Park AB,
att årligen vid behov fastställa inkomst- och utgiftsbudget för föreningen,
att pröva ansökan om inträde i föreningen,
att uppdra åt NetPort Science Park AB att sköta föreningens bokföring och att detta fullgörs i
överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt,
att beslut i verksamheten av principiell betydelse eller annars av större vikt underställs
respektive kommuner/regionförbund och valkretsmötena för godkännande.
Styrelsen får utse firmatecknare samt befullmäktiga ombud att på föreningens vägnar söka,
kära och svara för föreningen ävensom föra dess talan.
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§ 13 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Sådan kallelse skall utfärdas om det
påkallas av minst två ledamöter av styrelsen.
Ersättare har rätt att närvara vid och delta i styrelsens överläggningar när ersättaren tjänstgör
för frånvarande ledamot.
§ 14 Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande.
Inom styrelsen har varje ledamot en röst.
Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening som de flesta närvarande enas om, och vid lika
röstetal den mening som ordföranden biträder.
Styrelseledamot får inte delta i behandling av ärende som angår honom/henne själv eller
någon honom/henne närstående.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som undertecknas eller justeras av
ordföranden och en styrelseledamot. Protokoll skall föras i nummerföljd och förvaras på
betryggande sätt. Ledamot som deltagit i ärendes avgörande anses ha biträtt det i protokollet
antecknade beslutet, såvida denne inte låtit anteckna avvikande mening.
§ 15 Årsredovisning
För varje kalenderår skall styrelsen avge en årsredovisning. Denna skall tillställas revisorerna
senast den 28 februari 31 mars påföljande år.
§ 16 Revision
För granskning av föreningens räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt utses minst en
revisor och minst en ersättare. Ordinarie årsmöte utser minst en revisor och en ersättare, vilka
båda skall vara godkända.
Kommuner/regionförbund har rätt att, inom sin valkrets och utöver årsmötets utseende av
revisorer och ersättare utse en revisor jämte ersättare för att granska och rapportera
hanteringen av tillförda medel ur kommuner/regionförbunds perspektiv. Granskningen skall
även omfatta gemensamt helägda organisationer/bolag.
Senast den 31 mars 30 april skall revisorerna avsluta granskning av föregående års förvaltning
samt avlämna revisionsberättelse till styrelsen.
§ 17 Årsmötets sammansättning
Föreningens årsmöte består av tre ombud. Ett av dessa ombud jämte ersättare utses av
kommunfullmäktige i Karlshamns kommun. Valkretsmötena högskolor/universitet respektive
juridiska personer som bedriver näringsverksamhet utser ett ombud vardera jämte ersättare.
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Ombud skall utses för tiden från och med föreningens ordinarie årsmöte intill föreningens
nästa årsmöte. Varje valkrets utser för samma tid erforderligt antal ersättare.
Ersättare inträder i den ordning som de utsetts så snart ordinarie ombud är förhindrad att delta.
Uppdrag som ombud eller ersättare till årsmötet förfaller om ombud eller ersättare utträder ur
föreningen.
§ 18 Ordinarie och extra årsmöte
Ordinarie årsmöte skall årligen hållas senast i maj juni månad i Karlshamn på tid och ställe
som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner behov härav eller då den för
uppgivet ändamål skriftligen påkallas av medlem eller av föreningens revisorer.
Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske genom brev eller elektroniskt minst 14 21 dagar före
årsmötet och delges medlemmarna och de årsmötesombud som anmälts till föreningen.
Vid extra årsmöte skall kallelse delges medlemmar och årsmötesombud genom brev eller
elektroniskt minst sju dagar före årsmötet. I kallelse till extra årsmöte skall anges de ärenden
som skall förekomma. Annat ärende får inte avgöras vid sådant årsmöte.
§ 19 Ärenden vid ordinarie årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden:
a) styrelsens ordförande öppnar årsmötet
b) upprättande och godkännande av röstlängd
c) godkännande av förslaget till dagordning
d) val av ordförande på årsmötet
e) val av sekreterare för mötet
f) val av protokolljusterare
g) fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat
h) framläggande av årsredovisning och revisorernas berättelse
i) beslut angående
(a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning
(b) Ansvarsfrihet å styrelsens ledamöter
j) anmälan från i § 8.1 angivna valkretsar om namn på de av dem utsedda ledamöterna
och ersättarna i styrelsen väljs
k) val av revisorer jämte ersättare för dem

474

7(8)

l) nominering av ledamöter och ordförande till NetPort Science Park ABs styrelse,
(vilka utgörs av valda i § 19, j) (vilka utses av NetPort.Karlshamns styrelse)
m) ärende som av styrelsen underställs årsmötet
n) ärende som av medlem senast 30 dagar i förväg hos styrelsen skriftligen anmälts till
handläggning på årsmötet
o) bestämmande av medlemmarnas avgifter för följande år
p) Val av representant att företräda föreningens bolag vid dess årsstämma och extra
årsstämma
Vidare har årsmötet att besluta i sådana ärenden vilka enligt dessa stadgar skall handläggas av
årsmötet.
Minst 14 dagar före ordinarie årsmöte skall genom styrelsens försorg en förteckning över de
ärenden som skall förekomma hållas tillgänglig för medlemmarna. Ärende som inte varit
upptaget på denna förteckning får inte avgöras utan alla närvarande ombuds samtycke, om det
inte omedelbart föranleds av årsredovisningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart
sammanhang med ärende som finns upptaget på förteckningen.
§ 20 Röstning vid årsmötet
Vid årsmötet har de i § 17 angivna ombuden en röst vardera. Vid årsmötet har medlemmarna
endast rätt att föra sin talan och utöva sin rösträtt genom de av valkretsmötena utsedda
ombuden.
Eventuellt förekommande val vid årsmötet skall förrättas med slutna sedlar om så begärs av
något årsmötesombud. All annan omröstning vid årsmötet sker öppet. Styrelsens ledamöter
väljs av respektive valkrets.
Styrelseledamot får delta i överläggningarna på årsmötet.
Såsom årsmötets beslut gäller den mening som biträds med minst två tredjedelar av de
avgivna rösterna.
§ 21 Att utse ombud till av föreningen ägt/ägda bolag
Årsmötet skall intill en period fram till och med nästa ordinarie årsmöte utse en representant
som företräder NetPort.Karlshamn ideell förening vid den av föreningen ägt/ägda bolag.
Denna ordning skall ingå i den ideella föreningens § för ”ärenden vid ordinarie årsmöte”
§ 22 Avgift
Medlem skall till föreningen erlägga en årsavgift. Årsmötet skall årligen fastställa årsavgiften.
Avgifter erläggs vid den tidpunkt och i den ordning som föreningens styrelse bestämmer.
Erlagda avgifter återbetalas inte till medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen.
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§ 23 Påföljd vid brott mot stadgar och beslut
Styrelsen kan till omedelbart utträde uppsäga medlem som inte i rätt tid erlagt den i § 22
stadgade årsavgiften. Tillika kan styrelsen till omedelbart utträde uppsäga medlem som
uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen. Vidare kan
medlem som upphör att uppfylla kraven för att vara medlem uppsägas av styrelsen till
omedelbart utträde.
§ 24 Skiljenämnd
Tvist mellan föreningen å ena sidan och styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller medlem å
andra sidan skall den avgöras av skiljemän enligt Lagen (1999:116) om skiljeförfarande.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Karlshamn.
§ 25 Uppsägningstid
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen meddela detta till styrelsen.
Medlemskapet upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter det att sex månader
förflutit från det att uppsägningen kommit styrelsen till handa.
Medlem som anmält sitt utträde är skyldig att erlägga i § 22 angivna avgifter som förfallit till
betalning.
§ 26 Stadgeändring m.m.
För ändring av dessa stadgar eller för föreningens upplösning erfordras att beslut fattas på ett
ordinarie årsmöte eller extra årsmöte, samt att beslutet biträds med minst två tredjedelar av de
avgivna rösterna.
§ 27 Upplösning av föreningen
Om upplösning av föreningen beslutas, skall vad som återstår av dess tillgångar efter
betalning av skulderna fördelas mellan samtliga som vid tiden för upplösningen är
medlemmar i föreningen i förhållande till summan av vad var och en inbetalat i årsavgifter
under den senaste tio åren.
Stadgarna antagna vid stiftandemötet den 23 mars 2005. Reviderade 23 april 2009, 21 april
2010, 10 maj 2012, 29 maj 2015, 17 maj 2016 och 29 maj 2020.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till detaljplan för Karlshamn 6:5 m.fl. (brandstation) enligt 5 kap. 27 §
plan- och bygglagen (2010:900).
Sammanfattning
Den 24 oktober 2018 inkom Karlshamns kommun med en ansökan om planläggning för
en ny brandstation på fastigheten Karlshamn 6:5 m.fl. Den 5 december 2018 tog
byggnadsnämnden beslut om att pröva ansökan i en detaljplan och den 27 mars 2019
togs beslut om att arbetet med detaljplanen skulle påbörjas.
Syftet med planen är att skapa möjligheter för en ny brandstation på delar av
fastigheterna Karlshamn 6:5 och Karlshamn 6:1. Planförslaget ska möjliggöra för en
modern brandstation och medge erforderliga funktioner såsom byggnader för personal
och fordon, parkeringar, övningsyta samt tekniska anläggningar. Planområdet ligger
strategiskt i nära anslutning till större vägar och möjliggör snabb utryckning till hela
kommunen.
För att uppnå optimala markhöjder kommer en del av berget att behöva sprängas bort
och andra delar av marken att fyllas upp. En ny utfart för utryckning via Oljehamnsvägen
kommer att tillskapas. Befintlig infart från Oljehamnsvägen till Tubbarydsvägen behöver
flyttas något söder ut. För att gående och cyklister på ett säkert sätt ska kunna passera
området reserveras mark för en framtida gång- och cykelväg i planområdets västra del.
Gång- och cykelvägen ska vara tillgänglig för allmänheten.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte.
Byggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2020, § 61 att samråd skulle genomföras.
Samrådet genomfördes under perioden 30 mars - 27 april 2020. Totalt inkom 21
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad
samrådsredogörelse.
Erforderliga utredningar avseende risker, naturvärden, trafik, massbalans och dagvatten
har tagits fram under planarbetets gång. Synpunkter som inkom under samrådet ledde
bland annat till att dagvattenutredningen och trafikutredningen kompletterades.
Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020 att granskning skulle genomföras.
Granskningen genomfördes under perioden 6 juli - 21 augusti 2020. Totalt inkom 17
yttranden under granskningstiden. Inga synpunkter inkomna under granskningen
föranleder någon revidering av planförslaget, varför endast redaktionella ändringar har
gjorts i antagandehandlingarna.
Slutligen beslutade byggnadsnämnden den 7 oktober 2020, § 219 följande:
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat
2020-09-22,
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling,
daterat 2020-09-22, och till denna hörande handlingar,
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
(2010:900), samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt anhåller byggnadsnämnden om att
detaljplanen antas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Protokollsutdrag BN § 2020/219 Detaljplan för Karlshamn 6:5 m.fl. (Brandstation) Beslut om antagande
Plankarta Detaljplan för del av Karlshamn 6.5 m.fl. Brandstation
Antagandehandling
Planbeskrivning Detaljplan för Karlshan 6.5 m.fl. Brandstation Antagandehandling
Granskningsutlåtande Detaljplan för Karlshamn 6.5 m.fl. Brandstation
Antagandehandling
Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Karlshamn 6.5 m.fl (Brandstation)
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning_Karlshamn_6_5_mfl
Detaljerad riskanalys, WSP 2019-04-02 rev. 2020-01-16
Naturvärdesinventering WSP 2019-08-30,
Trafikutredning, Afry 2019-12-18
PM Ökad godstrafik Oljehamnsvägen 2020-06-08
Beräkning trafikbuller Oljehamnsvägen 2019-10-15
Massbalans, AFRY 2020-01-31
Dagvattenutredning 2020-02-17, rev. 2020-06-03
PM Grundvattenpåverkan 2020-06-08

Yrkanden
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Projektledare William Lavesson
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh
Stadsarkitekt Emina Kovacic
Ekonom Ann-Sofie Johansson
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till detaljplan för Karlshamn 6:5 m.fl. (brandstation) enligt 5 kap. 27 §
plan- och bygglagen (2010:900).
Sammanfattning
Den 24 oktober 2018 inkom Karlshamns kommun med en ansökan om planläggning för
en ny brandstation på fastigheten Karlshamn 6:5 m.fl. Den 5 december 2018 tog
byggnadsnämnden beslut om att pröva ansökan i en detaljplan och den 27 mars 2019
togs beslut om att arbetet med detaljplanen skulle påbörjas.
Syftet med planen är att skapa möjligheter för en ny brandstation på delar av
fastigheterna Karlshamn 6:5 och Karlshamn 6:1. Planförslaget ska möjliggöra för en
modern brandstation och medge erforderliga funktioner såsom byggnader för personal
och fordon, parkeringar, övningsyta samt tekniska anläggningar. Planområdet ligger
strategiskt i nära anslutning till större vägar och möjliggör snabb utryckning till hela
kommunen.
För att uppnå optimala markhöjder kommer en del av berget att behöva sprängas bort
och andra delar av marken att fyllas upp. En ny utfart för utryckning via Oljehamnsvägen
kommer att tillskapas. Befintlig infart från Oljehamnsvägen till Tubbarydsvägen behöver
flyttas något söder ut. För att gående och cyklister på ett säkert sätt ska kunna passera
området reserveras mark för en framtida gång- och cykelväg i planområdets västra del.
Gång- och cykelvägen ska vara tillgänglig för allmänheten.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte.
Byggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2020, § 61 att samråd skulle genomföras.
Samrådet genomfördes under perioden 30 mars - 27 april 2020. Totalt inkom 21
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad
samrådsredogörelse.
Erforderliga utredningar avseende risker, naturvärden, trafik, massbalans och dagvatten
har tagits fram under planarbetets gång. Synpunkter som inkom under samrådet ledde
bland annat till att dagvattenutredningen och trafikutredningen kompletterades.
Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020 att granskning skulle genomföras.
Granskningen genomfördes under perioden 6 juli - 21 augusti 2020. Totalt inkom 17
yttranden under granskningstiden. Inga synpunkter inkomna under granskningen
föranleder någon revidering av planförslaget, varför endast redaktionella ändringar har
gjorts i antagandehandlingarna.
Slutligen beslutade byggnadsnämnden den 7 oktober 2020, § 219 följande:
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat
2020-09-22,
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling,
daterat 2020-09-22, och till denna hörande handlingar,
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
(2010:900), samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt anhåller byggnadsnämnden om att
detaljplanen antas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Protokollsutdrag BN § 2020/219 Detaljplan för Karlshamn 6:5 m.fl. (Brandstation) Beslut om antagande
Plankarta Detaljplan för del av Karlshamn 6.5 m.fl. Brandstation
Antagandehandling
Planbeskrivning Detaljplan för Karlshan 6.5 m.fl. Brandstation Antagandehandling
Granskningsutlåtande Detaljplan för Karlshamn 6.5 m.fl. Brandstation
Antagandehandling
Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Karlshamn 6.5 m.fl (Brandstation)
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning_Karlshamn_6_5_mfl
Detaljerad riskanalys, WSP 2019-04-02 rev. 2020-01-16
Naturvärdesinventering WSP 2019-08-30,
Trafikutredning, Afry 2019-12-18
PM Ökad godstrafik Oljehamnsvägen 2020-06-08
Beräkning trafikbuller Oljehamnsvägen 2019-10-15
Massbalans, AFRY 2020-01-31
Dagvattenutredning 2020-02-17, rev. 2020-06-03
PM Grundvattenpåverkan 2020-06-08

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Projektledare William Lavesson
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh
Stadsarkitekt Emina Kovacic
Ekonom Ann-Sofie Johansson
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren

480

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-07

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2018/3724

Datum
2020-10-13
2020-10-20
2020-11-23

§
298
221

Detaljplan för Karlshamn 6:5 m.fl. (brandstation) - beslut om antagande
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till detaljplan för Karlshamn 6:5 m.fl. (brandstation) enligt 5 kap. 27 §
plan- och bygglagen (2010:900).
Sammanfattning
Den 24 oktober 2018 inkom Karlshamns kommun med en ansökan om planläggning för
en ny brandstation på fastigheten Karlshamn 6:5 m.fl. Den 5 december 2018 tog
byggnadsnämnden beslut om att pröva ansökan i en detaljplan och den 27 mars 2019
togs beslut om att arbetet med detaljplanen skulle påbörjas.
Syftet med planen är att skapa möjligheter för en ny brandstation på delar av
fastigheterna Karlshamn 6:5 och Karlshamn 6:1. Planförslaget ska möjliggöra för en
modern brandstation och medge erforderliga funktioner såsom byggnader för personal
och fordon, parkeringar, övningsyta samt tekniska anläggningar. Planområdet ligger
strategiskt i nära anslutning till större vägar och möjliggör snabb utryckning till hela
kommunen.
För att uppnå optimala markhöjder kommer en del av berget att behöva sprängas bort
och andra delar av marken att fyllas upp. En ny utfart för utryckning via Oljehamnsvägen
kommer att tillskapas. Befintlig infart från Oljehamnsvägen till Tubbarydsvägen behöver
flyttas något söder ut. För att gående och cyklister på ett säkert sätt ska kunna passera
området reserveras mark för en framtida gång- och cykelväg i planområdets västra del.
Gång- och cykelvägen ska vara tillgänglig för allmänheten.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte.
Byggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2020, § 61 att samråd skulle genomföras.
Samrådet genomfördes under perioden 30 mars - 27 april 2020. Totalt inkom 21
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad
samrådsredogörelse.
Erforderliga utredningar avseende risker, naturvärden, trafik, massbalans och dagvatten
har tagits fram under planarbetets gång. Synpunkter som inkom under samrådet ledde
bland annat till att dagvattenutredningen och trafikutredningen kompletterades.
Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020 att granskning skulle genomföras.
Granskningen genomfördes under perioden 6 juli - 21 augusti 2020. Totalt inkom 17
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yttranden under granskningstiden. Inga synpunkter inkomna under granskningen
föranleder någon revidering av planförslaget, varför endast redaktionella ändringar har
gjorts i antagandehandlingarna.
Slutligen beslutade byggnadsnämnden den 7 oktober 2020, § 219 följande:
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat
2020-09-22,
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling,
daterat 2020-09-22, och till denna hörande handlingar,
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
(2010:900), samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt anhåller byggnadsnämnden om att
detaljplanen antas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Protokollsutdrag BN § 2020/219 Detaljplan för Karlshamn 6:5 m.fl. (Brandstation) Beslut om antagande
Plankarta Detaljplan för del av Karlshamn 6.5 m.fl. Brandstation
Antagandehandling
Planbeskrivning Detaljplan för Karlshan 6.5 m.fl. Brandstation Antagandehandling
Granskningsutlåtande Detaljplan för Karlshamn 6.5 m.fl. Brandstation
Antagandehandling
Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Karlshamn 6.5 m.fl (Brandstation)
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning_Karlshamn_6_5_mfl
Detaljerad riskanalys, WSP 2019-04-02 rev. 2020-01-16
Naturvärdesinventering WSP 2019-08-30,
Trafikutredning, Afry 2019-12-18
PM Ökad godstrafik Oljehamnsvägen 2020-06-08
Beräkning trafikbuller Oljehamnsvägen 2019-10-15
Massbalans, AFRY 2020-01-31
Dagvattenutredning 2020-02-17, rev. 2020-06-03
PM Grundvattenpåverkan 2020-06-08

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Projektledare William Lavesson
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh
Stadsarkitekt Emina Kovacic
Ekonom Ann-Sofie Johansson
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren

Lena Jarl Hellgren
Planarkitekt
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Plats och tid

Rådhussalen, klockan 08:15—11:50

Beslutande

Jan Bremberg
Magnus Olsson
Mats Bondesson
Görgen Lennarthsson
Lars Hasselgren
Gitte Ejdetjärn
Stefan Sörensson
Ulrika Berggren

Tjänstgörande
ersättare

Ulf Månsson (S)
Kerstin Linde (S) § 219
Ingvar Andersson (S) § 219

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

ersätter
Kennet Bengtsson (S)
Gitte Ejdetjärn (S)
Stefan Sörensson (S)

Närvarande
ersättare

Kerstin Linde
Johan Wolgast
Catarina Flod
Ingvar Andersson
Lennart Lindqvist

(S) ej § 219
(MP)
(M)
(S) ej § 219
(S)

Övriga

Lena Jarl Hellgren
Anna Lyggemark
Janeth Gummesson
Åse Gummesson
Christina Svensson

Planarkitekt
Planarkitekt
Teckentolk
Teckentolk
Sekreterare

Paragrafer

§ 219

Utses att justera

Lars Hasselgren (M)

Justeringsdatum

2020-10-07

Sekreterare

Christina Svensson

Ordförande

Jan Bremberg

Justerande

Lars Hasselgren
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§ 219 Detaljplan för Karlshamn 6:5 m.fl. (Brandstation) – Beslut om antagande,
2018/3724
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat
2020-09-22
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling,
daterat 2020-09-22, och till denna hörande handlingar
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
(2010:900).
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservationer
Görgen Lennarthsson (SD) och Ulrika Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet om de
tre första att-satserna till förmån till sitt eget förslag – att bygga brandstationen på
Karlshamn 6:1 och 7:1 Västerport.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Gitte Ejdetjärn (S) och Stefan Sörensson (L) i
handläggningen av ärendet.
Sammanfattning
Den 24 oktober 2018 inkom Karlshamns kommun med en ansökan om planläggning för
en ny brandstation på fastigheten Karlshamn 6:5 m.fl. Den 5 december 2018 tog
byggnadsnämnden beslut om att pröva ansökan i en detaljplan och den 27 mars 2019
togs beslut om att arbetet med detaljplanen skulle påbörjas.
Syftet med planen är att skapa möjligheter för en ny brandstation på delar av
fastigheterna Karlshamn 6:5 och Karlshamn 6:1. Planförslaget ska möjliggöra för en
modern brandstation och medge erforderliga funktioner såsom byggnader för personal
och fordon, parkeringar, övningsyta samt tekniska anläggningar. Planområdet ligger
strategiskt i nära anslutning till större vägar och möjliggör snabb utryckning till hela
kommunen.
För att uppnå optimala markhöjder kommer en del av berget att behöva sprängas bort
och andra delar av marken att fyllas upp. En ny utfart för utryckning via Oljehamnsvägen
kommer att tillskapas. Befintlig infart från Oljehamnsvägen till Tubbarydsvägen behöver
flyttas något söder ut. För att gående och cyklister på ett säkert sätt ska kunna passera
området reserveras mark för en framtida gång- och cykelväg i planområdets västra del.
Gång- och cykelvägen ska vara tillgänglig för allmänheten.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte.
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Byggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2020, § 61 att samråd skulle genomföras.
Samrådet genomfördes under perioden 30 mars - 27 april 2020. Totalt inkom 21
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad
samrådsredogörelse.
Erforderliga utredningar avseende risker, naturvärden, trafik, massbalans och dagvatten
har tagits fram under planarbetets gång. Synpunkter som inkom under samrådet ledde
bland annat till att dagvattenutredningen och trafikutredningen kompletterades.
Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020 att granskning skulle genomföras.
Granskningen genomfördes under perioden 6 juli - 21 augusti 2020. Totalt inkom 17
yttranden under granskningstiden. Inga synpunkter inkomna under granskningen
föranleder någon revidering av planförslaget, varför endast redaktionella ändringar har
gjorts i antagandehandlingarna.
Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt föreslår stadsbyggnadsavdelningen att
detaljplanen godkänns av byggnadsnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige
med anhållan om antagande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-22
Plankarta, daterad 2020-09-22
Planbeskrivning, daterad 2020-09-22
Granskningsutlåtande, daterat 2020-09-22
Samrådsredogörelse, daterad 2020-06-09
Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2020-03-03, reviderad 2020-06-09
Fastighetsförteckning, daterad 2020-03-04, reviderad 2020-06-15
Detaljerad riskanalys, WSP, daterad 2019-04-02, reviderad 2020-01-16
Naturvärdesinventering, WSP, daterad 2019-08-30
Trafikutredning, AFRY, daterad 2019-12-18
PM Ökad godstrafik Oljehamnsvägen, AFRY, daterad 2020-06-08
Bullerberäkning, daterad 2019-10-15
Massbalans AFRY, daterad 2020-01-31
Dagvattenutredning, AFRY, daterad 2020-02-17, reviderad 2020-06-03
PM Grundvattenpåverkan, AFRY 2020-06-08
Yrkanden
Görgen Lennarthsson (SD) och Ulrika Berggren (SD) yrkar avslag på de tre första attsatserna.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Görgen Lennarthssons (SD) och
Ulrika Berggrens (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren
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Planbeskrivning

2020-09-22
Dnr: 2018/3724

Detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 6:5 med flera
(Brandstation)
Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län

Antagandehandling • Utökat förfarande
Samrådsbeslut 		BN 			2020-03-18
Granskningsbeslut		BN			2020-06-24
Godkänd för antagande
BN			
2020-10-07
Antagandebeslut		KF			20XX-XX-XX
Laga kraft						20XX-XX-XX
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt

Stadsbyggnadsavdelningen • Samhällsbyggnadsförvaltningen
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OM DETALJPLANEN

Handlingar

Planprocess

Av följande handlingar är det endast plankartan
med bestämmelser som har juridisk verkan.
Resterande handlingar utgör komplement och
underlag till detaljplanen.

Planförfarande
Denna detaljplan handläggs enligt plan- och
bygglagen (2010:900). En brandstation utgör
en viktig samhällsfunktion och anses vara av
stort allmänt intresse. Planförslaget strider mot
översiktsplanen Karlshamn 2030 varför planarbetet
genomförs med ett utökat planförfarande.

Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, daterad
2020-09-22
Planbeskrivning, daterad 2020-09-22
Granskningsutlåtande, daterad 2020-09-22
Samrådsredogörelse, daterad 2020-06-09

Planprocessen är en demokratisk process
med lagstadgade krav på allmänhetens insyn
och medverkan. Under planarbetets gång
har handlingarna ställts ut för samråd och
granskning med möjligheter för alla att lämna
synpunkter. Handlingarna har ställts ut på
Stadsbyggnadsavdelningen på Rådhuset och på
Stadsbiblioteket i Karlshamn. Handlingarna,
förutom fastighetsförteckningen och
samrådsredogörelsen, har även funnits tillgängliga
på kommunens hemsida på www.karlshamn.se/
planer.

Undersökning om betydande miljöpåverkan,
daterad 2020-03-03, reviderad 2020-06-09
Fastighetsförteckning, daterad 2020-03-04,
reviderad 2020-06-15
Detaljerad riskanalys, WSP, daterad 2019-04-02,
rev. 2020-01-16
Naturvärdesinventering, WSP, daterad 2019-08-30
Trafikutredning, AFRY, daterad 2019-12-18
PM Ökad godstrafik Oljehamnsvägen, AFRY,
daterad 2020-06-08
Bullerberäkning, daterad 2019-10-15

Genomförandetid

Massbalans AFRY,, daterad 2020-01-31

Genomförandetiden föreslås till 5 år från den dag
planen vinner laga kraft.

Dagvattenutredning, AFRY, daterad 2020-02-17,
reviderad 2020-06-03
PM Grundvattenpåverkan, AFRY 2020-06-08

Preliminär tidplan

Beslut

Samråd 		

Första kvartalet 2020

Granskning		

Tredje kvartalet 2020

Antagande		

Fjärde kvartalet 2020

Laga kraft 		

Fjärde kvartalet 2020

Byggnadsnämnden tog beslut om positivt
planbesked 2018-12-05 samt beslut om att påbörja
arbetet med detaljplanen 2019-03-06.
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SAMMANFATTNING

Bakgrund

Karlshamns kommun har ansökt om planläggning
för en ny brandstation på fastigheten Karlshamn
6:5. Platsen ligger strategiskt i nära anslutning till
större vägar och möjliggör snabb utryckning till
hela kommunen.

Syfte

Syftet med planen är att skapa möjligheter för en ny
brandstation med tillhörande funktioner på delar av
fastigheterna Karlshamn 6:5 och Karlshamn 6:1.
Planens läge.

Planförslagets huvuddrag

Planförslaget ska möjliggöra för en modern
brandstation. Detaljplanen ska medge erforderliga
funktioner såsom byggnader för personal och
fordon, övningsyta och parkeringar. För att uppnå
optimala markhöjder kommer en del av berget att
behöva sprängas bort och andra delar av marken att
fyllas upp.

PLANDATA

Läge och areal

Planområdet är beläget intill Oljehamnsvägen, cirka
1 km väster om Karlshamns tätort. Detaljplanen
avgränsas i sydväst av Oljehamnsvägen och i väster
av Tubbarydsvägen. I övrigt gränsar planområdet
till ett skogsområde.
Planen omfattar delar av fastigheterna Karlshamn
6:5 och Karlshamn 6:1. Hela planområdets areal
uppgår till cirka 4,1 hektar varav cirka 3,5 hektar
utgörs av del av fastigheten Karlshamn 6:5.
Planområdets areal.
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Markägoförhållanden

En huvudfråga i översiktsplanen är strävan efter
en hållbar utveckling för Karlshamns kommun
där en social, ekologisk och ekonomisk dimension
beaktas. I översiktsplanen presenteras åtta ledord
som Karlshamns kommun definierat som viktiga i
strävan efter en hållbar utveckling:

Fastigheten Karlshamn 6:5 ägs av Karlshamns
församling som, enligt beslut i Kyrkofullmäktige
2018-08-21, KF § 25b, är beredda att sälja marken
till Karlshamns kommun. Detta under förutsättning
att ytan kommer att användas till ny brandstation.
Fastigheten Karlshamn 6:1, som främst kommer att
beröras när det gäller åtgärder på vägområden, ägs
av Karlshamns kommun.

•

Miljövänlig energi

•

Hållbara kommunikationer

•

Funktionsblandning

•

Närhet till natur

•

Förtätning

•

Levande landsbygd

•

Närhet till service

•

God infrastruktur

En utveckling i det aktuella området bedöms ge
förutsättningar för hållbara kommunikationer,
miljövänlig energi, god infrastruktur och närhet till
natur, vilket omfattar fyra av de åtta ledorden.
Rödmarkerad fastighet, Karlshamn 6:1, ägs av Karlshamns
kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

Översiktsplan
Karlshamn 2030

I gällande översiktsplan för Karlshamns kommun,
Karlshamn 2030, är planområdet beläget inom
område A14 - Stenhagen med den huvudsakliga
utvecklingsinriktningen idrott och friluftsliv.
För området anges bland annat att höga natur-,
kultur- och friluftsvärden ska värnas och utvecklas.
Då området idag är planlagt för begravning/
gravområde strider nu gällande detaljplan mot
översiktsplanen. Nu aktuellt planförslag strider
också mot översiktsplanen men bedöms inte
påverka de värden som finns i området negativt.

Översiktsplanens åtta ledord.
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Detaljplaner

Undersökning av
betydande miljöpåverkan

Området omfattas idag av detaljplan A314, som
vann laga kraft 1991 och reglerar marken till
gravområde, naturmark och Natur. Nu aktuell
detaljplan kommer att ersätta del av planen A314.

Med hänsyn till de höga naturvärdena i form
av äldre ekar och läderbaggar som identifierats
tidigt i processen, har flera samråd skett med
länsstyrelsen. Sammanfattningsvis har samråden
resulterat i att det inte krävs något samråd enligt
miljöbalken kopplade till natur- eller djurvärden för
detaljplanen.
Bedömning har gjorts att den befintliga miljön
inte har sådana värden eller en sådan sårbarhet att
denna kan väntas leda till betydande miljöpåverkan.
Det innebär att en miljöbedömning med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna
i 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11§
miljöbalken inte behöver upprättas. Bedömningen
beskrivs mer utförligt i bilagan ”Undersökning av
betydande miljöpåverkan”.
Samråd med Länsstyrelsen Blekinge har genomförts och i yttrande, daterat 2019-10-23, framgår
det att länsstyrelsen instämmer i kommunens
bedömning att planen inte väntas leda till någon
betydande miljöpåverkan.

Planförslaget ersätter del av detaljplan A314.

Naturvårdsprogram 1993

Platsen ingår i Naturvårdsprogram 1993
(område K6.Tubbaryd-Hinseberget), i vilket det
beskrivs enligt följande: ”Skogsklätt område med
lövblandskog, i huvudsak ek och bokdominerad.
Ren bokskog finns, likaså smärre bestånd av
avenbok. På de små höjdpartierna finns tall blandad
med diverse lövbuskar som till exempel rönn och
oxel. Den fridlysta idegranen finns i området. En
del stigar genomkorsar området som ofta nyttjas i
Sternöskolans verksamhet.”

Hållbara Karlshamn 2030
Den gemensamma samhällsutmaningen är att
utveckla lösningar som säkrar god livskvalitet, ger
utrymme för ekonomisk tillväxt och samtidigt
säkerställer ett varaktigt skydd för miljön och
dess resurser, nu och för framtida generationer. I
Hållbara Karlshamn 2030, som består av ett antal
dokument som är under framtagande, ställer sig
Karlshamns kommun bakom de globala målen för
hållbar utveckling och Agenda 2030.

Rekommendationer: ”Den norra delen utgörs
av kyrkogård. Sternöskolans behov av närnatur
bör beaktas på lämpligt sätt i den framtida
markanvändningen inom området.”
Detaljplanen kommer inte att beröra områden där
ovan beskrivna fridlysta idegranar finns.
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PLANFÖRSLAG

Plankarta
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Förklaring av
planbestämmelserna

Tekniska anläggningar hörande till räddningstjänstens
funktioner inklusive kommunikationsmast.

Allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap

I användningen E1 ingår tekniska
anläggningar såsom transformatorstation och
kommunikationsmast.

Den del av Oljehamnsvägen som ligger inom
planområdet kommer att utgöras av allmän plats
vilket innebär att allmänheten har tillträde till
marken. Det kommunala huvudmannaskapet
innebär bland annat att kommunen ska äga allmän
platsmark samt bekosta och ansvara för utbyggnad
och framtida drift och underhåll av den allmänna
platsmarken.

Egenskapsbestämmelser för
kvartersmark
Bebyggandets omfattning
Marken får inte förses med byggnad.
Inom område försett med så kallad prickmark får
marken inte förses med byggnad. Bestämmelser om
prickmark reglerar endast att marken inte får förses
med byggnader. Andra anläggningar än byggnader,
som till exempel parkering, murar och staket, får
uppföras på marken. Även fristående skyltar och
ljusanordningar är tillåtna på prickmark.

VÄG
Väg.
Oljehamnsvägen och tillhörande vägområde
får beteckningen VÄG. Begreppet väg
används i detaljplan för de stråk som ingår i
det sammanhängande huvudnätet med hög
framkomlighet, stort korsningsavstånd, stort
trafikflöde och få utfarter. In- och utfarter mot
Oljehamnsvägen, som är en väg med tung trafik,
ska begränsas till utfart för utryckning.

I planförslaget är marken prickad mot
Oljehamnsvägen, i syfte att säkra ett byggnadsfritt
avstånd från vägområdet.

Kvartersmark

Marken får endast förses med komplementbyggnader utan
plats för stadigvarande vistelse.

T1 - Räddningstjänst

Inom område försett med så kallad korsmark
får endast komplementbyggnader uppföras.
Med komplementbyggnad avses byggnad som
utgör ett komplement till huvudbyggnaden inom
användningen, som till exempel förråd, garage
eller miljöhus. Korsmark reglerar enbart byggnader
och innebär inte förbud mot andra typer av
byggnadsverk. På korsmark är det alltså tillåtet att
uppföra anläggningar som till exempel parkering.

Räddningstjänst. Byggnader och anläggningar hörande till
räddningstjänstens funktioner.
I användningen T1 - Räddningstjänst ingår
funktioner kopplade till en brandstation.
Komplement till verksamheten så som
övningsområde, garage och kontor ingår också
i användningen. Även personalutrymmen som
omklädningsrum, gym och gemensamma
utrymmen ingår. Inom den här typen av
verksamhet är det tillåtet med övernattning.
Övernattningen ska innebära ett komplement som
är nödvändigt för verksamheten och får inte utgöra
bostadsändamål.

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan.
Bestämmelsen syftar till att begränsa högsta
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nockhöjd från angivet (grundkartans) nollplan.
Bestämmelser om nockhöjd reglerar den högsta
delen på en byggnads takkonstruktion. Delar
som sticker upp över taket som skorstenar och
ventilationstrummor räknas inte in.

Markens anordnande och vegetation
n1

Marken är avsedd för dike.
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att det går att
ta hand om dagvattnet inom planområdet.

I planförslaget begränsas byggnaders nockhöjd
till maximalt +37 meter över angivet nollplan.
Då räddningstjänstens huvudbyggnad beräknas
få en höjd på färdigt golv på 21,5 meter över
angivet nollplan, blir den maximala nockhöjden
cirka 15,5 meter från den nya marknivån. För
komplementbyggnader på korsmark gäller en
maximal nockhöjd på +25 meter över angivet
nollplan, det vill säga cirka 5 meter över marknivån.

n2

Inom område avgränsat med användningsgräns får endast
70 % av markens yta hårdgöras.
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra hantering av
dagvatten inom planområdet.
n3

Avrinningsstråk. Marken ska höjdsättas så att ytvatten
avleds i pilens riktning. Pilen pekar nedströms i vattnets
riktning.
Bestämmelsen syftar till att reglera hantering av
dagvatten inom planområdet.

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan för
kommunikationsmast.
Bestämmelser om totalhöjd reglerar höjd på
byggnader inklusive uppstickande delar. I
planförslaget avser bestämmelsen om totalhöjd
endast kommunikationsmast. Mastens höjd får
maximalt uppgå till 72 meter över angivet nollplan,
vilket motsvarar cirka 50 meter över planerad ny
marknivå.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år och räknas
från den dag planen vinner laga kraft. Före
genomförandetidens utgång får planen inte ändras,
ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares
vilja. Efter genomförandetiden är byggrätten mer
osäker eftersom planen då får ersättas, ändras eller
upphävas utan att rättigheter som uppkommit
genom planen behöver beaktas och utan särskild
ekonomisk kompensation till fastighetsägarna om
en byggrätt som inte är utnyttjad minskas.

Utförande
När det gäller viktiga samhällsfunktioner,
såsom räddningstjänst, ställs särskilda krav.
Bestämmelserna nedan syftar till att säkerställa att
stationen utformas enligt gällande krav när det
gäller risker och säkerhet.
b1

Markreservat

Ventilationen ska utföras med nödavstängningsmöjlighet så
att ventilationsdon (samt dörrar och fönster) kan stängas vid
behov. Om central ventilation nyttjas bör denna förses med
central nödavstängningsmöjlighet.

u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Bestämmelsen syftar till att reservera mark för
befintlig ledningsrätt belägen i planområdets
sydöstra del.

b2

x1
Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik.
Bestämmelsen syftar till att reservera mark för en
gång- och cykelväg i planens västra del.

Utrymningsmöjligheter ska finnas i riktning bort från
Oljehamnsvägen.
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Illustration av tänkt byggnation.

Sammanfattning av
föreslagna förändringar

övningsfält, garage, förrådsbyggnader och
tekniska anläggningar kommer också att placeras
inom planområdet. Beräknad byggnadsarea för
tillhörande komplementbyggnader är cirka 700 m2.

Inom planområdet föreslås all kvartersmark
få användningarna T1 - Räddningsstjänst
och E1- Tekniska anläggningar hörande till
räddningstjänstens funktioner, inklusive
kommunikationsmast. På platsen ska en
brandstation med en byggnadsarea på cirka 3740 m2
byggas. Tillhörande funktioner såsom parkeringar,

I planområdets västra del möjliggörs för en
gång- och cykelväg som ska hållas tillgänglig för
allmänheten.
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Förutsättningar och
förändringar

Giftfri miljö

Miljökvalitetsmål

Förändring och konsekvenser

Riksdagen har antagit 16 miljömål som på nationell
nivå tar hand om den ekologiska dimensionen av
de globala hållbarhetsmålen. Målen beskriver den
kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, naturoch kulturresurser som är ekologiskt hållbara på
lång sikt.

En modern brandstation ger förutsättningar för
en giftfri miljö genom att ny kunskap avseende
hållbara och giftfria material kan tillämpas
vid byggnation. Inom planområdet planeras
en övningsyta för räddningstjänsten där olika
släckmedel kan förekomma. Övningsytan ska förses
med uppsamlingsanordning för förorenat vatten
och släckmedel.

De nationella miljökvalitetsmål som berörs av
detaljplanen är:

Begränsad klimatpåverkan

Ett rikt djur- och växtliv

Halten av växthusgaser i atmosfären ska
i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå
som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig.

Den biologiska mångfalden ska bevaras
och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer.
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt
deras funktioner och processer ska värnas.

Förändring och konsekvenser

Förändring och konsekvenser

En ny modern brandstation i ett strategiskt
läge med möjlighet att ansluta ny bebyggelse till
det befintliga fjärrvärmenätet utgör miljö- och
energimässigt ett bättre alternativ till den nuvarande
stationen. Miljömålet Begränsad klimatpåverkan
påverkas därmed i en positiv riktning.

Frisk luft

För att skydda människors hälsa och den
biologiska mångfalden behöver spridningen
av farliga ämnen förebyggas och minska.

Med hänsyn till de höga naturvärden som tidigt
i processen identifierats norr om nu aktuellt
planområde, har en naturvärdesinventering gjorts.
Denna resulterade i att planområdet avgränsades
så att befintliga natur- och djurvärden inte ska
påverkas negativt. I och med att kommunen
uppmärksammades på att det fanns natur- och
djurvärden i närområdet kan dessa i framtiden
värnas och skyddas.

Luften ska vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte
skadas.

Miljökvalitetsnormer
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är
att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad
människan och naturen bedöms kunna utsättas för
utan att ta alltför stor skada. Miljökvalitetsnormer
reglerar den kvalitet på miljön som ska uppnås till
en viss tidpunkt och de ska följas när kommuner
och myndigheter planerar och planlägger. Det
finns idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och
vattenkvalitet.

Förändring och konsekvenser
Miljömålet Frisk luft bedöms påverkas positivt
då brandstationen nu lokaliseras utanför
bostadsbebyggelse vilket ger förutsättningar för
effektivare körvägar med mindre utsläpp av avgaser.
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Förändring och konsekvenser

Riksintresse för totalförsvaret

Planområdet ligger intill Oljehamnsvägen som
trafikeras av tung trafik, vilket ger upphov till
luftföroreningar. Bedömningen är att planförslaget
inte bidrar till att miljökvalitetsnormen för
luftkvalitet skulle överskridas.

Området omfattas enligt miljöbalken 3 kap. av
riksintresse för totalförsvarets militära del med
särskilt behov av hindersfrihet. Området ligger
också inom den MSA-påverkande zonen för
Ronneby flygplats. En hög kommunikationsmast
kommer att anläggas inom planområdet var.

Närheten till Oljehamnsvägen ger även upphov till
buller. När det gäller trafikbuller har en beräkning
tagits fram. Denna återfinns under rubriken
Störningar och risker.

I planarbetet har Luftfartsverket, berörd flygplats
och Försvarsmakten varit remissinstanser. Ingen
av dessa har haft något att erinra när det gäller
mastens höjd.

Bebyggelseområden

Med föreslagna lösningar avseende
dagvattenhanteringen inom planområdet, uppnås
en fördröjning utifrån utsläppskrav. Utsläpp av
samtliga undersökta föroreningar håller sig under
eller på befintlig nivå. Mängden kväve ökar lite
enligt beräkningarna, men anses inte bidra till en
negativ påverkan på möjligheten att uppnå MKN.
Genom att anlägga gröna tak på förrådsbyggnader
minskar den årliga föroreningstransporten
ytterligare, vilket skulle säkerställa att även
kväveutsläppet minskas.

Bebyggelsekultur och gestaltning
Enligt plan- och bygglagen 8 kap. ska ett
byggnadsverk utformas med god form-, färg- och
materialverkan. En brandstation utgör en viktig
samhällsfunktion och har därmed ett stort
symbolvärde. Byggnaden kommer att få ett
exponerat läge intill Oljehamnsvägen, vilket gör att
särskild omsorg bör ägnas när det gäller utformning
och uttryck. Placering, utformning och nyttjande av
byggnad ska också ske med hänsyn till slutsatserna i
detaljerad riskanalys.

Riksintressen
Riksintresse för högexploaterad kust

Enligt Karlshamns översiktsplan, Karlshamn
2030, ska god arkitektur främjas. Arkitekturen i
Karlshamn ska:

Hela området omfattas enligt miljöbalken 4 kap.
av riksintresse för högexploaterad kust. Kustzonen
spelar en särskilt viktig roll, både för natur- och
kulturmiljövård och för det rörliga friluftslivet.
Riksintresset utgör inte något hinder för
utvecklingen av befintliga tätorter och bedöms inte
påverkas av åtgärder i aktuell detaljplan.

Riksintresse för kommunikationer
Området berörs enligt miljöbalken 3 kap. av
riksintresse för kommunikationer avseende
väg nr. 29 som Oljehamnsvägen kopplar till i
norr. Bedömningen är att planen inte försvårar
utnyttjandet av väg nr 29.

•

Bidra. Det som byggs ska tillföra värde för
invånarna.

•

Samspela. Arkitekturen ska förhålla sig till
platsens befintliga värden, landskapet och
kulturmiljön.

•

Beröra. Arkitektur skall beröra, både visuellt
och emotionellt. Offentliga miljöer skall ha
ett medvetet uttryck. Materialval, konst, ljus
och liknande faktorer ska användas på ett väl
balanserat och för platsen genomarbetat sätt.

•

Vara hållbar. Karlshamn ska utvecklas på ett
hållbart sätt som tillfredsställer våra nuvarande
behov utan att riskera kommande generationers
möjlighet att tillfredsställa sina behov.
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Mark- och vattenområden

Geotekniska förhållanden
I SGU:s, Sveriges geologiska undersökningars
jordartskarta framgår det att planområdet till
stor del består av urberg med inslag av sandig
morän och glacial lera. SGU:s karteringar påvisar
också ett stråk med risk för ras och skred invid
Oljehamnsvägen.

Mark och topografi
Området är obebyggt och platsen för planerade
åtgärder utgörs av ett kuperat skogsområde med
stora höjdskillnader, från cirka 15 meter vid
Oljehamnsvägen till cirka 35 meter på bergets
högsta punkt.
Förändring och konsekvenser
En del av berget måste tas i anspråk och
sprängstenen kommer bland annat att användas
för utfyllnad av marken i planområdets södra och
västra delar. Då utryckningsfordonen inte klarar
större lutningar än 3% krävs det att marken är
förhållandevis plan. För att klara detta föreslås inoch utfarten till Tubbarydsvägen höjas något för att
anpassas till Oljehamnsvägen.
En beräkning av massbalans har tagits fram
för projektet. Massbalansen för föreslagen
brandstation innebär grovt uppskattad mängd
överskottsmassor om cirka 55 367m³. Då någon
geoteknisk utredning inte har genomförts
har beräkningarna förutsatt solitt berg med
avbaningsmassor på 0,5 m. Kalkylen baseras på
grovt uppskattade förutsättningar vad gäller höjder,
markens beskaffenhet och framtida utformning, se
höjdsättningsplan nedan.

Jordartskarta. Källa: SGU.

Förändring och konsekvenser
En geoteknisk markundersökning ska göras inför
byggnation.

Fornlämningar

För att utreda mängden och kvalitet av berg samt
vidare projektering av utformning av marken
bör en geoteknisk undersökning göras inför
byggnation.

I nordväst, strax utanför planområdet, finns en
fornlämning i form av en stensättning. Denna
bedöms inte påverkas inte av planförslaget.

Massbalans. Sektionen ovan redovisar hur volymbalansen ser ut där differensen bedöms vara som störst. AFRY 2020-01-31.
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Djur- och natur

artskyddsförordningen) samt flera andra rödlistade
arter noterats. Bedömningen är att dessa områden
inte är lämpliga för exploatering. Med anledning av
de djur- och naturvärden som finns i planområdets
närhet har en naturvärdesinventering, inklusive
inventering av fladdermusfaunan, gjorts.

Norr om planområdet finns naturområden där
det växer skyddsvärda träd som inventerats och
kartlagts av länsstyrelsen och landskapsvårdarna.
Bland annat finns här flera gamla grova ekar med
mycket höga naturvärden. Vid ekarna har även
läderbagge (en skalbagge som omfattas av

Naturvärdesbedömning, WSP 2019-08-30.
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brandstationens parkering och den nya gång- och
cykelvägen som planeras i planområdets västra del.

Förändring och konsekvenser
Vid naturvärdesinventeringen, daterad 2019-08-30,
påträffades ett trettiotal skyddsvärda träd inom
inventeringsområdet som bedömts kunna vara av
betydelse för läderbagge, se karta. Läderbagge har
påträffats i träd i inventeringsområdets nordöstra
hörn men bedöms på sikt även kunna sprida sig till
andra lämpliga träd inom området. Dock bedöms
kärnområdet för läderbagge i dagsläget utgöras av
naturvärdesobjekt N01. Inom inventeringsområdet
noterades även en rik fladdermusfauna.

Vid ingrepp i stenmuren bör försiktighetsåtgärder
vidtas. Då det kan finnas övervintrande djur i
muren ska man undvika att rasera den vintertid.
När stenmuren ska flyttas bör detta göras i
samråd med Miljöförbundet Blekinge Väst. Om
försiktighetsåtgärder och allmän miljöhänsyn
enligt 2 kap. Miljöbalken vidtas, bör ingrepp i
stenmuren inte medföra någon väsentlig ändring av
naturmiljön.

De äldre tallar som finns inom naturvärdesobjekt
N07 föreslås placeras i en faunadepå, inom eller
utanför planområdet. Faunadepåer är gynnsamma
miljöer för insekter, mossor och svampar. De kan
också utgöra attraktiva bomiljöer för till exempel
igelkottar och fladdermöss. En ökad insektsfauna
gynnar även fågellivet. Då faunadepån ska anläggas
bör detta göras i samråd med Miljöförbundet
Blekinge Väst.

Stenmur intill Tubbarydvägen.

Sammanfattningsvis bedöms inte planförslaget
påverka några större naturvärden inom
planområdet. Ett genomförande av detaljplanen
bedöms inte heller påverka läderbaggens
utbredning. Området där höga naturvärden
noterats är idag planlagt som Natur. Denna del
av gällande detaljplan kommer att ligga kvar
oförändrad. Länsstyrelsen har i sitt yttrande
avseende kommunens undersökning om
betydande miljöpåverkan gjort bedömningen att
det inte behövs någon dispensansökan eller något
ytterligare samråd när det gäller läderbagge eller
fladdermöss.
Inom planområdet finns en stenmur som går
längs Tubbarydsvägen. Stenmuren omfattas
inte av biotop- eller kulturskydd. Då en del av
Tubbarydsvägen måste flyttas och regleras i höjd
kommer en del av stenmuren att behöva tas
bort. Berörd del av stenmuren föreslås flyttas
till en närbelägen plats. Med sin nya placering
kommer stenmuren att utgöra en barriär mellan

Del av stenmur som behöver flyttas (röd) och ny placering (grön).
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Tillgänglighet

Rekreation

Tomt som tas i anspråk för bebyggelse ska (om
det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och
förhållandena i övrigt) kunna användas av personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Skogsområdet, företrädesvis norr om planområdet,
används för rekreation. Flera stigarna som
genomkorsar området används bland annat av
Sternöskolan och utgör en viktig närnatur för
intilliggande bostadsområde.

Förändring och konsekvenser

Förändring och konsekvenser

Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på
tillgänglighet enligt plan- och bygglagen och BBR
(Boverkets byggregler) och frågorna bevakas
under bygglovskedet. Inom planområdet finns
goda möjligheter att lösa tillgängligheten. En
brandstation måste dock leva upp till särskilda
krav och ska bland annat utformas med hänsyn till
framtagen riskanalys, vilket måste beaktas.

Planförslaget kommer att medföra att
tillgängligheten till området närmast
Oljehamnsvägen försämras. Då området
exploateras kommer de stigar som är rödmarkerade
i kartan nedan att försvinna. Norr och öster
om planområdet finns flera stigar, varav några
illustreras med grön färg i kartan. Dessa kommer
inte att påverkas av exploateringen. Från
Tubbarydsvägen finns det goda möjligheter att
skapa nya stigar som ansluter till de befintliga.

Stigar inom och utanför planområdet.

Stig norr om planområdet.
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Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är alla de produkter och tjänster
som naturens ekosystem ger oss människor.
De bidrar till vår välfärd och livskvalitet.
Ekosystemtjänsterna delas, utifrån deras funktion,
in i fyra olika grupper; stödjande, reglerande och
kulturella tjänster och försörjande.
Förändring och konsekvenser
Planområdet har avgränsats med hänsyn till de
djur- och naturvärden som finns i områdets närhet.
Därmed främjas en utveckling av befintliga och
tillkommande stödjande ekosystemtjänster i form
av växter och djur.
Reglerande ekosystemtjänster är specifika tjänster
som produceras via naturens egen reglering av
kritiska processer, som till exempel rening av luft
och vatten, reglering av klimat och förhindrande
av översvämningar. I detaljplanen har en
dagvattenutredning tagits fram med förslag på hur
dagvatten kan infiltreras och renas. Träd och buskar
inom skogsområdet bidrar också med reglerande
ekosystemtjänster.

Skogsbacke inom planområdet vintertid.

De kulturella ekosystemtjänsterna avser alla
typer av immateriella funktioner som naturen
tillhandahåller. Till exempel olika upplevelsevärden,
naturens betydelse för människors hälsa och
rekreation samt estetiska värden. Genom att planen
avgränsas så att rekreationsområdet bibehålls
stärks de kulturella ekosystemtjänster som finns på
platsen.
Planförslaget berör inte försörjande
ekosystemtjänster, som främst utgörs av den mat vi
får från växter och djur.

S
Skogsbacke strax norr om planområdet sommartid.
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Trafik och säkerhet
Gator och trafik
Planområdet, som idag utgörs av naturmark, ligger
i anslutning till korsningen Tubbarydsvägen/
Oljehamnsvägen med möjlighet till angöring både
från Tubbarydsvägen och Oljehamnsvägen.
Oljehamnsvägen, är cirka 2 km lång och förbinder
centrala Karlshamn med bland annat E22 och
Oljehamnen via Hinseleden. Mätningar på
Oljehamnsvägen visar ett flöde på cirka 7000 ÅDT
(årsmedeldygnstrafik) och andelen tunga fordon
är cirka 8%. På sträckan går trafik med farligt
gods. Tubbarydsvägen sträcker sig i väst-östlig
riktning mellan Oljehamnsvägen och Sternövägen.
Trafikflödet på Tubbarydsvägen, som har
genomkörsförbud, uppskattas till max cirka 100
ÅDT.

Utfart från Tubbarydsvägen mot Oljehamnsvägen.

Angöringar
Placering och dimensionering av angöringar till
området har utretts utifrån trafiksäkerhetssynpunkt
och verksamhetens behov. Angöring till
planområdet föreslås ske via Tubbarydsvägen och
Oljehamnsvägen. Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör
det huvudsakliga flödet gå via Tubbarydsvägen
medan anslutningen mot Oljehamnsvägen endast
bör trafikeras av utryckningsfordon. Bedömningen
är att angöringen bör ligga cirka 70 meter söder om
Tubbarydsvägen.

Korsning Oljehamnsvägen/Tubbarydsvägen.

Förändring och konsekvenser
För Tubbarydsvägen finns behov av åtgärder i form
av breddning av gatan mellan Oljehamnsvägen och
angöring till planområdet medan det på sträckan
norr om planområdet snarare finns behov av
åtgärder för att förhindra genomfartstrafik för
motorfordon. Räddningstjänsten måste dock i
nödfall kunna nyttja vägen.

Utfarten för utryckning mot Oljehamnsvägen
föreslås placeras på ett tillräckligt avstånd
ifrån korsningen med Tubbarydsvägen men
i så nära anslutning till räddningstjänstens
utryckningsportar som möjligt. Ur
framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt
behövs åtgärder i form av utryckningssignaler
och omkörningsförbud för brandstationens
utryckningstrafik. Trafiksäkerhetsmässigt finns
behov av en hastighetssänkning till 50 km/h på
Oljehamnsvägen.

I trafikutredningen föreslås en ny
placering av korsningen Oljehamnsvägen/
Tubbarydsvägen. Placeringen är vald utifrån
trafiksäkerhetsaspekter samt med hänsyn
till den nyckelbiotop som finns väster om
Tubbarydsvägen. Ur trafiksäkerhetssynpunkt
föreslås även att Tubbarydsvägen utformas med
mittrefug i korsningen med Oljehamnsvägen.
Tubbarydsvägens kommer även att behöva justeras
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höjdmässigt för att acceptabla lutningar vid
angöringen till brandstationen ska uppnås.

Den tillkommande trafikmängd som planförslaget
skapar på Oljehamnsvägen är, i förhållande till
nuvarande flöde, lågt och planområdet kommer inte
att belasta omkringliggande vägnät i någon större
utsträckning.

Tubbarydsvägen planläggs som kvartersmark.
Syftet med detta är att tydliggöra att vägen
inte ska användas för genomfart, utan i första
hand användas för personal och besökande till
brandstationen. Vägen ska också utgöra alternativ
utryckningsväg om utfarten till Oljehamnsvägen
skulle vara blockerad.

Ökad godstrafik
Under planarbetets gång har det framkommit att
det finns planer på en ökning av godstrafiken på
Oljehamnsvägen till och från hamnen. För att
studera vilka konsekvenser en ökad godstrafik
skulle kunna medföra i form av kölängder på
Oljehamnsvägen i samband med utryckning från
brandstationen har trafikutredningen kompletterats,
se PM Ökad godstrafik på Oljehamnsvägen.
Studien visar på ett framtida behov av kömagasin
på drygt 130 meter vid den mest trafikerade
tidpunkten. Detta skulle eventuellt kunna medföra
behov av ytterligare åtgärder på Oljehamnsvägen,
utöver de som beskrivs i den till planen hörande
trafikutredningen.

Tillkommande trafik
I trafikutredningen, daterad 2019-12-18,
har beräkning av tillkommande trafik för
den nya brandstationen gjorts. Statistik från
räddningstjänsten i västra Blekinge över antal
anställda, utryckningar, servicetransporter,
tjänsteärenden och besök och utbildningar har legat
till grund för beräkningen. Tillkommande trafik för
verksamheten beräknas ge ett tillskott på cirka 100
ÅDT på Tubbarydsvägen och ett tillskott på cirka
10 ÅDT till Oljehamnsvägen. Totalt sett ger detta
cirka 150 ÅDT på Tubbarydsvägen och cirka 7100
ÅDT på Oljehamnsvägen.

Föreslagna in- och utfarter. AFRY 2019-12-18.
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Parkering

Förändring och konsekvenser

Parkering ska anordnas inom kvartersmark.
Parkering för personal, inklusive deltidsbrandmän,
och besökande ska placeras med hänsyn till
människors säkerhet. Parkeringsbehovet har
studerats och i illustration nedan visas förslag på
parkeringslösningar.

Det råder idag genomfartsförbud på
Tubbarydsvägen. Intentionen är att behålla
förbudet för motortrafik och endast tillåta trafik till
och från brandstationen.
För att möjliggöra för en framtida gång- och
cykelväg som ska vara tillgänglig för allmänheten
har ett stråk längs planområdets västra del
reserveras ändamålet. Gång- och cykelvägen ska
vara väl skild från brandstationens parkering. Detta
för att inte äventyra säkerheten för gång- och
cykeltrafikanter vid utryckning eller då personal
snabbt behöver angöra brandstationen.

Gång- och cykeltrafik
Området har i dagsläget inga separata gång- och
cykelvägar och cykling sker i blandtrafik. Då
hastighet och trafikflöde är relativt högt på
Oljehamnsvägen är andelen gående och cyklister
mycket begränsad här. På Tubbarydsvägen sker
gång och cykling i blandtrafik på en bitvis mycket
smal vägbana.

Kollektivtrafik
Området trafikeras i dagsläget inte av någon
busslinje och inga busshållplatser finns inom
gångavstånd från planområdet. Närmaste
busshållplats ligger vid Citygross på ett avstånd
av cirka 1 km och avståndet från planområdet till
Karlshamns station är cirka 1,5 km.
Förändring och konsekvenser
Några uttalade planer på utbyggnad av busslinjer till
området finns inte i dagsläget.

Illustration av hårdgjord yta med parkeringar.
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Störningar och riskfaktorer

•

I syftet att uppfylla Plan- och bygglagens (2010:900)
krav på lämplig markanvändning med hänsyn till
risk, samt länsstyrelsens krav på beaktande av
riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill
farligt godsled, har en detaljerad riskbedömning
gjorts.

Buller
Planområdet ligger intill Oljehamnsvägen som
trafikeras av tung trafik. Oljehamnsvägen bedöms
utgöra den huvudsakliga bullerkällan i området.

I den detaljerade riskbedömningen, daterad
2019-04-02, reviderad 2020-01-16, anges att
individrisknivån för fastigheten är förhöjd inom
cirka 30 meter från Oljehamnsvägen, varvid
riskreducerande åtgärder ska vidtas i skälig
omfattning. Samhällsrisken är dock att betrakta som
acceptabel.

Karlshamns kommun har tagit fram en
bullerberäkning, se nedan. Beräkningen är baserad
på fordonsmätningar gjorda under 2019 och på
förutsättningen att brandstationen placeras 30
meter från vägkant. Se bullerberäkningen och
prognos för år 2040 nedan.
Beräkning av vägtrafikbuller
2019-10-15
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.3.1. Trivector AB
Sida 1

De åtgärder som bedöms skäliga att vidta för
fastigheten med hänsyn till risksituationen är
följande:
•

•

•

•

För brandstationen ska ventilationen utföras
med nödavstängningsmöjlighet så att
ventilationsdon (samt dörrar och fönster) kan
stängas vid behov. Om central ventilation
nyttjas bör denna förses med central
nödavstängningsmöjlighet.

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamn
Objekt:
Beskrivning:
Handläggare:
Filnamn:

Hastighetsbegränsningen på Oljehamnsvägen
sänks från dagens 70 km/h till 50 km/h i höjd
med den planerade brandstationen.

Ny Brandstation
Oljehamnsvägen
Per Olsson
Oljehamnsvägen.vbx
Resultat
Ekvivalentnivå

dBA
38
64

Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt

dBA
46
72

Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-26,7 dBA):
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)

Ett dike med utbredning och djup som hindrar
vätskeläckage in mot fastigheten anordnas
utmed Oljehamnsvägen.

Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-26,7 dBA):
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)

Mottagarens höjd över marken (m):

2,0
Beräkning av vägtrafikbuller

Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.3.1. Trivector AB
Inomhusvärden:
RA, tr fönster 24 dBA (labvärden).
Sida 1

2020-02-20

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamn

Väg / vägelement
1
2
Antal fordon/dygn
6 613
6 613
Objekt:
Ny Brandstation
Andel
tunga fordon (%)
9
9
Medelhastighet
67
67
Beskrivning:(km/h)
Oljehamnsvägen - år 2040
Medelhastighet, tunga fordon (km/h)
55
55
Handläggare:
Per Olsson
Vägbredd köryta (m)
8,4
8,4
Filnamn:(promille)
Oljehamnsvägen.vbx 10
Väglutning
10
Mottagaravstånd (m)
30,8
42,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m)
0,0Resultat 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m)
--Mottagarens höjd över reflektionsplan (m)
2,0
2,0
Vinkelområde (grader)
0 Ekvivalentnivå
- 180
0 - 180
Innenivå
efter
korrektion
för
fasadisolering
(-26,7
dBA):
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare)
Hård
Hård
Utenivå
med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)
Marktyp (Väg
till skärm)
--Skärm
Nej
Nej
Maxnivå, Max 5 stycken
överskridanden
Fasadkorrektioner mm
--Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-26,7
Vägbeläggningskorrektion
Nej dBA):
Nej
Utenivå med korrektion för fasadreflexer
(0,0 dBA) Automatisk
Beräknat reflektionsplan
Automatisk
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga)
16,0
16,0
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta)
--Mottagarenstunga/överskridande
höjd över marken
2,0 9 / 5,3
Maxnivåvillkor
(%) (m):
9 / 5,3
Bullertillskott ekvnivå (dBA)
61,9
60,6
Bullertillskott maxnivå (dBA)
72,3
69,6

Ett bebyggelsefritt skyddsavstånd om minst
30 meter upprättas från Oljehamnsvägen
räknat. Inom detta avstånd ska inte plats för
stadigvarande vistelse anordnas. Parkering,
körstråk etc. medges inom zonen. Förråd utan
plats för stadigvarande vistelse kan medges
inom 30 meter från Oljehamnsvägen. I det fall
förråd kommer innehålla för verksamheten
viktig utrustning, rekommenderas att förråd
utförs med obrännbara fasader och tak i
lägst brandteknisk klass EI 30. Åtgärden
gäller för fasad och gavlar (inklusive portar) i
Oljehamnsvägens siktlinje, samt tak, inom 30
meter från denna.

dBA
38
65

per natt

dBA
46
73

Förändring och konsekvenser

Inomhusvärden:
RA, tr fönster 24 dBA (labvärden).

Väg / vägelement
Antal fordon/dygn
Andel tunga fordon (%)
Medelhastighet (km/h)
Medelhastighet, tunga fordon (km/h)
Vägbredd köryta (m)
Väglutning (promille)
Mottagaravstånd (m)
Bankhöjd över reflektionsplan (m)
Skärmhöjd över reflektionsplan (m)
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m)
Vinkelområde (grader)
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare)
Marktyp (Väg till skärm)
Skärm
Fasadkorrektioner mm
Vägbeläggningskorrektion
Beräknat reflektionsplan
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga)
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta)
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%)
Bullertillskott ekvnivå (dBA)
Bullertillskott maxnivå (dBA)

1
7 671
9
67
55
8,4
10
30,8
0,0
-2,0
0 - 180
Hård
-Nej
-Nej
Automatisk
16,0
-9 / 4,5
62,6
72,7

2
7 671
9
67
55
8,4
10
42,0
0,0
-2,0
0 - 180
Hård
-Nej
-Nej
Automatisk
16,0
-9 / 4,5
61,2
70,0

För byggnader av typen brandstation finns inga
riktvärden avseende ljudnivåer vid fasad eller
uteplats. Däremot finns det riktvärden på ljudnivå
inomhus. Med rätt dimensionering av ytterväggar
och fönster bedöms riktvärden avseende
trafikbuller inomhus kunna uppfyllas. Uteplatser
placeras med fördel på tyst sida som vetter från
Oljehamnsvägen. Tillkommande trafik på grund
av planförslaget bedöms inte belasta området
nämnvärt avseende buller.

Utrymningsmöjligheter för brandstationen ska
finnas i riktning bort från Oljehamnsvägen så
att utrymning kan ske på säker sida i händelse
av olycka på vägen.
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Teknisk infrastruktur

Markföroreningar
Planområdet består av en skogsbacke som inte har
varit bebyggd eller veterligen brukats. Det finns
inga uppgifter om att det förekommit verksamheter
inom planområdet eller i dess närhet som skulle
kunna ge upphov till föroreningar i marken.

Dagvatten
I Karlshamns kommun finns inget
verksamhetsområde för dagvatten. Enligt
kommunens riktlinjer för hantering av dagvatten,
antagen av kommunstyrelsen 2017-03-07, ska
dagvatten i första hand tas omhand inom egen
fastighet, i andra hand fördröjas inom egen
fastighet och som sista alternativ avledas.

Förändring och konsekvenser
I samband med ett genomförande av detaljplanen
kan schaktning och förflyttning av massor att bli
aktuellt. Massor får inte borttransporteras eller
på annat sätt hanteras utan ett godkännande
från Miljöförbundet Blekinge Väst som är
tillsynsmyndighet. Om en misstänkt förorening
upptäcks ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt
10 kap. 11 § miljöbalken (1998:808). Om grävning
ska genomföras i förorenade massor måste
en anmälan om detta enligt 28 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd lämnas till tillsynsmyndigheten.

Området är skogbeklätt och avvattning sker via
befintligt vägdike utmed Oljehamnsvägen. Vattnet
rinner här i sydöstlig riktning. Området är kuperat
och sluttar brant från nordost ner mot diket. Det
finns även ett dike på Tubbarydsvägens östra sida
som leder vattnet ner till Oljehamnsvägen.
Förändring och konsekvenser
Planen kan i framtiden komma att bli
verksamhetsområde för dagvatten. För att
möjliggöra för erforderlig dagvattenhantering inom
planområdet förses plankartan med bestämmelse
om att endast 70 % av yta avgränsad med
användningsgräns får hårdgöras.

Risker på grund av förändrat klimat
Den globala uppvärmningen leder till ett varmare
men även till ett generellt blötare klimat, vilket
påverkar hela samhället. Konsekvenserna av
klimatförändringar förväntas skapa ökade risker
för extrema väderhändelser och naturolyckor.
Extremnederbörden beräknas öka framöver
och enligt SMHI:s senaste analyser beräknas
korttidsnederbördens intensitet öka med upp emot
50 % fram till år 2100, jämfört med dagens klimat.

I plankartan illustreras också avrinningsstråk med
pilar som visar hur marken ska höjdsättas för att
dagvattnet ska kunna tas omhand.

Förändring och konsekvenser
Planområdet ligger relativt högt och inte inom
område där risk för översvämning på grund av
stigande havsnivåer eller höga flöden i vattendrag.
Hantering av förväntad ökad nederbörd behandlas i
följande avsnitt under rubriken Dagvatten.

Befintlig avrinning inom planområdet, AFRY, 2020-02-17.
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Koncept för hur dagvattnet kan tas om hand inom planområde. Dagvattenutredning AFRY, 2020-02-17.

Förändring och konsekvenser

Ovan visas förslag på hur dagvattnet kan hanteras
inom planområdet. Omhändertagande av vatten
från övningsområdet måste ske på ett sätt som inte
medför någon risk för utsläpp av föroreningar.
För en utförligare beskrivning hänvisas till
dagvattenutredning, daterad 2020-02-17, reviderad
2020-06-03. Då hantering av dagvatten och
släckvatten inom området är förenat med särskilda
risker är det av stor vikt att framtagande av
lösningar för omhändertagande av dagvatten och
släckvatten sker i samråd med Miljöförbundet
Blekinge Väst och Karlshamn Energi Vatten AB.

Sprängningen i sig bedöms påverka
avrinningsområdet till träden i begränsad
utsträckning då lutningen främst är mot sydväst
och inte mot grönområdena öster om planen. Den
kommer därför inte bidra till ett större bortfall
av tillrinning för träden. Enligt beskrivning
i PM avseende grundvattenpåverkan, daterat
2020-06-08, är det mest troliga att kvarvarande
träd inte kommer att påverkas av sprängningen.
Det bör dock utföras en platsspecifik utredning
innan byggnation för att säkerställa om en
kompensationsåtgärd behövs.

Grundvattenpåverkan

Vatten och avlopp

Då en ny brandstations byggs kommer man att
behöva spränga i berget. Denna sprängning medför
förändringar i marknivåerna vilket i sin tur kan
bidra till förändringar av grundvattennivåerna
i området. Detta skulle i förlängningen kunna
påverka kvarvarande träd.

Planområdet ligger inte inom verksamhetsområde
för vatten och avlopp. I dagsläget finns inga
kommunala VA-ledningar i området, förutom en
dricksvattenservis i Tubbarydsvägen.
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Förändring och konsekvenser

Avfallshantering

Det vatten som används i brandkårens tankbilar
och vid övningar tas i dagsläget från det
kommunala dricksvattennätet. Intentionen är att
planen ska komma att ingå i verksamhetsområdet
för vatten och avlopp med möjlighet att ansluta
till det kommunala ledningsnätet. Anslutning sker
lämpligast i området nordvästra del. Ansökan
om anslutning görs hos Karlshamn Energi AB
(KEAB). Förutsättningar och regler för vatten
och avlopp finns i KEAB:s föreskrifter ABVA.
Spillvatten kommer att gå till Stärnö reningsverk
som är revaq certifierat. Det innebär att extra
höga krav ställs på rening och att endast normalt
hushållsspillvatten får släppas till spillvattnet.

Avfallshanteringen i Karlshamns kommun sköts
av det kommunala bolaget Västblekinge Miljö AB
(VMAB).
Förslag och konsekvenser
Utrymmen för avfallshantering ska finnas i
tillräcklig omfattning inom området och bör
utformas så att källsortering blir möjlig. Utrymmen
för avfallshantering bör placeras i samråd med
VMAB.

GENOMFÖRANDE

Genomförandebeskrivningen redovisar
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och
tekniska frågor som krävs för att detaljplanen ska
kunna genomföras i enlighet med planens syfte.
Frågorna nedan är i sig inte rättsligt självständiga
utan de är istället vägledande vid genomförande av
detaljplanen.

I de fall nya ledningar ska dras i naturmark
kan samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap 6§
miljöbalken komma att krävas.

Värmeförsörjning
Energiförsörjningen sker med fördel på ett
miljövänligt sätt. Karlshamn Energi AB levererar
miljövänlig fjärrvärme där produktionen till största
del kommer från återvunnen biorestvärme från
industrin. Fjärrvärmen kan fås som ”Bra Miljöval”.
Karlshamns kommun ställer sig även positiv
till användning av annan förnybar energi, som
solenergi.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås till 5 år från den dag
planen vinner laga kraft.

Förändring och konsekvenser

Huvudmannaskap och
ansvarsfördelning

Fjärrvärmenätet är väl utbyggt och finns i
närområdet med möjlighet för anslutning av
räddningstjänstens nya byggnader. Vid projektering
bör byggnader placeras utifrån de mest gynnsamma
förutsättningarna för solenergi för att ge möjlighet
till eventuellt framtida nyttjande av solenergi.

Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med
detaljplanen.

Karlshamns energi AB är ägare till elnätet i
området. Brandstationen kommer att kräva
reservkraft och dubbla matningar av både el och
fiber. Elledningar finns i närområdet.

Karlshamns kommun är huvudman för de
allmänna platserna inom planområdet. Karlshamn
Energi AB (KEAB) är huvudman för allmänna el-,
vatten- och avloppsledningar. KEAB ansvarar för
tillhandahållande av anslutningspunkt för vattenoch avloppsledningar.

Inom området kommer en kommunikationsmast
att uppföras.

Vägar och parkeringar inom planområdet sköts

El, tele och bredband
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Fastighetsrättsliga konsekvenser

av den enskilde fastighetsägaren. Den enskilda
fastighetsägaren ansvarar även för byggande,
anläggande, drift och underhåll av egna byggnader
och anläggningar samt för egen mark inom
kvartersmark. Markägaren ansvarar också för och
bekostar eventuella ändringar av ledningsdragning
inom den egna fastigheten.

Sammanfattningsvis innebär planförslaget att del av
detaljplan för Begravning ersätts av en ny detaljplan
för att möjliggöra Räddningstjänst.
I konsekvenskarta nedan redovisas hur markens
användning kommer att förändras inom
planområdet. Oljehamnsvägen ligger till största
delen utanför planlagt område. Den del av
Oljehamnsvägen som ingår i detaljplanen planläggs
som allmän plats VÄG.

Organisatoriska frågor
Preliminär tidplan för
genomförandet
Detaljplanen laga kraft

Fjärde kvartalet 2020

Projektering klar

Tredje kvartalet 2021

Byggnation påbörjas

Första kvartalet 2022

Byggnation klar

Andra kvartalet 2023

Avtal
Marköverlåtelse, tillträde, ersättningar samt övriga
villkor och åtagande ska regleras i ett avtal om
marköverlåtelse.

Fastighetsbildning
Om fastighetsbildning blir aktuell ska den ske
i enlighet med detaljplanens intentioner. De
konsekvenser som detaljplanen medför för
respektive fastigheter framgår av beskrivning
och kartor under rubriken Fastighetsrättsliga
konsekvenser. Fastighetsägare ska ansöka om och
bekosta erforderlig fastighetsbildning för berörda
fastigheter, servitut och ledningsrätter.
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Planförslag

Påverkan på fastigheter inom planområdet

I den nya detaljplanen föreslås all kvartersmark
få användningarna T1 - Räddningsstjänst
och E1- Tekniska anläggningar hörande
till räddningstjänstens funktioner inklusive
kommunikationsmast. På platsen ska en
brandstation med en byggnadsarea på cirka 3740 m2
byggas. Tillhörande funktioner såsom parkeringar,
övningsfält, garage, förrådsbyggnader och tekniska
anläggningar kommer också att placeras inom
planområdet. Åtgärden kommer att medföra
intrång i delar av berget. Delar av marken kommer
också att behöva fyllas upp.

Karlshamn 6:5
Fastighetsägare: Karlshamns församling

Utanför nu aktuellt planområde gäller
fortsättningsvis detaljplanen A314.
Fastigheten Karlshamn 6:5 lilamarkerad.

Naturvärden i form av äldre ekar och läderbagge
samt värden för friluftsliv och rekreation har
identifierats inom fastigheten. Den nya detaljplanen
har avgränsats för att inte påverka dessa värden.

Förutsatt att marken planeras för brandstation
ämnar Karlshamns församling sälja hela eller del
av fastigheten Karlshamn 6:5 till Karlshamns
kommun. Avstyckning och ny fastighetsbildning
kan därmed bli aktuell.

Karlshamn 6:1
Fastighetsägare: Karlshamns kommun

Nuvarande förhållanden
Fastigheten består av ett skogsområde och är
idag obebyggd. Del av fastigheten omfattas av
detaljplan A314 som reglerar markanvändningen till
Begravning och Natur.

Delar av fastigheten Karlshamn 6:1 lilamarkerade.

I planförslaget omvandlas Tubbarydsvägen från
allmän plats till kvartersmark med användningen
Räddningstjänst och tekniska anläggningar.
Oljehamnsvägen blir i planförslaget allmän plats,
VÄG.

Gällande detaljplaner i området.
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I planområdets sydöstra del finns en ledningsrätt,
Akt:K1082-91/33.1, för starkströmsledningar
och fjärrvärmeledning. Området reserveras
för allmännyttiga underjordiska ledningar med
u-område i plankartan.
I plankartan reserveras även mark för kommande
allmännyttiga ledningar och gång- och cykelväg.
Detta för att möjliggöra för framtida ledningsrätter
och servitut.

Ekonomiska frågor

v

Planens ekonomi

Karlshamns kommun ansvarar för och bekostar
arbetet med detaljplanen.

Gällande detaljplaner i området. Fastigheten Karlshamn 6:1 med
lila markering.

Påverkan på fastigheter utanför planområdet

Genomförandeekonomi, inlösen
och ersättning

För övriga fastigheter i planområdets närhet
kommer ingen fastighetsrättslig påverkan eller
andra förändringar att ske. Planens konsekvenser
för dessa fastigheter kommer främst att bestå av
påverkan relaterade till den nya brandstationen
och de åtgärder som behöver vidtas. Det handlar
framför allt om ändrade förhållanden avseende
trafiken. Oljehamnsvägen kommer att förses
med utfart för utryckande fordon och därmed
utryckningssignaler. Tubbarydsvägen, som idag är
försedd med genomfart förbjuden, kommer att
stängas för allmän trafik.

Kommunen ansvarar för att bygga ut allmän plats
inom planområdet.
Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av
byggnader och anläggningar inom kvartersmark
bekostas av fastighetsägaren/byggherren. Eventuell
flytt av ledningar med hänsyn till åtgärd (byggnation
etc.) initierad av fastighetsägaren/byggherren
bekostas av densamme. Eventuella kostnader
föranledda av speciella grundläggningsförhållanden,
förekomst av markföroreningar eller höga
radonhalter kommer att belasta fastighetsägaren/
byggherren.

Servitut och ledningsrätter
Inom planområdet finns ett servitut för gång- och
cykelväg Akt:K1082-92/23.1. Gällande detaljplan
har aldrig blivit genomförd och någon gång- och
cykelväg har inte anlagts. Den del av servitutet
som ligger inom planområdet avses upphävas.
Kommunen kommer att ansvara för och bekosta
erforderlig lantmäteriförrättning för upphävande av
servitutet. Skulle kommunen i framtiden vilja bygga
ut cykelvägen med stöd av servitutet inom det som
blir kvar av detaljplan A 341 går det att etablera den
sista delen av cykelvägen längs Oljehamnsvägen
inom det som i föreslagen detaljplan är allmän plats
VÄG då kommunen är huvudman för vägen och
äger marken på båda sidor Oljehamnsvägen.

Medverkande tjänstemän

Planbeskrivningen har upprättats av Lena Jarl
Hellgren, Stadsbyggnadsavdelningen, i samråd med
övriga berörda kommunala tjänstemän.
Karlshamn den 22 September, 2020
Lena Jarl Hellgren

Emina Kovacic

Planarkitekt		

Stadsbyggnadschef/
Stadsarkitekt
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Detaljplaneförslaget har varit utställd för granskning under perioden 6 juli – 21 augusti 2020.
Granskningshandlingarna fanns tillgängliga på Stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset i Karlshamn,
samt på stadsbiblioteket i Karlshamn. Delar av samrådsmaterialet har även funnits på Karlshamns
kommuns hemsida, under adressen: www.karlshamn.se/planer.
Kungörelse om granskning anslogs på kommunens anslagstavla måndagen den 6 juli 2020.
Kungörelse om granskning samt granskningshandlingar, eller information om var handlingarna
fanns att tillgå, sändes torsdagen dagen den 2 juli till kända sakägare enligt fastighetsförteckning.
Granskningshandlingar sändes även till Länsstyrelsen i Blekinge län samt till övriga enligt
sändlista. Länsstyrelsen erhöll på begäran förlängd svarstid till den 28 augusti.
Yttranden inkomna i samband med samrådet finns refererade och kommenterade i bilagan
”Samrådsredogörelse”, daterad 9 juni 2020.
I samband med granskningen inkom totalt 17 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på Stadsbyggnadsavdelningen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Länsstyrelsen i Blekinge län
Miljöförbundet Blekinge Väst
Swedavia Ronneby Airport
Polisen
Postnord
Karlshamn energi AB/Vatten och Avlopp
Karlshamn energi AB/ Fjärrvärme
Karlshamns kommuns tekniska verksamhet
AAK Sweden AB
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Trafikverket
Försvarsmakten
Teknik- och fritidsnämnden
Kulturnämnden
Kommunstyrelsen
E.ON Energidistribution AB

17. Willy Karlsson, Hyveln 1

2020-08-27
2020-07-16
2020-07-06
2020-07-09
2020-07-14
2020-07-06
2020-08-04
2020-07-22
2020-08-03
2020-08-11
2020-08-17
2020-08-18
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-19
2020-08-19
2020-08-20
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Bakgrund och syfte
Karlshamns kommun har ansökt om planläggning för en ny brandstation på fastigheten
Karlshamn 6:5. Platsen ligger strategiskt i nära anslutning till större vägar och möjliggör
snabb utryckning till hela kommunen. Syftet med planen är att skapa möjligheter för en
ny brandstation med tillhörande funktioner på delar av fastigheterna Karlshamn 6:5 och
Karlshamn 6:1. Planförslaget ska möjliggöra för en modern brandstation. Detaljplanen
ska medge erforderliga funktioner såsom byggnader för personal och fordon, övningsyta
och parkeringar. För att uppnå optimala markhöjder kommer en del av berget att behöva
sprängas bort och andra delar av marken att fyllas upp.
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig över planförslaget under samrådsskedet. Kommunen
har tillmötesgått synpunkterna på ett bra sätt. Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter
nedan som bör beaktas i det fortsatta planarbetet.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Förslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt 11 kap.
10 § PBL vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer,
strandskydd, hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion eller
medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget strider däremot mot gällande översiktsplan.
Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan som bör beaktas i det fortsatta planarbetet.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Dagvatten
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter. Kommunen har tillmötesgått tidigare
synpunkter och planen anses nu vara rimlig för att hantera PFAS.

Kommentar: Noteras.
Grundvatten
I ”PM grundvattenpåverkan” utreds hur de kommande sprängning som ska ske i berget
kan påverka grundvattennivåer. Det står inte hur stort influensområdet kommer att bli av
dessa sänkta grundvattennivåer. Men det som står är att de naturklassade träden i området
inte kommer att påverkas men att en mer specifik utredning kommer att göras. I denna
specifika utredning ska det undersökas om träden påverkas av ändrade
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grundvattennivåerna eller om de blir påverkade av att avrinningsområdet förändras. Det
föreslås i pm:et att det är bra att sätta ut grundvattenrör för att kontrollera att man
behåller nivåerna och att en skyddsåtgärd kan vara återinfiltration vilket vi ser som
positivt.
Länsstyrelsen anser att föreslagen dagvattenhanteringen ser ut som rimliga lösningar för
att hantera mängden dagvatten och för att ta hand om föroreningarna, i detta fall
framförallt PFAS, så att dessa inte sprids till grundvattnet.

Kommentar: Noteras.
Råd enligt 2 kap. PBL
Förhållande till ÖP
Enligt gällande översiktsplan 2030 som vann laga kraft i juli 2015 ligger planområdet
inom mark för idrott och friluftsliv. Planförslaget strider därmed mot översiktsplanen.
Länsstyrelsen ansåg i samrådet att kommunen bör göra en riskanalys över hur en
brandstation påverkar marken som i dagsläget används som ett område för idrott och
friluftsliv. Kommunen har bedömt att ett genomförande av planförslaget inte kommer att
inkräkta på möjligheten att röra sig i området och använda de stigar som finns kvar i
området. Kommunen har i planbeskrivningen och dokumentet Undersökning av
betydande miljöpåverkan uppdaterat text angående hur brandstationen kan komma att
påverka friluftslivet i området. Länsstyrelsen anser att detta är tillräckligt.

Kommentar: Noteras.
Naturmiljö
Länsstyrelsen anser att detaljplanen är godtagbar från naturvårdssynpunkt. Större delen av
de naturvärden som identifierats vid naturvärdesinventeringen hamnar helt utanför
planområdet, eller utanför de ytor som ska bebyggas. Inom planområdet är det bara N07
och delar av N06 som kommer att exploateras. Äldre tallar från N07 kommer att läggas i
en faunadepå på lämplig plats.
Område N01, som har de högsta naturvärdena i inventeringen och där läderbagge
påträffats, kommer inte att påverkas av den planerade exploateringen. Området är
planlagt som natur i den gällande detaljplanen. Länsstyrelsen anser dock att ett långsiktigt
områdesskydd genom bildande av biotopskyddsområde är önskvärt.

Kommentar: Frågan om hur man bäst tar hand om och skyddar de höga naturvärden, som
framför allt noterats i området N01, kommer att behandlas i det kommande arbetet med att ta
fram en naturvårdsplan. Där kommer en prioritering att göras av vilka områden i kommunen
som bör skyddas och på vilket sätt.
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Det är positivt att kommunen i planbeskrivningen beskriver att stenmuren längs
Tubbarydsvägen kommer att flyttas och byggas upp på nytt något längre västerut.
Kommunen uppger att innan schaktning för VA-ledning till platsen kommer samråd med
länsstyrelsen hållas. Inga kända naturvärden kommer att påverkas av exploateringen på så
sätt att det krävs dispens från artskyddsförordningen.

Kommentar: Noteras.
Trafikfrågor
Länsstyrelsen har samrått med Trafikverket som anser att synpunkter tagits i beaktande i
samrådsskedet och planändringen påverkar inte Trafikverkets anläggningar. Trafikverket
ser att rekommendationer utifrån vägar och gators utformning tagits i beaktande med
hänsyn till trafikintensiteten i området. Sträckan är till viss del olycksdrabbad och
trafikutredningen lyfter flera lösningar som kan förbättra trafiksäkerheten.

Kommentar: Noteras.
Miljöförbundet noterar att vissa förtydliganden gjorts i planhandlingar/plankarta (bl.a.
utifrån tidigare lämnad synpunkter). Miljöförbundet har i övrigt inget att erinra mot
planförslaget. Miljöförbundet önskar att den antagna detaljplanen översänds till
miljöförbundet för kännedom.

Kommentar: Noteras.
När det gäller ansökningar, remisser och frågor rörande hinderfrågor hänvisar Swedavia,
Ronneby Airport till Försvarsmakten enligt nedan.
Infrastrukturremisser skall skickas till:
exp-hkv@mil.se, alternativt till: Försvarsmakten, Högkvarteret, 107 85 Stockholm.
För allmänna frågor rörande Försvarsmakten och vindkraftverk med mera: infraremisserhkv@mil.se.

Kommentar: Noteras.
Polismyndigheten har ingen erinran mot aktuell detaljplan.

Kommentar: Noteras.
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PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer
som är verksamma i det aktuella området.
PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna detaljplanen
2018/3724.

Kommentar: Noteras.
VA har inga nya yttranden i ärendet.

Kommentar: Noteras.
Fjärrvärme har inga nya yttranden i ärendet.

Kommentar: Noteras.

Vi har varit en del av processen från start och varit del i diskussioner och har inga
ytterligare synpunkter gällande detaljplan för fastigheten Karlshamn 6:5 m-fl.

Kommentar: Noteras.
Brandstationens föreslagna läge kommer för AAK Sweden ABs del att bli förbättrat då
den förläggs närmare industriområdet än idag och därmed erhålls kortare insatstider till
både infart genom Hinsetunneln via huvudinfarten på Västra Kajen samt infart längre
söderut på Oljehamnsvägen, via Espingehamnsvägen.
Övervägande del av den tunga trafiken som anländer till AAK Sweden AB kommer på
Oljehamnsvägen norrifrån och passerar förbi nya brandstationens infart till
Tubbarydsvägen. Som nämns i trafikutredningen bör egen fil för vänstersväng från
Oljehamnsvägen norrifrån övervägas för att minimera irritationsmoment och köbildning.

Kommentar: Noteras.
Räddningstjänsten har inget att erinra.

Kommentar: Noteras.

520

Trafikverket har tagit del av handlingar för rubricerat ärende. Syftet är att.möjliggöra
anläggande av ny brandstation för räddningstjänsten i Västra Blekinge.
Trafikverket anser att synpunkter tagits i beaktande i samrådsskedet och planändringen
påverkar inte Trafikverkets anläggningar. Trafikverket ser att rekommendationer utifrån
vägar och gators utformning tagits i beaktande med hänsyn till trafikintensiteten i
området. Sträckan är till viss del olycksdrabbad och trafikutredningen lyfter flera lösningar
som kan förbättra trafiksäkerheten.
Trafikverket har inget att erinra mot granskningshandlingarna.

Kommentar: Noteras.
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Kommentar: Noteras
Ordförandebeslut 5/20 att ta nedanstående yttrande som nämndens eget.
Yttrande från kultur och fritidsavdelningen
I samband med utskicket om synpunkter på samrådshandlingarna inkom följande
yttrande ifrån Kultur-och fritidsavdelningen som beslutades i teknik- och fritidsnämnden
§ 73 2020-04-22: ”Den naturinventering som gjorts i planarbetet visar på att höga
naturvärden ligger norr om planområdet. Även det område som används för
närrekreation ligger utanför planområdets gräns. Därför har Tekniska verksamheten och
Kultur- och fritidsavdelningen inga synpunkter på planhandlingarna.”
I Planbeskrivningen under rubriken Rekreation står följande:
”Skogsområdet, företrädesvis norr om planområdet, används för rekreation. Flera stigar
som genomkorsar området används bland annat av Sternöskolan och utgör en viktig
närnatur för intilliggande bostadsområde.
Förändring och konsekvenser
Planförslaget kommer att medföra att tillgängligheten till området närmast
Oljehamnsvägen försämras. Då området exploateras kommer de stigar som är
rödmarkerade i kartan nedan att försvinna. Norr och öster om planområdet finns flera
stigar, varav några illustreras med grön färg i kartan. Dessa kommer inte att påverkas av
exploateringen. Från Tubbarydsvägen finns det goda möjligheter att skapa nya stigar som
ansluter till de befintliga.”
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Kultur- och fritidsavdelningen vill, efter att ha tagit del av granskningshandlingar och i
enlighet med övriga inkomna synpunkter, understryka att det är viktigt att göra
rekreationsområdet utanför detaljplaneområdet lättillgängligt även fortsättningsvis. I
området finns idag många sammanlänkade stigar som används för närrekreation och
motion, se bild nedan.

I planbeskrivningen nämns möjligheten att skapa nya stigar i området och kultur och
fritidsavdelningen vill betona vikten av att etablera en ny stig i utkanten av
detaljplaneområdet som knyter ihop de redan etablerade stigarna på ett naturligt sätt. Med
denna enkla insats blir påverkan så liten som möjligt gentemot de som använder området
för rekreation och motion och de naturliga rundorna kommer även fortsättningsvis att
kunna nyttjas.

Kommentar: Kommunens intention är att anlägga nya stigar för att knyta ihop de befintliga
stigarna på ett naturligt sätt. Frågan kommer att tas vidare i projektet.
Yttrande från gata och trafik
Inga ytterligare synpunkter.

Kommentar: Noteras.
Yttrande från park och natur
Eftersom inte ändringar gjorts som påverkar naturmiljön sedan samrådsskedet har
tekniska verksamheten inga synpunkter på granskningshandlingarna.

Kommentar: Noteras.
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Kulturnämnden avstår från att yttra sig över granskningshandlingar för detaljplan för del
av Karlshamn 6:5 m.fl. (Brandstation) då inget nytt tillkommit.

Kommentar: Noteras.
Ordförandebeslut 2020-08-19 att anta nedanstående yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

Kommentar: Noteras.

E.ON Energidistribution (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat
ärende och har följande synpunkter:
Inom området har E.ON inga anläggningar, och vi har således inget att erinra över
planen. E.ON vill dock upplysa om att vi har en regionnätsluftledning (50 kV HorsarydKarlshamn O) som går parallellt på andra sidan vägen och fastigheten, se bifogad karta.
För denna har vi rättigheter.

Kraftledningen enligt ovan omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter,
ELSÄK-FS 2008:1, samt ELSÄK-FS 2010:1. Starkströmsföreskrifterna reglerar bland
annat höjd över mark, avstånd från ledning till byggnad, brännbart upplag och
parkeringsplatser. För att kunna bibehålla ledningarna måste ovannämnda föreskrifter
följas. Det får inte göras avkall på el, person eller driftssäkerhet.
Markhöjden får ej förändras under eller invid ovannämnda ledningar.
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Det finns också regler kring arbete nära vår ledning, och jag bifogar därför således dokument
”arbete nära friledning”.
E.ON vill upplysa om att vi har för avsikt att bibehålla vårt regionala ledningsnät i befintlig
sträckning och utförande.
För övrigt ingen erinran.

Kommentar: Informationen ovan samt Dokumentet ”Arbete nära friledning” tas vidare för
beaktande i projektet.

Inga synpunkter.

Kommentar: Noteras.

Inga synpunkter har inkommit under granskningen som föranleder någon revidering av
planförslaget jämfört med granskningshandlingen. Endast redaktionella ändringar har gjorts inför
antagandet.
Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt föreslår stadsbyggnadsavdelningen att
detaljplanen godkänns av byggnadsnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige med
anhållan om antagande. Antagande bedöms tidigast kunna ske på kommunfullmäktiges
sammanträde den 2 november 2020.
Granskningsutlåtandet har sammanställts av planarkitekt Lena Jarl Hellgren på
Stadsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med
berörda kommunala tjänstemän.

Karlshamn, den 22 september 2020

Lena Jarl Hellgren

Emina Kovacic

Planarkitekt

Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt
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Samråd för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 30 mars - 27 april 2020.
Länsstyrelsen och försvarsmakten beviljades förlängd svarstid. Samrådshandlingarna fanns
tillgängliga på Stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset i Karlshamn, samt på Karlshamns
stadsbibliotek. Delar av samrådsmaterialet har även funnits på Karlshamns kommuns hemsida,
under adressen: www.karlshamn.se/planer.
Kungörelse om samråd anslogs på kommunens anslagstavla måndagen den 30 mars 2020 och
infördes i ortstidningarna lördagen den 28 mars 2020. Kopia på kungörelse samt
samrådshandlingar sändes torsdagen den 26 mars till Länsstyrelsen i Blekinge län, till kända
sakägare enligt fastighetsförteckning daterad den 4 mars 2020 samt övriga berörda enligt
upprättad sändlista.

EU-direktivet om miljöbedömning av planer och program är infört i svensk lagstiftning och
innebär bland annat att kommunens bedömning och ställningstagande om behovet av en
miljökonsekvensbeskrivning ska göras tidigt i planprocessen. Innan kommunen tar ställning till
om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommuner och
andra myndigheter som berörs av planen eller programmet, ges tillfälle att yttra sig.
Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande
miljöpåverkan och att en MKB enligt 4 kap. 34 § plan och bygglagen (PBL) inte krävs.
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning. Samråd med Länsstyrelsen om behovet av en
miljökonsekvensbeskrivning skedde i oktober 2019.
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I samband med samrådet inkom totalt 21 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på Stadsbyggnadsavdelningen.

Yttranden från:

Ankomstdatum:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Länsstyrelsen i Blekinge län
Lantmäteriet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Utbildningsnämnden
Teknik- och fritidsnämnden
Kulturnämnden
Luftfartsverket
Swedavia, Ronneby airport
Västblekinge Miljö AB
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Miljöförbundet Blekinge Väst
Naturskyddsföreningen
Försvarsmakten
Karlshamns Energi Vatten AB

2020-06-01
2020-04-24
2020-04-09
2020-04-07
2020-04-28
2020-04-23
2020-03-29
2020-04-03
2020-03-27
2020-04-27
2020-04-27
2020-04-28
2020-06-02
2020-06-05

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Anette Broberg, Hovtången 4
Emil Rantatalo Thomas, Sågen 4
Caroline Mattsson, Sågen 4
Christer Bergstrand, Dolken 1
Inga-Lill Gustafsson, Dolken 1
Monica Johansson, Yxan 2
Nils Abrahamsson, Elleholmsvägen 321, Mörrum

2020-04-06
2020-04-23
2020-04-23
2020-04-27
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-27
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Planens syfte
Syftet med planen är att skapa möjligheter för en ny brandstation med tillhörande
funktioner på delar av fastigheterna Karlshamn 6:5 och Karlshamn 6:1. En brandstation
utgör en viktig samhällsfunktion och anses vara av stort allmänt intresse. Planförslaget
strider mot översiktsplanen Karlshamn 2030 varför planarbetet genomförs med ett utökat
planförfarande.
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan som bör beaktas i det fortsatta planarbetet.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu
kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet (grund- och dagvatten) måste
lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande
inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Riksintresse
Planområdet ligger inom det geografiska riksintresseområdet för högexploaterad kust
enligt miljöbalken 4 kap. Vilket innebär att exploateringsföretag eller andra ingrepp i
miljön som möter hinder enligt miljöbalken 4 kap 2-8§§ inte får komma till stånd.
Området berörs även av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap vad gäller väg nr.
29.
Kommentar: Kommunen har tagit hänsyn till bestämmelserna om riksintresse för
kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap och konstaterat att planen inte försvårar utnyttjandet
av väg nr 29.
Detaljplanen påverkas också av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9§
MB vad gäller lågflygningsområde med påverkansområde, väderradar samt MSA-område.
Detaljplanen medger byggnation som är högre än 20 meter. Då etableringen ligger inom
den MSA-påverkande zonen för Ronneby och Kristianstads flygplatser är dessa sakägare
och ska därför beredas möjlighet att yttra sig. Även LFV (Luftfartsverket) är sakägare och
ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. LFV:s CNS-utrustning (Communication,
Navigation, Surveillance) är säkerhetsklassad och eventuell påverkan på utrustningens
funktion kan endast bedömas av LFV. Byggnation överstigande 20 meter utanför
tätbebyggt område kan även påverka Försvarsmaktens intressen gällande militär luftfart.
Remisser skickas till exp-hkv@mil.se.
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Kommentar: Luftfartsverket, Försvarsmakten och Ronneby Airport har beretts möjlighet att
yttra sig, se yttranden i punkterna 7,8 och 13. I granskningsskedet kommer även Kristianstad
Airport att ges möjlighet att yttra sig.
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till bland annat risken för olyckor översvämning och erosion (PBL
2 kap. 5 §). Enligt PBL ska Länsstyrelsen överpröva kommunens beslut om detaljplan ifall
planen kan antas innebära att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (PBL 11 kap.
5§).

Kommentar: Kommunen har låtit utföra ett flertal utredningar vilket gör att den

sammantagna bedömningen är att planen med brandstation inte blir olämplig med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Dagvatten
Det släckvatten som inte förångas vid brandsläckning kommer att bli kvar på
övningsplatsen och kan vara mer eller mindre förorenat. Föroreningarna kan bestå av
restprodukter från bränslet, ämnen som funnits på brandplatsen redan innan branden,
och tillsatser till själva släckvattnet, t.ex. skumvätska. Den kan också innehålla kemikalier
från andra objekt som påverkas av brandförloppet, exempelvis drivmedel.
Enligt planbeskrivning och dagvattenutredning föreslås släckvatten och förorenat
dagvatten från övningsområdet renas via en oljeavskiljare innan det leds vidare till
svackdiket längs med Oljehamnsvägen via ett underjordiskt magasin med
avstängningsfunktion. En oljeavskiljare fungera som försteg till andra reningssteg, men
fungerar inte med släckvatten som innehåller skum, eller ens på alla oljeföroreningar,
enligt den översikt över reningsmetoder som finns i bilaga 2 till dagvattenutredningen;
Rening och destruktion av kontaminerat släckvatten. Kemikalieföroreningar som inte är
bundna till olja fastnar inte utan fortsätter ut med vattnet. För rening av svårnedbrytbara
ämnen, som PFAS, krävs annan rening; som exempelvis filter med aktivt kol,
ultrafiltrering, omvänd osmos eller kemisk/fotokemisk oxidation. Dessa är dock inte
nödvändigtvis bra för metaller eller annan typ av förorening. Hur effektiva dessa metoder
är beror på typ av förorening, föroreningsgrad och skötsel av reningstekniken.
Länsstyrelsen anser att utformningen av omhändertagandet av vatten från
övningsområdet behöver uppdateras och omarbetas så att det inte riskeras att släppa ut
föroreningar till recipienten. Lämpligt är att föreslagen reningsmetod uppfyller
funktionskraven i dagvattenutredningen, inte enbart för PFAS, utan för alla
förekommande föroreningar.

Kommentar: Otydligheter i tidigare dagvattenutredning och planbeskrivning har bidragit till en
missuppfattning angående hanteringen av dagvatten och släckvatten. Dagvattenutredningen har
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därför förtydligats och uppdaterats. Omhändertagande av vatten från övningsområdet kommer att
ske på ett sätt som inte medför någon risk för utsläpp av föroreningar till recipienten.
Planbeskrivningen har kompletterats med kravet på att lösningar för omhändertagande av
dagvatten och släckvatten ska tas fram i samråd med miljöförbundet och Karlshamn Energi
Vatten AB.
Grundvatten
Det finns ingen registrerad grundvattenförekomst där verksamheten ska äga rum, det
finns dock en registrerad som ligger norr utöver. Denna förekomsts gränser är dock
osäkra och också hur grundvattenriktningen ser ut. Därför är det också viktigt att
föroreningar inte når grundvattnet och kan påverka miljökvalitetsnormerna för denna
förekomst.
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver redogöra för frågan varifrån vattnet till
övningarna och tankbilarna kommer tas ifrån.

Kommentar: Föroreningar kommer inte att nå den registrerade
grundvattenförekomsten och därmed inte heller påverka miljökvalitetsnormerna för denna
förekomst. Vatten till tankbilar och övningar kommer att tas från det kommunala nätet
för dricksvatten. Planbeskrivningen har uppdaterats med denna information.
MKN
Enligt 2 kap. 10§ PBL skall MKN följas vid planläggning. Miljökvalitetsnormer är
bestämmelser om den lägsta godtagbara miljökvalitet och är juridiskt bindande, fastställda
av regeringen utsedd myndighet. Miljökvalitetsnormer finns för luft, vatten och buller.
”Frisk luft” är ett av riksdagens uppsatta miljökvalitetsmål, där luften ska vara så ren att
människors hälsa och djur, växter och kulturvärden inte skadas. För att uppnå detta mål
är miljökvalitetsnormer ett av styrmedlen. Kommunerna har ansvaret att kontrollera
luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna.
För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk status (kvicksilver, TBT m.m.) och
ekologisk status (bottenfauna, fisk m.m.). För grundvatten finns miljökvalitetsnormer för
kemisk status och kvantitativ status (dvs. att det råder balans mellan uttag och nybildning
av grundvatten).
Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar,
flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Den gäller även omgivningsbuller från vissa
större, utpekade industrigrenar i de största kommunerna.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det med tanke på planområdets läge inte
bedöms finnas någon risk för att någon miljökvalitetsnorm ska överskridas. Synpunkterna
under dagvatten och grundvatten behöver däremot följas.
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Kommentar: Noteras.
Mellankommunala frågor och regionala förhållanden
Planförslaget bedöms inte påverka mellankommunala eller regionala förhållanden.
Råd enligt 2 kap. PBL

Kommentar: Noteras.
Förhållande till ÖP
Enligt gällande översiktsplan 2030 som vann laga kraft i juli 2015 ligger planområdet
inom mark för idrott och friluftsliv. Planförslaget strider därmed mot översiktsplanen.
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen har ett utökat planförfarande. Men
kommunen bör göra en riskanalys över hur en brandstation påverkar marken som i
dagsläget används som ett område för idrott och friluftsliv.

Kommentar: Planområdet ligger enligt Karlshamns översiktsplan 2030 inom område
utpekat för idrott och friluftsliv. Marken omfattas dock sedan tidigare av detaljplan
A314 med användningarna M, Begravning/Gravområde och Natur. Planförslaget
ersätter endast en begränsad del av detaljplan A314, som fortsatt gäller oförändrad
utanför nu aktuellt planområde.
Då ett genomförande av detaljplanen A314 inte har kommit till stånd används området
för rekreation. Planförslagets påverkan på områdets betydelse för friluftsliv och rekreation
har analyserats vidare i planarbetet. Ett flertal stigar genomkorsar skogsområdet och de
som finns inom planområdet kommer till största delen att försvinna. Bedömningen är att
ett genomförande av nu aktuellt planförslag inte kommer att inkräkta på möjligheten att
även i fortsättningen använda befintliga stigar belägna norr och öster om planområdet,
varför ingen ytterligare riskanalys anses vara nödvändig.
Planbeskrivningen och dokumentet Undersökning av betydande miljöpåverkan har
uppdaterats angående hur brandstationen kan komma att påverkar friluftslivet i
området.
Naturmiljö
Ett genomförande av planen innebär att en mindre del av område N05 samt område N07
(0,21 ha) kommer att exploateras. Såväl N05 som N07 bedöms ha påtagligt naturvärde
enligt WSP:s naturvärdesinventering. Även inom planområdet (norr och öster om
brandstationen) kommer en del skog att kunna bevaras, vilket innebär att påverkan på
område N05 i bästa fall blir marginell.
Läderbagge
Detaljplaneområdet ligger inom spridningsavstånd från kända förekomster av läderbagge.
Läderbaggen är fridlyst enligt artskyddsförordningen (2007:845) 4§. Den
naturvärdesinventeringen som WSP tagit fram på uppdrag av Karlshamns kommun visar
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att läderbaggen enbart förekommer på den tidigare kända lokalen. Det är därför av stor
vikt att läderbaggens livsmiljöer sparas och vårdas i området, med fokus på de träd och
miljöer som pekats ut i naturvärdesinventeringen. Dels behöver de för läderbaggen
lämpliga träden sparas och även skyddas under en eventuell exploatering. Det gäller även
skydd och planering vid arbeten i närheten av träden så som körning och arbeten som
kan förändra vattenflödena i området, alltså inte bara att skydda stammen och kronan på
trädet. Det är även viktigt att kompensera intrånget genom att frihugga de lämpliga träden
för att bibehålla dessa livsmiljöer samt trygga förekomsten av framtidsträd för
läderbaggen. Arten är hotad och är i stort behov av främst gamla ekmiljöer, det är därför
viktigt att bevara och vårda dessa gamla miljöer i dagsläget, men samtidigt trygga framtida
livsmiljöer, som har en lång leveranstid. Naturvärdesinventeringen pekar på flera
områden som på sikt kan hysa läderbagge, dessa bör skyddas och förvaltas långsiktigt.
Inom det område som omfattas av detaljplanen för räddningsstation finns varken
skyddsvärda träd eller framtidsträd. Länsstyrelsen bedömer utifrån uppgifterna i
naturvärdesinventeringen att det inte krävs någon dispens från bestämmelserna i
artskyddsförordningen 4§.

Kommentar: Kommunens inställning är att man vill skydda de höga naturvärdena
som finns i området. Länsstyrelsens synpunkter på möjliga åtgärder för att gynna
läderbaggen kommer att tas upp i det kommande arbetet med att ta fram en
naturvårdsplan för Karlshamns kommun.
Reliktbock
I området har lämpliga miljöer för reliktbock noterats, område N07 enligt
naturvärdesinventeringen. Reliktbock är rödlistad som nära hotad (NT) och det finns nio
fynd i länet registrerade i artportalen. Även denna art är i behov av äldre träd, i detta fallet
levande solexponerade tallar. Utgångshål av reliktbock har noterats i närbelägna
nyckelbiotoper vilket stärker vikten och behovet av att bevara lämpliga livsmiljöer i
området. Det är en lång leveranstid på naturmiljöer som dessa, vilket de 150-åriga tallarna
vittnar om. Minskningstakten för den svenska populationen av reliktbock bedöms vara
nära gränsvärdet för Sårbar (VU), alltså mot en försämring enligt rödlistan.

Kommentar: Området N07 kommer vid ett genomförande av detaljplanen att
exploateras. Angående naturvärdesinventeringen och de naturvärden som har identifierats
har ett flertal samråd hållits med länsstyrelsen som resulterat i detaljplanens avgränsning.
De äldre tallar som finns inom området föreslås läggas i faunadepå, inom eller utanför
planområdet. I samband med att ett naturvårdsprogram tas fram för Karlshamns
kommun kommer man att lyfta fram var reliktbock finns i kommunen och vilka
åtgärder som är lämpliga för att bevara arten. Genom länsstyrelsens yttrande har vi fått
kunskap om att en stor del av Blekinges bestånd finns i Karlshamns kommun.
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Biotopskydd
Området utanför exploateringsytan (norra delen av inventeringsområdet (N01, N03)) bör
avsättas som biotopskydd, framförallt de i naturvärdesinventeringen utpekade områdena,
med visst, påtagligt samt högsta naturvärde. Där de två högre värdeklasserna bör
prioriteras. Det är mest fördelaktigt att få en så stor skyddad yta som möjligt då det kan
trygga ett långsiktigt skydd för många olika arter och livsmiljöer i området, bland annat
läderbaggen. Dessutom framför även underlaget gällande fladdermusinventeringen att
området utanför exploateringsytan bör bevaras. Den orörda yta som inte avsätts som
biotopskydd bör avsättas som NATUR. Fladdermöss är i behov av större
sammanhängande livsmiljöer.

Kommentar: Området N03 samt del av området N01 ligger utanför nu aktuellt
planområde och är i befintlig detaljplan planlagda som Natur. Således har de redan ett
visst skydd. I och med att Karlshamns kommun fått kännedom om de höga naturvärden,
som framför allt noterats i området N01, har frågan om hur man bäst tar hand om och
skyddar dessa väckts och lyfts. Kommunens inställning är att man vill skydda de höga
naturvärdena som finns i området. Frågan kommer dock att behandlas utanför nu
aktuell detaljplan och istället tas upp i det kommande arbetet med att ta fram en
naturvårdsplan. Där kommer en prioritering att göras av vilka områden i kommunen
som bör skyddas och på vilket sätt.
Stenmurar bör skyddas så långt möjligt och måste de avlägsnas bör stenarna flyttas och
användas i närområdet, antingen för att förstärka befintliga murar eller skapa nya
livsmiljöer så som murar eller stenrösen. Intrånget i stort bör vidare kompenseras genom
att genomföra de föreslagna kompensationsåtgärderna som presenteras i
naturvärdesinventeringen samt fladdermusinventeringen, bland annat genom att frihugga
skyddsvärda träd samt öka andelen död ved i vissa områden. Betesdjur kan bidra till en
långsiktig skötsel och förhindra igenväxning av skyddsvärda träd.
På gränsen mellan Tubbarydsvägen och planområdet ligger en stenmur. Marken på
platsen behöver höjas, främst ur säkerhetssynpunkt. Muren kommer därför att täckas
över av massor. Muren omfattas inte av det generella biotopskyddet i 7 kap. miljöbalken,
men bedöms ändå kunna hysa visa naturvärden. Muren har även ett kulturhistoriskt
värde. Karlshamns kommun bör i det fortsatta planarbetet redovisa förslag på
kompensationsåtgärder för den borttagna muren.

Kommentar: Den del av stenmuren som behöver tas bort för att ge utrymme för ny
vägsträckning föreslås flyttas till annan plats inom planområdet, se karta och illustration
i planbeskrivningen. I det fortsatta planarbetet kommer även diskussion att föras
angående andra lämpliga kompensationsåtgärder.
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Ledningsdragning i naturmark
Enligt planbeskrivning finns i dagsläget inga ledningar för kommunalt vatten och avlopp i
området förutom en dricksvattenservis. Det finns möjlighet att ansluta till kommunalt
VA. I de fall nya ledningar ska dras, kan detta behöva samrådas med länsstyrelsen enligt
12 kap 6§ miljöbalken. Karlshamn Energi har nyligen samrått med länsstyrelsen för att
lägga kablar för el längs Tubbarydsvägen.

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med information om att samråd med
länsstyrelsen enligt 12 kap 6§ miljöbalken kan komma att krävas om ledningar ska
dras i naturmark.
Påverkan på mark- och grundvattennivåer
Sprängarbeten i området kan komma att påverka mark- och grundvattennivåerna och
därmed påverka träd öster om räddningsstationen. Enligt tidigare samråd om betydande
miljöpåverkan skulle Karlshamns kommun i den dagvattenutredningen belysa hur de träd
som finns öster om räddningstjänsten påverkas av ändrade vattennivåer. Länsstyrelsen
kan inte se att det har gjorts någon bedömning av detta i den dagvattenhantering som
kommit in. Det är viktigt att inte detta område påverkas av eventuella
grundvattensänkningar och ändrade vattenflöden. Detta gäller även de äldre tallarna i
naturvärdesobjekt 07.

Kommentar: Området N07 kommer vid ett genomförande av detaljplanen att
exploateras, vilket innebär att inga träd kommer att kunna sparas här, vilket även
redovisades vid tidigare samrådsmöte där länsstyrelsen deltog.
Dagvattenutredningen har kompletterats med ett PM om Grundvattenpåverkan, daterat
2020-06-08. Sammanfattningsvis anges i PM:et att det mest troliga är att träden inte
kommer att påverkas. Det kommer att utföras en platsspecifik utredning innan
byggnation för att säkerställa om och i så fall vilka åtgärder som kan behöva vidtas.
Planbeskrivningen har kompletterats med denna information.
Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå
miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §.
Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid
tillämpningen av miljöbalken.
Kommunen har beskrivit relevanta miljömål och planförslagets påverkan på dessa.
Länsstyrelsen anser att det är tillräckligt och har inget att invända mot det som redovisats.

Kommentar: Noteras.
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Klimatanpassning
Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat
klimat. Klimatförändringar i form av ökad och intensivare nederbörd, höjda
medeltemperaturer och värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser för i
stort sätt alla samhällssektorer och anpassningsåtgärder är därför nödvändiga.
Det är viktigt att planområdets lämplighet över tid utreds utifrån en analys av relevanta
klimateffekters inverkan på området, till exempel om ökad nederbörd kan medföra
översvämningsrisk från höga flöden i närliggande vattendrag, om intensiva värmeböljor
kan innebära problem med överupphettning i tätbebyggda områden eller om en
havsnivåhöjning kan medföra en permanent översvämning av hela eller delar av
planområdet. Analysen bör sedan ligga till grund för beslut om lämplig markanvändning,
samt vilka eventuella klimatanpassningsåtgärder som behöver integreras i planförslaget
för att möta effekterna av ett förändrat klimat.

Kommentar: I den till planen hörande dagvattenutredning analyseras även
klimateffekters inverkan på området. Planområdet ligger relativt högt utan någon
särskild risk för att drabbas av översvämning. Omkringliggande skog kommer att bidra
till att dämpa effekten av värmeböljor.
Länsstyrelsen vill göra kommunen uppmärksam på de nya krav på laddinfrastruktur för
laddfordon som kommer av EU:s energiprestandadirektiv och håller på att implementeras
i Plan- och Bygglagen. Se mer i Regeringens Lagrådsremiss:
https://www.regeringen.se/48de6c/contentassets/24ffd5c2a3324fb4bceb9cf16bab8332/
200109-lrr-genomforande-andringsdirektiv-byggnaders-energiprestanda-inkl-bilaga.pdf
Lagen träder i kraft den 15 maj 2020.

Kommentar: Noteras.
Energihushållning
Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap 3§ att planläggning enligt denna lag ska ske
med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, bl.a. genom en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda
miljöförhållanden i övrigt.
I samband med planering påverkas möjligheterna till hållbar energianvändning på främst
tre sätt:
 Möjligheten till effektiva transporter, genom t.ex. lokalisering och infrastruktur.
 Möjligheten till hållbar energianvändning i byggnader genom effektiv användning
och användning från förnybara källor.
 Möjligheten till produktion av värme eller el från förnybara källor.
Faktorer att beakta är bland annat lokalisering, exploateringstal, parkeringsnorm, avstånd
till kollektivtrafik och turtäthet, möjligheter att försörja den nya
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bebyggelsen/anläggningen med fjärr-/närvärme och solvärme, tillgång till service samt
funktionsblandning.

Kommentar: Karlshamns kommun arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor. I Hållbara
Karlshamn 2030, som består av ett antal dokument som är under framtagande, ställer sig
Karlshamns kommun bakom de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030.
Dokumenten är vägledande i ett långsiktigt arbete för att uppnå god hushållning med resurser.
Trafikfrågor
Samråd har skett med Trafikverket som förutsätter att kommunen hör berörda flygplatser
samt LFV och Försvarsmakten. I de fall det framkommer behov av flyghinderanalys ska
en sådan genomföras och skickas till berörda flygplatser.
Föremål som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan och som är
belägna utanför en flygplats fastställda hinderbegränsande ytor ska märkas enligt
Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:155. Före byggstart (då bygglov eller
miljötillstånd finns) ska också blanketten ”flyghinderanmälan” (enligt
Luftfartsförordningen SFS2010:770) skickas in till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan
avser byggnader och andra föremål som är högre än 45 m belägna inom tätort eller högre
än 20 m utanför tätort. Läs mer på Försvarsmaktens webbplats där blankett finns.
Blanketten skickas in senast 4 veckor före uppförandet av byggnaden till:
fm.flyghinder@lfv.se och registrator@fmv.se.

Kommentar: Luftfartsverket, Försvarsmakten och Ronneby Airport har beretts möjlighet att
yttra sig. Det har också förts dialog med dessa parter. Se yttranden i punkterna 7,8 och 13. I
granskningsskedet kommer även Kristianstad Airport att ges möjlighet att yttra sig.
Redovisning av detaljplanens konsekvenser på fastighetsnivå
Enligt 4 kap. 33§ PBL ska konsekvenserna på fastighetsnivå för organisatoriska, tekniska,
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder framgå av detaljplanens planbeskrivning.
Länsstyrelsen anser att kommunen har redogjort för konsekvenserna på fastighetsnivå på
ett tydligt sätt och har inga synpunkter på detta.

Kommentar: Noteras.

Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslaget.
Kommentar: Noteras.

Beslut § 124 2020-04-07. Inget att erinra.

Kommentar: Noteras.
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Ordförandebeslut 2020/1142 att inte lämna några synpunkter.
Utbildningsnämnden bedriver ingen verksamhet som påverkas av den nya detaljplanen,
varför inga synpunkter lämnas.

Kommentar: Noteras.

Beslut § 73 2020-04-22.
Yttrande från gata och trafik
Gällande förslagen om utformningen kring Oljehamnsvägen har enheten inget att erinra.
Räddningstjänsten vill i framtiden kunna använda Tubbarydsvägen som en alternativ
utryckningsväg. Idag ser enheten att efterlevnaden av gällande förbud mot genomfartstrafik
har en liten efterlevnad och förbättrar man förutsättningarna i korsningen Oljehamnsvägen
och Tubbarydsvägen kommer man att inbjuda till att färdas igenom det nya planområdet till
en följd av att trafikmängden kommer att öka på Tubbarydsvägen för boende och
verksamheter längs med Sternövägen och vidare in mot centrala delarna av Karlshamn.
I enlighet med Karlshamns kommuns vision om att främja gång- och cykeltrafik och en
framtida utveckling av Väster port anser enheten att man skall överväga utformningen av
Tubbarydsvägen. Både för att begränsa möjligheterna att färdas på sträckan med
motorfordon men även att man på ett tryggt sätt skall kunna gå och cykla till eller förbi
planområdet.

Kommentar: Frågan hur gång- och cykeltrafikanter på ett säkert sätt ska kunna ta sig förbi
räddningstjänstens område har studerats vidare i samråd med kommunens kompetenser kopplade
till trafikfrågor inom den tekniska verksamheten. Illustration och text i planbeskrivningen har
uppdaterats avseende detta.
Yttrande från park, natur och fritid
Den naturinventering som gjorts i planarbetet visar på att höga naturvärden ligger norr om
planområdet. Även det område som används för närrekreation ligger utanför planområdets
gräns. Därför har Tekniska verksamheten och Kultur- och fritidsavdelningen inga synpunkter
på planhandlingarna.

Kommentar: Noteras.
Ordförandebeslut 2020-04-23 att inte lämna några synpunkter.
Kulturnämnden bedriver ingen verksamhet som påverkas av den nya detaljplanen, varför inga
synpunkter lämnas.

Kommentar: Noteras.

536

LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.
Det åligger byggherren att efterhöra om en flyghinderanalys är nödvändig för den
kommunikationsmast som skall resas på fastigheten, ring 011-19 20 00 vx och begär
flyghinderanalys. Om en flyghinderanalys är nödvändig skall resultatet av denna inväntas
innan bygglov för masten får beviljas. Om det finns anmärkningar i flyghinderanalysen måste
dessa åtgärdas innan bygglov beviljas. Är anmärkningarna av sådan natur att de ej kan
åtgärdas får bygglov ej ges för masten. LFVs flyghinderanalys grundar sig på ICAO:s
regelverk som enligt beslut av EU-kommissionen skall gälla som lag inom EU.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid
ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny
CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Hindermarkering av kommunikationsmasten skall ske i enlighet med Transportstyrelsens
föreskrifter, TSFS 2013:9 (omtryck av 2010:155). I de fall som hinderytor enligt ICAO Annex
14 genomträngs, skall TSFS 2010:135 följas.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och övervakning
(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard 447 10
12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar
för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på
ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från
flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda
flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i
planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en
etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca
60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector
Altitude”.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum och all
tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se
www.lfv.se/flyghinderanalys.

Kommentar: Kontakt har tagits med luftfartsverket angående frågan om en flyghinderanalys är
nödvändig för den kommunikationsmast som ska resas på fastigheten.
Luftfartsverket framför följande svar:
Som framgår av bifogad bild framgår att det område som berörs av masten (<70m.ö.h.) omfattar
Ronneby samt Kristianstad flygplats. Däremot påverkar ni inte in- och utflygningsprocedurerna
till någon av dessa. Så sammanfattningsvis; ja- ni hamnar inom vissa ytor men påverkar inte
dessa. Dock är det så att då flygplatserna ”äger” dessa ytor så är det dom som har rätten att kräva
en s.k. flyghinderanalys.
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Kommentar: Ronneby flygplats och försvarsmakten har varit remissinstanser, se yttranden i
punkt 11 och 12. I granskningsskedet kommer även Kristianstad Airport att ges möjlighet att
yttra sig.
När det gäller ansökningar, remisser och frågor rörande hinderfrågor hänvisar Swedavia,
Ronneby Airport till Försvarsmakten enligt nedan.
Infrastrukturremisser skall skickas till: exp-hkv@mil.se alternativt till Försvarsmakten,
Högkvarteret, 107 85 Stockholm. För allmänna frågor rörande Försvarsmakten och
vindkraftverk med mera: infraremisser-hkv@mil.se

Kommentar: Noteras.
VMAB har inget att anmärka på planen.

Kommentar: Noteras.
Räddningstjänsten har tagit del av handlingarna gällande detaljplan för ny brandstation och vi
har inga synpunkter.

Kommentar: Noteras.
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Miljöförbundet har granskat handlingarna och vill med anledning av detta framföra
följande: Inför samrådet har det förts en löpande dialog med
kommunekologen/miljöförbundet. De synpunkter som då lämnats har inarbetats i
samrådshandlingarna. Miljöförbundet har därför inget att erinra på planförslaget i nuläget.
Även om det finns några frågor, av mer detaljerad natur, som miljöförbundet behöver
undersöka närmre inför granskningsskedet, framtida bygglov (t ex hur man bäst
förhindrar framtida grundvatteninträngning av PFAS-liknande ämnen eller andra
kemikalier från brandövningsplatsen). Miljöförbundet räknar med en fortsatt fortlöpande
dialog under tiden fram till granskningen.

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med kravet på att lösningar för
omhändertagande av dagvatten och släckvatten ska tas fram i samråd med Miljöförbundet
Blekinge Väst och Karlshamn Energi Vatten AB.
Naturskyddsföreningen har tagit del av samrådshandlingarna och lämnar följande synpunkter.
Placering av brandstationer innebär ett ingrepp i ett sammanhängande skogsområde öster om
Oljehamnsvägen. Området används för rekreation av främst närboende och Sternöskolan
och består i norr av hällmarkstallskog med en hel del gamla och solbelysta tallar. På marken
växer bl. a. blåmossa. Flera stigar genomkorsar planområdet tvärtemot vad som står i
handlingarna (Undersökning av betydande miljöpåverkan, sid 10).

Kommentar: Planförslagets påverkan på områdets betydelse för friluftsliv och rekreation har
studerats vidare i planarbetet. Ett flertal stigar genomkorsar skogsområdet och de som finns inom
planområdet kommer till största delen att försvinna. Bedömningen är att ett genomförande av nu
aktuellt planförslag inte kommer att inkräkta på möjligheten att även i fortsättningen använda
befintliga stigar belägna norr och öster om planområdet. Planbeskrivningen och dokumentet
”Undersökning av betydande miljöpåverkan” har uppdaterats angående detta.
Planhandlingarna visar vilka olika möjliga alternativa lokaliseringar som har utretts. Det
aktuella området har bedömts som det bästa, bl. a. ur naturskyddssynpunkt. Den
naturvärdesinventering som har genomförts av WSP visar på att stora naturvärden finns i
detaljplaneområdets närhet. Inom själva detaljplaneområdet är dock naturvärdena begränsade.
Betydande höjdskillnader finns inom detaljplaneområdet med höjder mellan 15 och 35 m.
Detta innebär att stora mängder berg behöver bortsprängas, cirka 65 500 m3. Detta kommer
innebära störningar för boende i närheten och för Sternöskolan. Risk finns också för
grundvattensänkning i högre belägen mark öster om planområdet.

Kommentar: Sprängningsarbetet kommer att innebära störningar för omgivningen under den
tid det pågår.
När det gäller risken för grundvattenpåverkan hänvisas till ”PM Grundvattenpåverkan”,
daterat 2020-06-08. Sammanfattningsvis anges i PM:et att det mest troliga är att träden inte

539

kommer att påverkas. Det ska dock utföras en platsspecifik utredning innan byggnation för att
säkerställa om en kompensationsåtgärd behövs. Planbeskrivningen har kompletterats med denna
information.
På detaljplanekartan brukar i normalfallet anges hur stor dela av planområdet som får upptas
för verksamhet mm. På aktuell plankarta är hela ytan inom användningsgränsen markerad
som kvartersmark Tl och El, vilket enligt planbestämmelserna betyder Räddningstjänst,
byggnader och tekniska anläggningar. På vissa skisser i planhandlingarna så är dock ett större
område i norr markerat som skog.
Ska ovanstående tolkas som att hela ytan kan markomvandlas-bortsprängas, även om behov
inte finns?

Kommentar: Planområdet är avgränsat så att det ska finnas möjlighet att vid behov slänta av
berget. Markens höjd kommer endast att ändras på den yta som behövs för brandstationens
funktioner.
Enligt handlingarna så är behovet av yta för planerad brandstation ca 15 000-20 000 m3. Hela
planområdet på Karlshamn 6:5 där brandstationen är tänkt att placeras är på ca 35 000 m3
och då företrädesvis i Oljehamnsvägens närhet. Vi förutsätter att överskottet på 15 000 - 20
000 m3 sparas som naturmark i nordöstra delen.

Kommentar: Behovet av yta för planerad brandstation uppskattades i ansökan om
planläggning initialt till ca 15 000- 20 000 m2, vilket i samrådshandlingarna framgick i
dokumentet ”Undersökning av betydande miljöpåverkan”. Hela detaljplanen omfattar nu
41 000 m2, varav ca 20 000 m2 bedöms uppfylla behovet för själva brandstationen och dess
tillhörande funktioner. Resterande 21 000 m2 utgörs av vägar och mark som kommer att behövas
för att hantera dagvatten och för att anpassa området till berget.
I detaljplanen styrs byggnadernas placering endast av den prickmark närmast Oljehamnsvägen,
mark som inte får förses med byggnad, samt av korsmark som endast medger komplementbyggnad
där människor inte stadigvarande får vistas. För att begränsa byggnadernas utbredning och för att
underlätta hantering av dagvatten och får endast 70 % av ytan inom kvartersmarken hårdgöras.
Den största potentiella föroreningskällan verkar bli övningsplatsen. I handlingarna finns
beskrivet att övningsplatsen placeras i södra delen av området. Har det utretts om
övningsplatsen kan placeras på annan idag lämpligare plats utanför planområdet?

Kommentar: Planen möjliggör för övningsplats men andra lokaliseringar utanför planområdet
har också övervägts, se lokaliseringsutredning i dokumentet Undersökning av betydande
miljöpåverkan. I nuläget planeras utifrån att övningsplatsen förläggs inom planområdet.
Att verksamhetens byggnader förses med gröna tak och att regnvatten samlas och används i
verksamheten är bra.
Viktigt att skydd och anordningar görs för att inte föroreningar från verksamheten sprids till
mark och grundvatten.
Sammanfattningsvis så önskar vi:
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att varsamhet iakttages vid markberedningen så inga onödiga skador på natur och
miljö åsamkas i närområdet
att markområdet som planeras beredas för verksamheten anpassas till platsen och inte
görs onödigt stort med beaktande att spara naturmark att all tillgänglig teknik används
för att eliminera risken att PFAS eller andra föroreningar sprids till mark och
grundvatten
att en undersökning av grundvattennivån görs och att åtgärder vidtas så att inte mark
och träd i närområdet skadas
att förslag på kompensationsåtgärder för den borttagna stenmuren redovisas (enl.
förslag från Länsstyrelsen).

Vi vill också påminna om att SMHI har en väderstation vid nuvarande brandstation och
undrar om de är informerade om den tänkta flytten?

Kommentar: Ovanstående punkter återfinns till vissa delar även i länsstyrelsens yttrande, se
länsstyrelsens yttrande och kommunens kommentarer i punkt 1.
Dagvattenutredningen har reviderats och uppdaterats avseende omhändertagande av dagvatten och
släckvatten. Stenmuren föreslås att flyttas till annan plats inom planområdet.
SMHI har kontaktats och kommer fortsatt att vara remissinstans i ärendet.

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Kommentar: Noteras.

Här kommer KEVAB:s yttrande angående samrådshandling Karlshamn 6:5 brandstation.







VA anser att planen ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Tjänsten
dagvatten kommer inte tillhandahållas utan löses med en dagvattenanslutning till dike för
oljehamnsvägen. Planen kan i framtiden komma att bli verksamhetsområde för dagvatten.
Då Tubbarydsvägen planläggs som kvartersmark behövs ett U-område för den befintliga
vattenledningen som går i vägen.
Om Brandstationen ska förses med vatten från 2 olika håll behövs u-område för en
framtida vattenledning i Tubbarydsvägen. Det är även lämplig att ha ett u-område i vägen
för framtida behov som kan uppkomma väster om Oljehamnsvägen. U-området bör helst
ha en brädd av 10m. Går inte det är 8m ok.
Då Tubbarydsvägen planläggs som kvartersmark och vi antar att det blir en fastighet
kommer VA servisen hamna i det norra hörnet av planen.
VA anser att det är viktigt att övningsområdet avskiljs från det övriga avrinningsområdet
med betryggande säkerhet så att föroreningar inte blandas med övrigt dagvatten. Den del
som inte berörs av PFAS kanske då kan få lättare restriktioner och vattnet kan tillåtas
infiltrera. Delen som är övningsområde bör dimensioneras för att klara ett större regn än
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10 års regn då konsekvenserna vid en bräddning är högre. Min rekommendation är att
använda ett ytdagvattenmagasin med tät duk istället för ett nedgrävt magasin då det är
svårt att inspektera, rengöra sköta och underhålla samt att det oftast är mer
kostnadseffektivt med öppna lösningar.
Vi skulle vilja att följande text är med i beskrivningen under rubriken avlopp ”Spillvatten
kommer gå till Stärnö reningsverk som är revaq certifierat. Det innebär att extra höga
krav ställs på och att endast normalt hushållsspillvatten får släppas till spillvattnet.”
Det är bra med kravet om 70% hårdgörandegrad.

Kommentar: Plankartan har försetts med u-områden för befintliga ledningar i enlighet med
information i dwg-format erhållet från KEAB. Planbeskrivningen har kompletterats med text
avseende att framtagande av lösningar för omhändertagande av dagvatten och släckvatten ska ske
i samråd med miljöförbundet och Karlshamn Energi Vatten och AB. Planbeskrivningen har
även uppdaterats med texten ”Spillvatten kommer gå till Stärnö reningsverk som är revaq
certifierat. Det innebär att extra höga krav ställs på rening och att endast normalt
hushållsspillvatten får släppas till spillvattnet.”

Vi vill att man gör en besiktning av vår fastighet vid en ev. sprängning av berg.

Kommentar: Det är byggherrens ansvar (i det här fallet Karlshamns kommuns) att
erforderliga besiktningar vid behov görs av intilliggande byggnader före och efter ett
sprängningsarbete.
Om de skulle uppstå sprickor/sättningar i hus/grund vem står för dessa reparationen?
Annars tycker vi platsen är perfekt för en ny brandstation.

Kommentar: Det är byggherrens (i det här fallet Karlshamns kommuns) ansvar att
erforderliga besiktningar vid behov görs av intilliggande byggnader före och efter ett
sprängningsarbete. Eventuella reparationer av skador till följd av sprängningsarbeten bekostas
av byggherren.
Om de skulle uppstå sprickor/sättningar i hus/grund vem står för dessa reparationen?
Annars tycker vi platsen är perfekt för en ny brandstation.

Kommentar: Se ovanstående kommentar.
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Jag/vi har inga synpunkter.

Kommentar: Noteras.
Jag/vi har inga synpunkter.

Kommentar: Noteras.
Ska fastigheter som fått detta undersökas före sprängning och efter för att se om
sprängskador uppstått?

Kommentar: Det är byggherrens ansvar (i det här fallet Karlshamns kommuns) att
erforderliga besiktningar vid behov görs av intilliggande byggnader före och efter ett
sprängningsarbete.
På sidan 18 i planbeskrivningen finns följande text:
"När det gäller gång- och cykeltrafik på Tubbarydsvägen kan passagen mellan
Oljehamnsvägen och Tubbaryd i framtiden komma att stängas för allmänheten. Detta för att
inte äventyra säkerheten för gång- och cykeltrafikanter vid utryckning eller då personal snabbt
behöver angöra brandstationen."
Tubbarydsvägen kan idag användas för att ta sig till fots eller med cykel mellan centrala
Karlshamn och Beijer samt skogsområdet väster om Oljehamnsvägen. Skogsområdet är idag
ett stadsnära friluftsområde. Det är naturligtvis inte bra att blanda gång- och cykeltrafik med
utryckningstrafik. Men det är inte heller lämpligt att hänvisa denna trafik till omvägar och de
mer trafikerade Vekerumsvägen-Oljehamnsvägen eller Hinseleden-Oljehamnsvägen. Det
behövs någon sorts passage även i framtiden exempelvis en gång- och cykelstig även om den
ligger i närheten utanför planområdet.

Kommentar: Frågan hur gång- och cykeltrafikanter på ett säkert sätt ska kunna ta sig
förbi räddningstjänstens område har studerats vidare i samråd med kommunens gatuenhet.
För att möjliggöra för en framtida gång- och cykelväg har planområdet utökats och ett stråk
längs planområdets västra del reserveras för allmännyttig gång- och cykeltrafik med
beteckningen x1 i plankartan.
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I det fortsatta planarbetet har Stadsbyggnadsavdelningen gjort bedömningen att, utöver vissa
redaktionella ändringar, har nedanstående bearbetningar och utredningar har behövt göras.
Planhandlingarna har kompletteras och förändras i nedan redovisade avseenden.
Plankarta
 För att möjliggöra för en framtida gång- och cykelväg har planområdet utökats i den
sydvästra delen. Planområdet omfattar nu 4,1 hektar.
 Ett stråk längs planområdets västra del reserveras för allmännyttig gång och cykeltrafik och
förses med beteckningen x1 i plankartan.
 Plankartan har försetts med ytterligare u-områden för befintliga och kommande ledningar.
Planbeskrivning
 Planbeskrivningen har kompletterats med text avseende reviderad dagvattenutredning och
PM om grundvattenpåverkan.
 Planbeskrivningen har kompletterats med kravet på att lösningar för omhändertagande av
dagvatten och släckvatten ska tas fram i samråd med Miljöförbundet Blekinge Väst och
Karlshamn Energi Vatten AB.
 Planbeskrivningen har kompletterats med utvecklande text avseende planförslagets
påverkan på områdets betydelse för rekreation.
 Planbeskrivningen har uppdaterats avseende flytt av stenmur och förslag på anläggande av
faunadepå.
 Planbeskrivningen har kompletterats med information om att samråd med länsstyrelsen
enligt 12 kap 6§ miljöbalken kan komma att krävas om ledningar ska dras i naturmark.
 Planbeskrivningen har uppdaterats när det gäller möjliggörande av gång- och cykelväg i
detaljplanen.
Tillkommande utredningar
 Dagvattenutredning, daterad 2020-02-17, reviderad 2020-06-03
 PM Grundvattenpåverkan, daterat 2020-06-08
 PM Ökad godstrafik Oljehamnsvägen, daterad 2020-06-08

Ett utredningsskede har följt mellan samråds- och granskningsskedet. När erforderliga
utredningar nu tagits fram och inarbetats i planen kan byggnadsnämnden fatta besluta om att
ställa ut planen för granskning. Inga synpunkter inkomna under samrådet, avseende förhållanden
som kan regleras i planen bedöms kvarstå.
Avsikten är att byggnadsnämnden ska ta ställning till samrådsredogörelsen i samband med beslut
om granskning den 24 juni 2020.
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Samrådsredogörelsen har sammanställts av planarkitekt Lena Jarl Hellgren på
Stadsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med
berörda kommunala tjänstemän.

Karlshamn, den 9 juni 2020

Lena Jarl Hellgren

Emina Kovacic

Planarkitekt

Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt
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Planområdets ungefärliga lokalisation.

En undersökning genomförs för att bedöma om den aktuella planens genomförande kan antas
medföra betydande miljöpåverkan och om en strategisk miljöbedömning ska göras. Miljöbalken
reglerar i 6 kap. 3-8 § vad som gäller för en undersökning. I miljöbedömningsförordningen finns
bestämmelser om vilka planer som ska, och inte ska, antas medföra betydande miljöpåverkan
samt underlag för att bedöma betydande miljöpåverkan.
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Då bedömningarna görs i ett tidigt skede i planarbetet kan de under planarbetets gång komma att
ändras, i och med att ny kunskap kan tillkomma samt att inriktningen på planförslaget kan
komma att ändras. Detta innebär att undersökningen kan revideras under planarbetets gång.

Bakgrund
Karlshamns kommun ansökte om planläggning för ny brandstation vid Oljehamnsvägen på
fastigheterna Karlshamn 6:1 och Karlshamn 6:5. För ny brandstation kommer en yta på ca 20 000
m2 att krävas. Samtidigt ansöktes om planläggning av ersättningsmark för kyrkogård. Beslut om
att pröva ansökan i en detaljplaneprocess togs i byggnadsnämnden 2018-12-05 och 2019-03-06
togs beslut om att stadsbyggnadsavdelningen ska påbörja arbetet med detaljplanen.

Syfte

Syftet med planen är att skapa möjligheter för en ny brandstation på del av fastigheten
Karlshamn 6:5. Lokaliseringen är vald av strategiska skäl då platsen ligger i nära anslutning till
större vägar och möjliggör snabb utryckning till hela kommunen. I detaljplanen kommer
användningen att betecknas med T1 -Räddningstjänst. Byggnader och anläggningar hörande till
räddningstjänstens funktioner. Plankartan förses även med användningen E1 -Tekniska anläggningar
hörande till räddningstjänstens funktioner, inklusive kommunikationsmast.

Läge och avgränsning
Planområdet är beläget intill Oljehamnsvägen ca 1 km väster om Karlshamns tätort Detaljplanen
avgränsas av Oljehamnsvägen i sydväst, Tubbarydsvägen i väster och en skogsbeklädd höjd i norr
och nordost. Planområdet omfattar ca 41 000 m2.
Ansökan om planbesked omfattade även att pröva möjligheten att planlägga ersättningsmark för
kyrkogård. Dessa områden tas inte med i nu aktuell detaljplan eftersom det har konstaterats att de
innehåller höga naturvärden. Enligt länsstyrelsen är det inte lämpligt med någon exploatering här.

Nuvarande markanvändning
Platsen är idag obebyggd och utgörs av ett kuperat skogsområde med höjdskillnader från 15 till
36 meter. En del av berget måste tas i anspråk av yta för byggnation av brandstation med
erforderliga funktioner.

Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Karlshamns kommun, Karlshamn 2030, är den huvudsakliga
utvecklingsinriktningen för området idrott och friluftsliv. Översiktsplanen anger också att höga
natur-, kultur- och friluftsvärden ska värnas och utvecklas.
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Naturvårdsprogram 1993
Platsen ingår i Naturvårdsprogram 1993 (område K 6, Tubbaryd-Hinseberget) och beskrivs där
enligt följande; Skogsklätt område med lövblandskog i huvudsak ek och bokdominerad. Ren
bokskog finns, likaså smärre bestånd av avenbok. På de små höjdpartierna finns tall blandad med
diverse lövbuskar t ex rönn och oxel. Den fridlysta idegranen finns i området. En del stigar
genomkorsar området som ofta nyttjas i Sternöskolans verksamhet. Rekommendationer: Den
norra delen utgörs av kyrkogård. Sternöskolans behov av så kallad närnatur bör beaktas på
lämpligt sätt. i den framtida markanvändningen inom området.

Detaljplan
Området omfattas idag av detaljplan A314, som vann
laga kraft 1991 och reglerar marken till M Begravning,
gravområde, naturmark och Natur.

Riksintressen
Hela området omfattas av riksintresse för
högexploaterad kust. Kustzonen spelar en särskilt
viktig roll, både för natur- och kulturmiljövård och för
det rörliga friluftslivet. Bestämmelserna utgör inte
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter.
Riksintresset bedöms inte påverkas av åtgärder i aktuell
ansökan. Området ingår även i biosfärområde Bleking
Arkipelag.
Området omfattas av riksintresse för totalförsvaret
med särskilt behov av hindersfrihet.

Plankarta gällande detaljplan.

Djur- och naturvärden
Nordväst och sydost om planområdet finns rikligt med skyddsvärda träd som identifierats av
länsstyrelsen och landskapsvårdarna.
Delar av de områden som initialt pekats ut som möjlig ersättningsmark för kyrkogårdsändamål
omfattas av kommunens grönstrukturplan och har i gällande detaljplan beteckningen Natur. I
dessa områden finns mycket höga värden knutna till gamla grova ekar. Här har också noterats
läderbagge, en skalbagge som omfattas av artskyddsförordningen, samt flera andra rödlistade
arter. Bedömningen är att dessa områden inte är lämpliga för någon som helst exploatering och
kommer att ligga utanför nu aktuell detaljplan.
Med anledning av de djur- och naturvärden som finns i planområdets närhet har en
naturvärdesinventering, inklusive inventering av fladdermusfaunan, gjorts i ett tidigt skede.
Sammanfattningsvis påträffades ett trettiotal skyddsvärda träd inom inventeringsområdet som
bedömts kunna vara av betydelse för läderbagge. Läderbagge har påträffats i träd i
inventeringsområdets nordvästra hörn men bedöms på sikt även kunna sprida sig till andra
lämpliga träd inom området. Inom inventeringsområdet noterades även en rik fladdermusfaun.
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Inom naturvärdesobjekt N07 finns ett antal äldre tallar som bedömts vara lämpliga miljöer för
reliktbock, som är en rödlistad art. Då detta område kommer att exploateras föreslås tallarna
placeras i en faunadepå, inom eller utanför planområdet.
Sammanfattningsvis bedöms inte detaljplanen påverka några större naturvärden inom
planområdet. Exploatering av detaljplaneområdet bedöms inte heller påverka läderbaggens
utbredning. Vid samrådsmöte med länsstyrelsen 2019-10-07 beslutades att det inte behövs någon
dispensansökan eller vidare samråd när det gäller läderbagge eller fladdermöss.

Utpekade naturvärdesobjekt (WSP 2019-08-30) i förhållande till planerad brandstation.
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Utgångspunkten för lokalisering av räddningstjänsten är den riskinventering som har gjorts för
kommunerna i västra Blekinge. Riskinventeringen identifierar ett antal riskanläggningar i
kommunerna och behandlar konsekvenserna vid exposition, brand och utsläpp till miljön.
Inventeringen identifierar även transportleder med stor risk för farligt godsolyckor, ras- och
skredområden, översvämningskänsliga områden mm. De största riskerna avseende
riskanläggningar är lokaliserade till Karlshamns kommun och framförallt verksamheten på västra
kajen. Även oljehamnen, gasolterminalen och kraftverket i Oxhaga, massafabriken i Mörrum och
isbanan i Vägga nämns som stora risker.
Flera av de risker som finns upptagna i de kommunala riskanalyserna klassas som anläggningar
med farlig verksamhet. Verksamheterna innebär fara för att en olyckshändelse ska orsaka
allvarliga skador på människor eller i miljön. Även de s.k. Sevesoanläggningarna finns upptagna i
de kommunala riskanalyserna. Vid dessa anläggningar hanteras större mängder kemikalier på en
begränsad geografisk yta. Risken med brand i oljecisterner eller större ammoniakutsläpp är risker
som snabbt påverkar staden Karlshamn och dess invånare. Det innebär att räddningstjänsten
måste ha en kort inställelsetid för att snabbt kunna vara på plats till exempel i oljehamnen, i
Oxhaga och på Västra kajen. I praktiken innebär det att räddningstjänsten måste kunna nå
verksamheter på Västra Kajen och Oljehamnen inom 10 minuter från inkommet larm.
Med tanke på andra olyckor är det också en förutsättning att det finns goda möjligheter att
snabbt nå större trafikleder som Riksväg 29 och E22:an.
Brandstationens placering har också betydelse för utrymningssäkerheten vid brand i bostad och
liknande byggnader. Räddningstjänstens stegutrustning utgör bostadens utrymningsväg och
kravet är insats inom 10 minuter även i dessa fall. Placeringen är också av vikt för
räddningstjänstens RiB-medarbetare (deltidsbrandmän) som ska kunna rycka ut från
brandstationen inom fem minuter. Utifrån ovanstående perspektiv har flera stadsnära platser för
lokalisering av räddningstjänsten prövats.

Nollalternativ - att vara kvar på samma plats som tidigare
Den nuvarande brandstationen är utdömd på grund av föroreningar i byggnaden och den ska
rivas. Flödena inom stationen fungerar inte för en modern brandstation, vilket försenar
utryckning och skapar en dålig arbetsmiljö. Det saknas tillräckliga utrymmen för att kunna
uppfylla dagen tex omklädning kvinnor respektive män, samt övrig utrusning. Eftersom det
saknas utrymmen för att skilja på smutsig och ren utrustning och kläder medför det en hälsorisk.
Fastigheten ligger lågt och det finns en översvämningsrisk vid höjda vattennivåer i Mieån och
med tanke på framtida höjning av havsytan. Eftersom räddningstjänsten måste kunna fortsätta
sin verksamhet under byggtiden är det inte heller praktiskt genomförbart att bygga en ny station
och samtidigt behålla den gamla under byggtiden på samma fastighet.
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Alternativ för ny lokalisering
Lokalisering i anslutning till sjukhuset i Karlshamn
En lokalisering i anslutning till sjukhuset skulle ge snabb tillgång till E22:an men också till
genomfartsleden mellan Karlshamn och Asarum. Det är möjligt att snabbt nå Västra kajen och
Oljehamnen. Dessutom finns en närhet till ambulansverksamhet.
1.

En fördelaktig placering skulle vara i direkt anslutning till sjukhuset, gärna på de befintliga
parkeringsytorna. Det är i nuläget inte möjligt att ta i anspråk sjukhusets parkeringsplatser
för att bygga en brandstation. Det finns ingen alternativ parkeringsyta i närområdet och
Region Blekinge har inga planer på att bygga parkeringshus. Denna lokalisering valdes bort.

2.

Det finns också ett område mellan sjukhuset och E22:an som skulle vara en bra placering
ur räddningsperspektiv. Där finns idag två villor men också ett område med ett mycket
stort antal skyddsvärda träd. Dessa träd är utpekade i länsstyrelsens tidigare inventering av
skyddsvärda träd. Med tanke på det stora antalet skyddsvärda träd valdes denna lokalisering
bort i ett tidigt skede. Dessutom ligger området inom skyddsavståndet för transporter av
farligt gods om 30 meter.
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Lokalisering i anslutning till kyrkogård
3.

Området mellan Vilans kyrkogård och Hagalundsvägen har också ett potentiellt intressant
läge. Området ligger lite högre och riskerar inte att påverkas i samband med
översvämningar. Det är kyrkan som äger marken och de vill prioritera området för sina
kommande behov. Området ligger nära bostadsbebyggelse och har en sämre trafiksituation
än andra alternativ. Denna lokalisering valdes bort.

Lokalisering i området vid Tubbaryd

En lokalisering i området runt Tubbaryd ger snabb tillgång till Riksväg 29 och till E22:an.
Dessutom ligger det nära viktiga riskobjekt i Oljehamnen och på västra Kajen. Området ligger lite
högre och riskerar inte att påverkas i samband med översvämningar.
4.

Området mellan rondellen vid Oljehamnsvägen och kommunens verksamheter i Tubbaryd
har ett mycket bra läge för en brandstation. Detta område är utpekat som nyckelbiotop av
Skogsstyrelsen. Därför valdes denna lokalisering bort.

5.

Området norr om Vekerumsvägen, mellan rondellen och område med verksamheter. Här
finns ett bra läge, men även delar av detta område är utpekat som nyckelbiotop. Det är
dessutom svårt att få mer än ett alternativ för in och utfart. Denna lokalisering valdes bort
med tanke på naturvärden och trafiksituation.
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6.

Tubbaryd, nuvarande läge för VMAB:S återvinningscentral och kommunala förråd. För att
kunna använda denna yta måste först alternativ finnas för att flytta dessa verksamheter.
Området bedöms inte kunna användas inom de närmaste åren. En begränsning för
området är också järnvägen. Ytan närmast järnvägen kan inte utnyttjas eftersom det finns
en risk med tanke på transporter av farligt gods på järnvägen. Ett skyddsavstånd om minst
30 meter måste upprättas från järnvägen räknat. Inom den ytan ska inte plats för
stadigvarande vistelse anordnas. Trafik och störningssituationen är sämre än för andra
alternativ med tanke på närheten till bostadsområden. Denna lokalisering valdes bort med
tanke på tidsperspektiv och trafiksituation.

7.

Området öster om Oljehamnsvägen/söder om Tubbarydsvägen. Detta läge har bra
möjligheter att få en bra trafiksituation och området där räddningstjänsten ska placeras har
inga höga naturvärden. Placeringen ligger däremot inom 500 m buffertzon för den hotade
arten läderbagge. Med tanke på att denna lokalisering också ligger längre ifrån bostäder
jämfört med övriga alternativ är det låg risk för störningar som påverkar boendemiljöer i
närområdet, jämfört med andra alternativ. Utrymme för ett övningsområde finns i området
mot bakgrund av att befintligt övningsområde i Stilleryd avvecklas vid en omlokalisering.
Med hänsyn till behovet av att snabbt kunna nå riskobjekt, tillgång till viktiga vägar,
naturvärden och risk för att störa boende är vår bedömning att detta är den bästa
lokaliseringen.
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Kravet på strategisk miljöbedömning gäller inte planer och program som endast syftar till att
tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten, MB 6 kap 3 §1. Nedan redovisas likväl kommunens
ställningstagande utifrån kända förutsättningar.
Med hänsyn av de höga naturvärden som tidigt i processen identifierats i de delar som var tänkta
som ersättningsmark till kyrkans ändamål, kommer dessa områden inte att ingå i aktuell detaljplan
som nu endast kommer att utgå från brandstationens behov. Den naturinventering som
genomförts visar inte på några djur- eller naturvärden med högsta naturvärdesklass inom
planområdet.
Samråd har vid flera tillfällen skett med länsstyrelsen som även gjort platsbesök tillsammans med
kommunens tjänstemän. Exploatering av detaljplaneområdet bedöms inte påverka läderbaggens
utbredning eller fladdermössens habitat. Sammanfattningsvis är det inte aktuellt med något
samråd kopplat till naturvärden för detaljplanen och inte heller några krav på
kompensationsåtgärder.
Bedömningen är att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan sårbarhet och att
planens storlek och dess risker för människors hälsa och miljön inte är av en sådan omfattning att
denna kan väntas leda till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen utgör inte heller en del i ett
sådant större utbyggnadsprojekt där de olika delprojekten sammantaget kan innebära betydande
miljöpåverkan. Det innebär att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken inte behöver
upprättas. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning.
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I följande checklista har bedömningar gjorts av miljöpåverkan vid planernas genomförande.

Riksintressen enligt 3 och 4
kap MB
Berör planen:
Område av riksintresse för
naturvården?
Område av riksintresse för
kulturmiljövården?
Område av riksintresse för det rörliga
friluftslivet?
Område av riksintresse för friluftsliv?
Område av riksintresse för
högexploaterad kust?

Ja

X
X
X
X
X

Område av riksintresse för yrkesfiske?
Område av riksintresse för
energiproduktion?
Område av riksintresse för
försvarsmakten?

Område av riksintresse för
infrastruktur?

Nej Kommentarer

Hela området omfattas av riksintresse för
högexploaterad kust. Kustzonen spelar en
särskilt viktig roll, både för natur- och
kulturmiljövård och för det rörliga
friluftslivet. Bestämmelserna utgör inte
något hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter. Riksintresset bedöms inte påverkas
av åtgärder i aktuell detaljplan. Området
ingår även i biosfärområde Bleking
Arkipelag.
X

Berörs ej.

X

Berörs ej.
Området omfattas av riksintresse för
totalförsvaret med särskilt behov av
hindersfrihet. Området ligger inom den
MSA-påverkande zonen för Ronneby
flygplats. En hög kommunikationsmast
kommer att anläggas inom planområdet
varpå flyghindersanalys kan behöva göras i
ett kommande bygglovsskede.
Försvarsmakten, luftfartsverket och berörda
flygplatser är remissinstanser i planarbetet.
Väg 29 är av riksintresse för
kommunikationer enligt miljöbalken kap. 3.
Riksintresset bedöms inte påverkas negativt.

X

X
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Berör planen:
Naturvårdsplan?

X
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Nej Kommentarer
Platsen ingår i Naturvårdsprogram 1993
(område K 6.Tubbaryd-Hinseberget) och
beskrivs där enligt följande; Skogsklätt
område med lövblandskog i huvudsak ek
och bokdominerad. Ren bokskog finns,
likaså smärre bestånd av avenbok. På de små
höjdpartierna finns tall blandad med diverse
lövbuskar t ex rönn och oxel. Den fridlysta
idegranen finns i området.
En del stigar genomkorsar området som ofta
nyttjas i Sternöskolans verksamhet.
Rekommendationer: Den norra delen utgörs
av kyrkogård. Sternöskolans behov av
närnatur bör beaktas på lämpligt sätt i den
framtida markanvändningen inom området.
Naturvårdsplanens rekommendationer
angående närnaturens värde för skolan ska
beaktas i planarbetet. De stigar som finns
inom planområdet kommer att försvinna
vilket kommer att påverka tillgängligheten
till området närmas Oljehamnsvägen
negativt.

Nyckelbiotop- eller
sumpskogsinventering?

X
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Nyckelbiotop, Skogsstyrelsen.
Biotopskydd, viktiga biotoper?

X

Nordost och söder om planområdet finns
rikligt med skyddsvärda träd som har
identifierats av länsstyrelsen och
landskapsvårdarna. Dessa träd får inte
skadas. Om grova träd (stamdiameter på
>80 cm) skall tas ned kan det kräva anmälan
om samråd till länsstyrelsen enligt 12 kap. 6
§ miljöbalken. I dessa områden finns också
läderbagge, vilket gör att nedtagning av
grövre ekar och ihåliga träd även kan kräva
dispens från artskyddsförordningen.
Efter en tidig dialog (inklusive platsbesök)
med länsstyrelsen har det konstaterats att
kyrkogårdsändamålet inte går att kombinera
med att bevara träden, som det först var
tänkt, varför dessa områden inte kommer att
ingå i ny aktuell detaljplan.

Rödlistade, hotade arter?

Med anledning av de höga naturvärden som
finns i planområdets närhet har en
naturinventering gjorts i ett tidigt skede av
detaljplanen.
I det norra området, vid Tubbaryd, finns
mycket höga värden knutna till gamla grova
ekar. Här finns flera rödlistade arter, bland
annat läderbagge som omfattas av
artskyddsförordningen.

X
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Höga naturvärden och läderbagge, gör att
nedtagning av grövre ekar och ihåliga träd
kan kräva dispens från
artskyddsförordningen.

Ekologiskt känsliga områden?

Natura 2000?
Nationalpark?
Naturreservat?
Naturminne?
Djur-/växtskyddsområde?
Strandskyddsområde?
Vattenskyddsområde?
Landskapsbild?
Annan känslig eller värdefull natur?

X

Kulturmiljö

Ja

Berör planen:
Fornminne eller plats av
kulturhistoriskt intresse?
Område som omfattas av
kulturmiljöplan?
Kulturhistoriskt eller konstnärligt
värdefulla byggnader?
Viktiga kulturvärden?
Kulturreservat?

Miljökvalitetsmål

Ja

Berörs något av de 16 nationella
miljömål som ska ligga till grund för
all planering:
1) Begränsad klimatpåverkan,

X

Med anledning av de höga naturvärden som
finns i planområdets närhet har en
naturinventering gjorts i ett tidigt skede av
detaljplanen.
X
Det finns inga, utöver ovan nämnda djuroch naturvärden, ekologiskt känsliga
områden utpekade inom planområdet eller
dess närhet.
X
Berörs ej.
X
Berörs ej.
X
Berörs ej.
X
Berörs ej.
X
Berörs ej.
X
Berörs ej.
X
Berörs ej.
X
Berörs ej.
Se texter ovan om naturvärden bland annat i
form av gamla ekar och läderbaggar ovan.
Nej Kommentarer
X

I nordväst, strax utanför området som är
markerat i ansökan, finns en fornlämning i
form av en stensättning. Denna bedöms inte
påverkas av detaljplanen.

X

Berörs ej.

X
X
X
Nej

Berörs ej.
Berörs ej.
Berörs ej.
Kommentarer
1) Begränsad klimatpåverkan. En modern
brandstation med modern teknik avseende
uppvärmning m.m. kommer att vara mer
hållbar och utgöra mindre klimatpåverkan
jämfört med den befintliga. Brandstationen
kommer att vara ansluten till fjärrvärme och
ha solceller för egen elproduktion.
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Lösningar för alternativ med förnybar
reservkraft kommer att ses över.
2) Frisk luft,

X

3) Bara naturlig försurning,

4) Giftfri miljö,

2) Frisk luft
Närmare och snabbare vägar för utryckning
minskar andelen transportsträckor vilket ger
mindre utsläpp av avgaser och partiklar.
X

X

3) Bara naturlig försurning,
Målet bedöms inte påverkas då det förutsätts
att vatten från fordonstvätt, övningsfält och
dylikt tas om hand på enligt gällande
riktlinjer.
4) Giftfri miljö,
En modern brandstation med modern
teknik avseende omhändertagande av
kemikalier ger bättre förutsättningar för en
giftfri miljö. Det handlar om allt från
omhändertagande av brandmännens
kontaminerade kläder till hantering av
fordonstvätt och eventuella utsläpp på
särskilt anpassad övningsplats. Vid övning
ersätts tidigare användning av tändvätska
med gasol. Släckning kommer framförallt att
ske med vatten. Ibland kommer
handsläckning att ske med brandskum.
En övningsplatta kommer att anläggas för
att kunna samla upp skum och på så sätt
undvika föroreningar till yt- och
grundvatten. I dagvattenutredningen
beskrivs hur kontaminerat släckvatten ska
hanteras.

5) Skyddande ozonskikt,

X

5) Skyddande ozonskikt,
Målet bedöms inte påverkas.

6) Säker strålmiljö,

X

6) Säker strålmiljö,
En kommunikationsmast kommer att
placeras på fastigheten. Strålsäkerheten
bedöms dock inte påverkas.

7) Ingen övergödning,

X

7) Ingen övergödning,
Målet bedöms inte påverkas.
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X
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8) Levande sjöar och vattendrag, 9)
Grundvatten av god kvalitet, 10) Hav i
balans, 11) Myllrande våtmarker;
En modern brandstation med modern
teknik avseende omhändertagande av
kemikalier ger bättre förutsättningar för en
giftfri miljö och minskar risken för utsläpp
till vattendrag, sjöar och grundvatten vilket
bör ha en positiv effekt på ovanstående
miljömål. Brandstationen kommer att vara
ansluten till kommunalt VA. Utsläpp från
biltvättsanläggning kopplas till kommunala
avloppsnätet. Ev. någon om val av
tvättkemikalier.
Infiltrationslösningar kommer att ses över
för att kunna omhänderta dagvatten från
brandstationen. Ev. kan gröna tak bli aktuellt
för att kunna hantera större vattenmängder
på fastigheten och samtidigt minska behovet
av kyla i anläggningen.

12) Levande skogar,

X

12) Levande skogar,
Planen kommer att ta orörd mark i anspråk
vilket till viss del kommer att påverka
miljömålet Levande skogar negativt.
Skogsområdet nordväst om planområdet
innehåller höga värden för djur och natur,
bland annat med ett antal stora gamla ekar
och läderbagge. Skogsbacken har också
värde för friluftslivet. Området är idag
planlagt som natur och kommer inte att ingå
i nuvarande plan.
En naturinventering har genomförts för att
utreda hur dessa värden kan skyddas från att
påverkas av den exploatering som
detaljplanen medför. Samråd har också skett
med länsstyrelsen. Sammanfattningsvis är
det inte aktuellt med något samråd kopplat
till naturvärden för detaljplanen och inte
heller några krav på kompensationsåtgärder.
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13) Ett rikt odlingslandskap,

X

13) Ett rikt odlingslandskap,
Målet bedöms inte påverkas då ingen
jordbruksmark eller i övrigt odlad mark
berörs.

14) Storslagen fjällmiljö,

X

14) Storslagen fjällmiljö,
Berörs ej.

5) God bebyggd miljö,

X

15) God bebyggd miljö,
En ny brandstation kommer att utgöra en
modern och hälsosam arbetsmiljö för dem
som arbetar där.
Byggnaderna ska utformas med hög
arkitektonisk kvalitet.
Under byggtiden kommer ljudmiljön att
påverkas för närliggande bostadsområden,
pga av sprängningar. När räddningstjänsten
väl är på plats kommer inte ljudmiljön
påverkas.
En god bebyggd miljö i staden som helhet
förutsätter att det finns en fungerande
räddningstjänst som har möjlighet att snabbt
vara på plats, varför en ny brandstation på
sikt kan inverka positivt på målet god
bebyggd miljö ur ett generellt perspektiv.
Den valda placeringen är bättre än
nuvarande placering ur
översvämningssynpunkt. Nuvarande läge
intill Mieån innebär att brandstationen
riskerar att översvämmas vid höga flöden i
ån och högt vattenstånd i havet. Med den
nya planeringen har klimatanpassning
beaktats för ett säkrare läge.

6) Ett rikt växt- och djurliv?

X

16) Ett rikt växt- och djurliv?
Planen kommer att ta orörd mark i anspråk
vilket till viss del kommer att påverka
miljömålet Ett rikt växt- och djurliv negativt.
De identifierade natur- och djurvärden som
finns kommer har inventerats och kommer
att beaktas.
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Miljökvalitetsnormer

Ja

Överskrids några
miljökvalitetsnormer?

Stads- och landskapsbild
Kan planens genomförande medföra:
Förändring av utsikt eller
landskapsmässigt/stadsmässigt
skönhetsvärde?

Bedömningen är att inga
miljökvalitetsnormer kommer att
överskridas.

Ja

Nej Kommentarer

X

Landskapsbilden längs Oljehamnsvägen
kommer att förändras då en ny brandstation
kommer att vara iögonfallande. Det finns
inga bostäder med utsikt mot området.
X
Planområdet ligger nedanför en skogsbacke
som fortsatt kommer att vara tillgänglig för
allmänheten. På platsen där brandstationen
planeras växer idag träd och sly.
Nej Kommentarer

Ja

Kan planens genomförande medföra:
Förändring av värdefull geologisk
formation?

X

Instabila markförhållanden eller
geologiska förändringar, ras och
skred?

X

Förflyttning, sammanpressning eller
täckning av jorden?

X

Ändring av topografin?

X

Ökad erosion?

Avsevärd förändring av
markanvändningen i området?

Nej Kommentarer
X

Att en naturskön utsiktsplats blir
otillgänglig för allmänheten?

Mark
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X

X
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Exploateringen kommer att kräva en del
sprängning. Ingen värdefull geologisk
formation har identifierats på platsen.
Längs Oljehamnsvägen finns stråk utpekade
med risk för ras och skred. Inför byggnation
behöver en geoteknisk markundersökning
göras
Delar av marken inom planområdet kommer
att hårdgöras vilket medför att marken
kommer att bearbetas.
Exploateringen kommer att kräva en del
sprängningsarbeten och delar av det
befintliga berget kommer att jämnas ut.
Markens höjder kommer att ändras. Berg
planas ut och mark fyllas upp. En utredning
avseende massbalans har tagits fram. Då
stora åtgärder måste vidtas i marken har man
stora möjligheter att motverka framtida
erosion.
Marken är idag obebyggd och detaljplanerad
för gravändamål. I nu aktuellt planförslag
föreslås användningen T, Trafik. Planen
kommer att utformas för att en ny
brandstation ska kunna lokaliseras här.
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Vatten
Kan planens genomförande medföra:
Förändring av ytvattnets kvalitet,
strömmar eller riktning och mängd?
Förändrad infiltrationsförmåga,
dräneringsmönster eller frekvens och
mängd av ytvattenavrinning? Behöver
åtgärder vidtas för att hantera
dagvatten?
Förändring av grundvattnets kvalitet,
flödesriktning, mängd eller frekvens?
Väsentlig minskning av
vattentillgången i någon yt- eller
grundvattentäkt?
Att människor eller egendom utsätts
för risker i samband med
översvämning?
Att enskilda avlopp krävs i området?
Är området särskilt känsligt med
tanke på dessa?

Luft

Ja

Nej Kommentarer
X

X

X
X

Ja

Kan planens genomförande medföra:
Väsentliga luftemissioner eller
försämring av rådande luftkvalitet?

Frågor om ytvattnet utreds och beskriv en
framtagen dagvattenutredning.
Då ytor kommer att hårdgöras blir markens
infiltrationsförmåga förändrad. I den till
planen hörande dagvatten-utredning ges
förslag på åtgärder för att hantera
dagvattnet.
En dagvattenutredning som bland annat
belyser dessa frågor har tagits fram.
En dagvattenutredning har tagits fram för att
bland annat belysa dessa frågor.

X

Området ligger inte inom område där risk
för översvämning föreligger.

X

Det kommer inte att vara aktuellt med
enskilda avlopp.

Nej Kommentarer
X

Obehaglig lukt?
Förändrad luftrörelse, fuktighet,
temperatur eller klimatförändring
lokalt eller regionalt?
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X

Den nya placeringen av brandstationen
kommer att ge kortare och snabbare
utryckningsvägar vilket borde ge minskade
utsläpp i form av avgaser från
räddningsfordon och personalens bilar.
Berörs ej.

X

Berörs ej.

Växt- och djurliv
Kan planens genomförande medföra:
Påverkan på ekosystemtjänster?

X

Planen kommer att ta orörd naturmark i
anspråk vilket till viss del kommer att
påverka befintliga ekosystemtjänster
negativt. Påverkan bedöms dock bli
marginell då merparten av skogsbacken
kommer att bevaras intakt.
Planen kommer att ta orörd naturmark i
anspråk vilket till viss del kommer att
påverka vissa växt- och djurarter negativt om
än i begränsad omfattning. En
naturinventering har genomförts för att
kartlägga vilka naturvärden som finns inom

Positiva eller negativa förändringar för X
växt- och djurarter/samhällen?
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området. Inom själva detaljplaneområdet
finns inga höga naturvärden. Däremot ligger
detaljplaneområdet inom 500 buffertzon för
en lokal med läderbagge. Därför har särskild
fokus i naturinventeringen lagts på att ringa
in nuvarande utbredningsområde för
läderbagge och intressanta framtidsträd för
läderbagge inom ett större område än
detaljplanen. Räddningstjänsten ligger cirka
400 m från den lokal där läderbaggen finns.
Läderbaggen är knuten till en lokal med
begränsad yta och det saknas framtidsträd
för läderbagge inom detaljplaneområdet.
Detaljplanen anses inte ha någon påverkan
på läderbaggens nuvarande status eller för
eventuell för framtida utbredning.
Inom det större området från Tubbaryd ner
mot Hinseleden födosöker ett tiotal
fladdermusarter, bl.a. barbastell.
Fladdermössinventeringen visar att
inventeringsområdet som helhet har stor
betydelse för födosök, däremot bedöms
själva detaljplaneområdet inte ha någon
större betydelse för fladdermössen.

Hinder för flyttfågelsträck, viltstråk?

X

Försämrade fiskevatten eller
jaktmarker?

X
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Med anledning av ovanstående naturvärden
har samråd skett med länsstyrelsen.
Sammanfattningsvis är det inte aktuellt med
något samråd kopplat till naturvärden för
detaljplanen och inte heller några krav på
kompensationsåtgärder. Exploatering av
detaljplaneområdet bedöms inte påverka
läderbaggens utbredning eller
fladdermössens habitat negativt.
Planen bedöms inte medföra inte att några
stråk för djur och fåglar berörs negativt.
Berörs inte.
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Planens påverkan på
övergripande miljöeffekter
Har planens genomförande betydelse
för de miljöeffekter som
genomförandet av andra planer eller
program medför?
Har planen betydelse för att främja en
hållbar utveckling eller för
integreringen av miljöaspekter i
övrigt?

Ja

X

X

Rekreation och rörligt
friluftsliv

Ja

Kan planens genomförande medföra:
Påverkan på barn och ungas
lekmöjligheter eller behovet av
lekmiljöer?
Påverkan på park eller annan
rekreations-/friluftsanläggning?

Nej Kommentarer
X

Har planen betydelse för
möjligheterna att följa
miljölagstiftningen?
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Berörs ej.

Räddningstjänsten har bland annat ett
tillsynsansvar när det gäller hantering av
diverse miljöfarliga medel. En modern
brandstation ger räddningstjänsten bättre
förutsättningar att bidra till en hållbar
utveckling i samhället.
Bedömningen är att en moderna
brandstation underlättar möjligheten för
räddningstjänsten att följa
miljölagstiftningen när det gäller att ta hand
om miljöfarligt avfall.

Nej Kommentarer

X

X
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Den del av skogen som företrädesvis
används för lek, idrott och rekreation av
skola, förskola och föreningar kommer att
lämnas orörd.
De stigar som finns inom planområdet
kommer att försvinna (röda i kartan) vilket
kommer att påverka tillgängligheten till
området närmas Oljehamnsvägen negativt.
Det finns goda möjligheter att nå
kvarvarande stigar (gröna) från
Tubbarydsvägen.
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Störningar och risker

Ja

Kan planens genomförande medföra:
Ökade bullernivåer?

X

Risk för vibrationer?

X

Bländande eller störande ljus?

X

Dnr
2018/3724

Stigar inom och utanför planområdet.
Nej Kommentarer

Risk för radon eller hälsofarliga
elektromagnetiska fält?

X

Förutsättningar för tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet?
Risk för olycka eller utsläpp av hälso/miljöfarliga ämnen eller strålning?

X

Farliga arbetsmiljöer?

X

Påverkan på folkhälsoeffekter?

X

X

566

Vid larm och utryckning kommer tillfälligt
störande ljud att förekomma.
Under byggnadsfasen och särskilt vid
sprängningsarbeten kommer vibrationer i
marken att förekomma.
Vid utryckning kommer sken från
varningslampor att förekomma. Det finns
ingen bostadsbebyggelse i närområdet som
riskerar att störas av detta.
En kommunikationsmast kommer att
placeras inom området. Denna bedöms
inte utgöra någon risk avseende
elektromagnetiska fält.
Förutsättningarna bedöms inte förändras
med detaljplanen.
Oljehamnsvägen är utpekad som
rekommenderad väg för farligt gods. En
riskanalys har tagits. Ett bebyggelsefritt
avstånd från vägen upprättas. Inom detta
avstånd får inte byggnader med plats för
stadigvarande vistelse uppföras.
En modern brandstation ger bättre
förutsättningar för en bra och säker
arbetsmiljö.
En ny modern brandstation kan ha positiva
folkhälsoeffekter genom snabbare
livräddande insatser.
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Påverkan på förorenad mark?

X

Närhet till djurhållning?

X

Mark- och vattenanvändning
Kan planens genomförande medföra:
Ändrad täthet för bebyggelse och
bostäder?
Förändring av den nuvarande markoch vattenanvändningen?
Förändring av den i fysiska planer
avsedda användningen?

Påverkan på andra tänkta projekt?
Berörs viktig samhällsservice eller
skapas behov av sådan, t.ex. skola?

Ja

Det finns inga uppgifter om förorenad
mark i området.
Det finns ingen djurhållning i närområdet.

Nej Kommentarer
X

X
X

X

Finns miljöstörande verksamhet i
omgivningen som har negativ
inverkan?

Befolkning

Ja

Kan planens genomförande medföra:
Fler arbetstillfällen?
Högre jämställdhet?

X

Det finns inga befintliga eller planerade
bostäder inom planområdet.
Marken är idag obebyggd. Planen kommer
att utformas för att en ny brandstation ska
kunna lokaliseras här.
Marken är idag detaljplanerad för M
Begravning och gravändamål. I nu aktuellt
planförslag föreslås användningen T1,
Räddningstjänst och E1, Tekniska
anläggningar hörande till
räddningstjänstens funktioner.
X
Berörs ej.
Räddningstjänsten är i sig en viktig
samhällsservice. I övrigt berörs ingen
samhällsservice.
X
Oljehamnsvägen är tungt trafikerad vilket
medför trafikbuller. En beräkning av
vägtrafikbuller har tagits fram.
Nej Kommentarer
X

Bättre tillgänglighet?
Bättre service?

X

Ökad trygghet?

X

Transporter och
kommunikationer

Ja

Kan planens genomförande medföra:
Ett förändrat behov av transporter
och transportsätt?
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Berörs ej.
Arbetsplatsen kommer att utformas med
målet att uppnå jämlikhet för
arbetstagarna.
X
Allmänhetens tillgänglighet till platsen
kommer att begränsas.
Räddningstjänsten är i sig en viktig
samhällsservice som med planen får bättre
förutsättningar.
Räddningstjänsten är i sig en viktig
samhällsservice som med en modern
station med placering ger ökad trygghet.
Nej Kommentarer

X

Brandstationen kommer att behöva
leveranser av diverse material. Med den nya
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Påverkan på parkeringsmöjligheter?
Ökad trafikfara?
Barriäreffekter?

Energi

Ja

Kan planens genomförande medföra:
Väsentligt ökad efterfrågan på
befintliga energikällor eller behov av
nya?
Behov av nya system för distribution?

Naturresurser
Kan planens genomförande medföra:
Ökad användning av någon ej
förnyelsebar naturresurs?
Ianspråktagande av jordbruksmark?
Minskad produktionsyta av annat
slag?

placeringen behöver transporter inte längre
gå genom bostadsområden.
X
Parkering kommer att ske på kvartersmark.
X
En trafikutredning har tagits fram och i
den presenteras lösningar med fokus på
trafiksäkerhet.
X
Berörs ej.
Nej Kommentarer
X

Ja
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Det finns möjlighet att ansluta till
fjärrvärmenätet. Brandstationen kommer
att ha solceller för egen elproduktion.

X
Nej Kommentarer
X

X
X

568

Brandstationen kommer i större
utsträckning att använda förnybara
energikällor, jämfört med nuvarande
station.
Berörs ej.
Berörs ej.
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Tidigt samråd med länsstyrelsen
Enligt yttrande daterat 2019-10-23 instämmer länsstyrelsen i kommunens bedömning att en
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas till
planärendet.

Stadsbyggnadsavdelningen
9 juni 2020

Lena Jarl Hellgren
Planarkitekt

Emina Kovacic
Stadsarkitekt /Stadsbyggnadschef

Bilagor
Länsstyrelsens yttrande, daterat 2019-10-23
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Karlshamns kommun
c/o Stadsbyggnadsavdelningen

Avdelningen för Samhällsbyggnad och Miljöskydd
Annica Karlsson
010-2240167

374 81 Karlshamn

Yttrande över undersökning av betydande miljöpåverkan för detaljplan för
del av fastigheten Karlshamn 6:5, Brandstation i Karlshamn, Karlshamns
kommun
Er beteckning: 2018:3724

Sammanfattning
Syftet med planen är att skapa möjligheter för en ny brandstation på del av fastigheten Karlshamn 6:5. För ny brandstation kommer en yta på cirka 15 000–20 000 kvm att krävas.
Planområdet är beläget intill Oljehamnsvägen, cirka 1 km väster om Karlshamns tätort, och är
idag ett obebyggt och kuperat skogsområde.
I gällande översiktsplan för Karlshamns kommun, Karlshamn 2030, anges den huvudsakliga utvecklingsinriktningen för området idrott och friluftsliv. Översiktsplanen anger också att höga
natur-, kultur- och friluftsvärden ska värnas och utvecklas.
Gällande detaljplan anger markanvändning för gravområde, naturmark och natur.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Karlshamns kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av att upprätta en strategisk miljöbedömning. Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen
inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt 4 kap. 34 § plan och bygglagen
(PBL) inte krävs. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning och samråd med länsstyrelsen har härmed skett.

Länsstyrelsens synpunkter och råd
Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan som bör beaktas i det fortsatta planarbetet.
Riksintresse
Hela området omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § MB. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att riksintresset inte bedöms påverkas negativt av detaljplaneförslaget.

Postadress
SE-371 86 Karlskrona

Besöksadress
Skeppsbrokajen 4

Telefon/Telefax
010-22 40 000

E-post/webbplats:

010-22 40 223

www.lansstyrelsen.se/blekinge
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Området berörs av riksintresse för totalförsvaret, MSA-område och område med särskilt behov
av hinderfrihet vilket innebär att inga höga byggnader får uppföras i området. En hög kommunikationsmast kommer att anläggas inom planområdet varpå flyghindersanalys kan behöva göras i
ett kommande bygglovsskede. Ronneby flygplats, Luftfartsverket samt Försvarsmakten är sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också blanketten flyghinderanmälan enligt Luftfartsförordningen SFS
2010:770 skickas in till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål
(högre än 45 meter och belägna inom tätort, högre än 20 meter utanför tätort). För vidare information se www.forsvarsmakten.se där blankett finns.
Området ingår även i biosfärområde Blekinge Arkipelag.

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Buller
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att en bullerutredning ska tas fram under
planarbetet för att utreda störande ljud från utryckningar.
Risk för olyckor och erosion
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att en riskanalys ska tas fram under planarbetet. Även in- och utfarter till brandstationen behöver studeras och redovisas i planhandlingarna.
Planområdet angränsar till Oljehamnsvägen som har utpekade stråk med risk för ras och skred.
Det finns även risk för ökad erosion i samband med exploateringen. Länsstyrelsen ser positivt
på att kommunen har för avsikt att utreda detta under planarbetet.

MKN
Enligt 2 kap. 10§ PBL ska MKN följas vid planläggning. Miljökvalitetsnormer är bestämmelser
om den lägsta godtagbara miljökvalitet och är juridiskt bindande, fastställda av regeringen utsedd myndighet. Miljökvalitetsnormer finns för luft och vatten. ”Frisk luft” är ett av riksdagens
uppsatta miljökvalitetsmål, där luften ska vara så ren att människors hälsa och djur, växter och
kulturvärden inte skadas. För att uppnå detta mål är miljökvalitetsnormer ett av styrmedlen.
Kommunerna har ansvaret att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna. För
ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk status (kvicksilver, TBT m.m.) och ekologisk
status (bottenfauna, fisk m.m.). För grundvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk status
och kvantitativ status (dvs. att det råder balans mellan uttag och nybildning av grundvatten).
Kommunen behöver i det fortsatta arbetet redovisa miljökvalitetsnormerna för luft och vatten.

Dagvatten
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att en dagvattenutredning ska tas fram under planarbetet för att utreda behov av rening och fördröjning av dagvatten.

Dricksvatten, grund- och ytvatten
Ungefär en kilometer norr om planområdet finns en grundvattentäkt som utgör en reservvattentäkt för dricksvatten. Täkten är sedan tidigare förorenad och är därför väldigt lågprioriterad
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bland Karlshamn kommuns dricksvattentäkter, dock är den fortfarande klassad som en grundvattenförekomst i SGU:s Vattentäktsarkiv. Eftersom det finns få grundvattentäkter i Blekinge
som är lämpliga för dricksvattenuttag anser länsstyrelsen att det är väldigt viktigt att förhindra
att en potentiell dricksvattenförekomst förorenas ytterligare.
Med hänsyn till vattentäktens placering anser länsstyrelsen att den valda lokaliseringen för den
nya brandstationen är den mest lämplig gentemot de alternativa placeringarna. Detta eftersom
brandstationen kommer att ligga nedströms vattentäkten och därmed på längst avstånd från vattentäkten. Den föreslagna placeringen är även mer fördelaktigt jämfört med den nuvarande
brandstationen som ligger uppströms vattentäkten och alldeles i närheten av Mieån.
I planhandlingarna behöver det framgå att det är av största vikt att brandstationen hanterar sina
kemikalier på ett optimalt sätt för att förebygga föroreningsrisken till vatten. Brandstationer har
oftast farliga kemikalier exempelvis PFAS (finns i brandskum) som påverkar vattenmiljön och
gör vatten direkt olämplig för dricksvatten.
Planhandlingar behöver även redovisa varifrån vatten, för exempelvis övning och tankbilar, ska
tas ifrån.
Enligt kommunen kommer stora ytor att hårdgöras vilket kommer att påverka infiltrationsförmågan på platsen negativt och bidra till att stor mängd dagvatten kommer att behöva hanteras.
Länsstyrelsen vill framföra att det är väldigt viktigt att dagvattenhantering sker så att det inte föreligger någon risk att föroreningarna sprids till grund- och ytvattnet. Därför anser länsstyrelsen
att detta ska tas stor hänsyn till i kommande dagvattenutredning, som ska vara grundlig.

Djur- och naturmiljö
Detaljplaneområdet ligger inom spridningsavstånd, 500 meter, från kända förekomster av läderbagge. Läderbaggen är fridlyst enligt artskyddsförordningen (2007:845) 4§.
Den naturvärdesinventeringen som WSP tagit fram på uppdrag av Karlshamns kommun visar att
läderbaggen enbart förekommer på den tidigare kända lokalen. Inventeringen visar också var det
finns potentiellt intressanta framtidsträd för läderbagge. Inom det område som omfattas av detaljplanen för räddningsstation finns varken skyddsvärda träd eller framtidsträd. Exploatering av
detaljplaneområdet bedöms därför inte påverka läderbaggens bevarandestatus i området.
Naturinventeringen visade även att tio olika fladdermusarter födosöker i området. Enligt naturvärdesinventering går det inte att utesluta att barbastell föryngrar sig i inventeringsområdet.
Själva detaljplaneområdet bedöms vara mindre intressant när det gäller fladdermössen.
Sprängarbeten i området kan komma att påverka mark- och grundvattennivåerna och därmed
påverka träd öster om räddningsstationen. Karlshamns kommun ska i den kommande dagvattenutredningen belysa hur de träd som finns öster om räddningstjänsten påverkas av ändrade vattennivåer. Det är viktigt att inte framtidsträd längre österut påverkas.
På gränsen mellan Tubbarydsvägen och planområdet ligger en stenmur. Marken på platsen behöver höjas, främst ur säkerhetssynpunkt. Muren kommer därför att täckas över av massor. Muren omfattas inte av det generella biotopskyddet i 7 kap. miljöbalken, men bedöms ändå kunna
hysa visa naturvärden. Den kan till exempel utgöra övervintringsplats för groddjur och reptiler
samt häckningsplats för fåglar. Muren har även ett kulturhistoriskt värde. Karlshamns kommun
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bör i det fortsatta planarbetet redovisa förslag på kompensationsåtgärder för den borttagna muren.

Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap. 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.
Kommunen har översiktligt redovisat relevanta miljökvalitetsmål i checklistan och beskrivit hur
detaljplanen förhåller sig till dessa vilket länsstyrelsen anser är tillräckligt.

Redovisning av detaljplanens konsekvenser på fastighetsnivå

Enligt 4 kap. 33§ PBL ska konsekvenserna på fastighetsnivå för organisatoriska, tekniska,
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder framgå av detaljplanens planbeskrivning. I kommande planarbete behöver detta redovisas.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av funktionschef Lena Ekroth med planarkitekt Annica Karlsson som föredragande. I ärendet har även miljöskyddshandläggare Anna Algö, vattenvårdshandläggare Susanna Svensson och naturvårdshandläggare Mattias Nilsson.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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1(5)

Fastighetsförteckning
2020-02-28, rev 2020-06-15
Projektnummer

1043840
Handläggare

Solvig Olsson
Ärende

Fastighetsförteckning till detaljplan för del av Karlshamn 6:5m fl
(Räddningsstationen), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län.

Fastigheter inom planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Karlshamn 6:5

Karlshamns Församling
Kungsgatan 58
374 36 Karlshamn
Karlshamns Kommun
374 81 Karlshamn

Karlshamn 6:1

Metria AB
Spannmålsgatan 7
291 32 Kristianstad
010-121 86 72
solvig.olsson@metria.se www.metria.se
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Övrigt

2 (5)

Marksamfälligheter inom planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Övrigt

Inga kända

Anläggningssamfälligheter inom planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Inga kända

Markavvattningsföretag som kan beröras
Invallning av Sternö mad, berörande Sternö nr 1 och nr 2 samt Tubbaryd nr 1.
Länsstyrelsen akt A536
Avslutningsår: 1921
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Övrigt

3 (5)

Rättigheter inom planområdet
Beteckning på kartan
1082-91/33.1

Ägare/innehavare, adress

Övrigt

Karlshamn Energi AB
Box 174
374 23 Karlshamn

Ledningsrätt
Starkström, fjärrvärme

Se ovan

Officialservitut
GC-väg

Karlshamn Energi AB
Box 174
374 23 Karlshamn

Ledningsrätt
Fjärrvärme

Till förmån för: Karlshamn 6:3
Belastar: Karlshamn 6:5
1082-92/23.1
Till förmån för: Karlshamn 6:1
Belastar: Karlshamn 6:5
1082-00/14.1

Till förmån för: Karlshamn 6:3
Belastar: Karlshamn 6:1
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4 (5)

Fastigheter utanför planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Byggmästaren 1

Fastighetsaktiebolaget
Sigurd-Sierra
C/O Beijer Byggmaterial
Box 798
191 27 Sollentuna
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Övrigt

5 (5)

Rättigheter utanför planområdet
Beteckning på kartan
1082-00/15.1

Ägare/innehavare, adress

Övrigt

Tele2 Sverige AB
Box 62
164 94 Kista

Ledningsrätt
Teleledning

E.ON Sverige AB
Carl Gustafs väg 1
205 09 Malmö

Ledningsrätt
Starkström

Till förmån för: Tele2 Sverige AB
Belastar: Karlshamn 6:1
1082-06/10.1

Till förmån för: E.on Elnät Sverige Ab
Belastar: Karlshamn 6:1

Fastighetsförteckning upprättad av

Solvig Olsson
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Sammanfattning
WSP har av Karlshamns kommun fått i uppdrag att göra en riskbedömning i samband med detaljplan
för ny brandstation utmed Oljehamnsvägen i Karlshamn. Fastigheten där den nya brandstationen
planeras är belägen i korsningen mellan Tubbarydsvägen och Oljehamnsvägen. Den senare utgör
primär transportled för farligt gods.
Syftet med denna riskbedömning är att uppfylla Plan- och bygglagens (2010:900) krav på lämplig
markanvändning med hänsyn till risk, samt länsstyrelsens krav på beaktande av
riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill farligt gods-led.
Individrisknivån för fastigheten är förhöjd inom ca 30 meter från Oljehamnsvägen, varvid
riskreducerande åtgärder ska vidtas i skälig omfattning. Samhällsrisken är att betrakta som acceptabel.
De åtgärder som bedöms skäliga att vidta för fastigheten med hänsyn till risksituationen är följande:
-

-

Hastighetsbegränsningen på Oljehamnsvägen sänks från dagens 70 km/h till 50 km/h i höjd
med den planerade brandstationen.
Ett dike med utbredning och djup som hindrar vätskeläckage in mot fastigheten anordnas
utmed Oljehamnsvägen.
Ett bebyggelsefritt skyddsavstånd om minst 30 meter upprättas från Oljehamnsvägen räknat.
Inom detta avstånd ska inte plats för stadigvarande vistelse anordnas. Parkering, körstråk etc.
medges inom zonen. Förråd utan plats för stadigvarande vistelse kan medges inom 30 meter
från Oljehamnsvägen. I det fall förråd kommer innehålla för verksamheten viktig utrustning
rekommenderas att förråd utförs med obrännbara fasader och tak i lägst brandteknisk klass
EI 30. Åtgärden gäller för fasad och gavlar (inklusive portar) i Oljehamnsvägens siktlinje, samt
tak, inom 30 meter från denna.
Utrymningsmöjligheter för brandstationen ska finnas i riktning bort från Oljehamnsvägen så att
utrymning kan ske på säker sida i händelse av olycka på vägen.
För brandstationen ska ventilationen utföras med nödavstängningsmöjlighet så att
ventilationsdon (samt dörrar och fönster) kan stängas vid behov. Om central ventilation nyttjas
bör denna förses med central nödavstängningsmöjlighet.

Givet införande av dessa riskreducerande åtgärder bedömer WSP att fortsatt planering av fastigheten
är möjlig ur risksynpunkt.
Det ska särskilt noteras att riskvärdering i denna riskbedömning utförts enligt DNV:s generella kriterier.
Det finns ingen nationell riktlinje avseende riskkriterier för just samhällsviktig verksamhet. Vilken
risknivå som ska gälla för anläggande av brandstationen bör avgöras i samråd mellan berörda parter
och baseras på den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen.
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INLEDNING
WSP har av Karlshamns kommun fått i uppdrag att göra en riskbedömning i samband med detaljplan
för ny brandstation utmed Oljehamnsvägen i Karlshamn. Fastigheten där den nya brandstationen
planeras är belägen i korsningen mellan Tubbarydsvägen och Oljehamnsvägen. Den senare utgör
primär transportled för farligt gods.
Enligt Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län ska riskhanteringsprocessen
beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 meter från farligt gods-led [1]. Motsvarande riktlinjer
saknas i Blekinge län, men ofta hänvisas i liknande ärenden till riktlinjer för Skåne län. Med anledning
av länsstyrelsernas krav upprättas denna riskbedömning.
Riskbedömningen upprättas som ett underlag för fattande av beslut om lämpligheten med planerad
markanvändning, med avseende på närhet till farligt gods-led.

1.1

SYFTE OCH MÅL

Syftet med denna riskbedömning är att uppfylla Plan- och bygglagens (2010:900) krav på lämplig
markanvändning med hänsyn till risk, samt länsstyrelsens krav på beaktande av
riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill farligt gods-led.
Målet med riskbedömningen är att utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån
riskpåverkan. I ovanstående ingår att efter behov ge förslag på åtgärder.

1.2

OMFATTNING

Riskbedömningen avser beskriva riskbilden med syfte att möjliggöra en bedömning av detaljplanens
lämplighet med avseende på liv och hälsa i enlighet med krav för markanvändning i Plan- och
bygglagen, samt att vid behov föreslå riskreducerande åtgärder. Bedömningen tar huvudsakligt
avstamp i nedanstående frågeställningar:
·
·
·
·
·
·

Vad kan inträffa? (riskidentifiering)
Hur ofta kan det inträffa? (frekvensberäkningar)
Vad är konsekvensen av det inträffade? (konsekvensberäkningar)
Hur stor är risken? (riskuppskattning)
Är risken acceptabel? (riskvärdering)
Rekommenderas åtgärder? (riskreduktion)

Mer djupgående beskrivning av riskhanteringsprocessens olika steg och de metoder som använts i
riskbedömningen redogörs för i Bilaga B.

1.3

AVGRÄNSNINGAR

I riskbedömningen belyses risker förknippade med transport av farligt gods på Oljehamnsvägen. De
risker som har beaktats är plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor) med livshotande konsekvenser
för tredje man, d.v.s. risker som påverkar personers liv och hälsa. Bedömningen beaktar inte påverkan
på egendom, miljö eller arbetsmiljö, personskador som följd av påkörning eller kollision eller långvarig
exponering av buller eller luftföroreningar.
Resultatet av riskbedömningen gäller under angivna förutsättningar. Vid förändring av förutsättningarna
behöver riskbedömningen uppdateras.
4
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STYRANDE DOKUMENT

I detta avsnitt redogörs för de dokument som huvudsakligen varit styrande i framtagandet och
utformningen av riskbedömningen.
1.4.1 Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (2010:900) ställer krav på att bebyggelse lokaliseras till för ändamålet lämplig
plats med syfte att säkerställa en god miljö för brukare och omgivning.
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till […] människors hälsa och säkerhet, … (PBL 2010:900. 2 kap. 5§)
Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till […] skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot
trafikolyckor och andra olyckshändelser, … (PBL 2010:900. 2 kap. 6§)
1.4.2 Riktlinjer
Länsstyrelsernas i Skånes, Stockholms samt Västra Götalands län gemensamma dokument
Riskhantering i detaljplaneprocessen [1] anger att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid
markanvändning inom 150 meter från en transportled för farligt gods. Motsvarande riktlinjer saknas i
Blekinge län, men ofta hänvisas i liknande ärenden till riktlinjer för Skåne län. I Figur 1 illustreras
lämplig markanvändning i anslutning till transportleder för farligt gods. Zonerna har inga fasta gränser,
utan riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för markanvändningens placering. En och
samma markanvändning kan därmed tillhöra olika zoner.

Figur 1. Zonindelning för riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar lämplig markanvändning i förhållande till
transportled för farligt gods [1].
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Länsstyrelsen i Skåne län har därtill tagit fram Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods (RIKTSAM) [2]. I RIKTSAM
föreslås tre vägledningsnivåer för att säkerställa att tillfredsställande och jämförbar säkerhet åstadkoms
i samhällsplaneringen. Vägledning 1 baseras enbart på skyddsavstånd, och uttrycks som
minimiavstånd för god planering mellan transportleder och markanvändning, se Figur 2. Vägledning 2
baseras på deterministiska kriterier (hänsyn till konsekvenser som tänkbara scenarier medför).
Vägledning 3 baseras på probabilistiska kriterier (hänsyn till såväl sannolikhet som konsekvens av
tänkbara scenarier) avseende individ- och samhällsrisk. Vägledningarna ska tillämpas för bebyggelse
som planeras inom vägledningsområdet 200 meter från transportleder för farligt gods.
I aktuellt fall nyttjas vägledning 3 som underlag för riskbedömning. Därtill tas hänsyn till riktlinjernas
allmänna förhållningssätt gällande att ett minsta skyddsavstånd om 30 meter alltid bör eftersträvas till
plats för stadigvarande vistelse vid nyetablering utmed farligt gods-leder.

Figur 2. Föreslagna skyddsavstånd i Vägledning 1 [2].

1.5

UNDERLAGSMATERIAL

Arbetet baseras på följande underlag:
-

1.6

Information om planerad markanvändning, William Lavesson, Karlshamns kommun, 2019-0304 [3].
Riskanalys för det geografiska området Karlshamns kommun [4].

REVIDERING

Denna handling utgör en andra version och innehåller därmed revideringar. Anledningen till
revideringen är ett önskemål om att placeras förråd utan plats för stadigvarande vistelse inom 30 meter
från Oljehamnsvägen. Reviderade avsnitt markeras med lodrätt streck i vänstermarginalen likt för detta
stycke.

1.7

INTERNKONTROLL

Rapporten är utförd av Fredrik Larsson (Brandingenjör/Civilingenjör Riskhantering). I enlighet med
WSP:s miljö- och kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, omfattas denna
handling av krav på internkontroll. Detta innebär bland annat att en från projektet fristående person
granskar förutsättningar och resultat i rapporten. Ansvarig för denna granskning har varit Gustav
Nilsson (Brandingenjör/Civilingenjör Riskhantering).
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OMRÅDESBESKRIVNING
I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av fastigheten med omgivning med syfte att redogöra för
de förutsättningar och konfliktpunkter som utgör grund för bedömningen.

2.1

FASTIGHETEN OCH DESS OMGIVNING

Den fastighet där den nya brandstationen planeras är belägen i korsningen mellan Oljehamnsvägen
och Tubbarydsvägen, se vidare Figur 3. Oljehamnsvägen utgör primär transportled för farligt gods.
Fastigheten är belägen i ett skogsområde.

Figur 3. Fastighetens läge markerad med röd ring i industriområdet Tubbaryd. Karta från NVDB [5].

Det finns inga farliga verksamheter enligt LSO 2:4, eller Sevesoanläggningar i omgivningen. Cirka 400
meter norr respektive väster om fastigheten löper Blekinge kustbana respektive industrispår mot
Stilleryd. På dessa järnvägsstråk transporteras farligt gods.
Topografin inom fastigheten innebär i
dagsläget att Oljehamnsvägen ligger
något högre än ytan för den planerade
brandstationen, se Figur 4.
Närmast öster om vägen finns ett dike
och en svacka. Cirka 50 meter från
vägen sluttar marken uppåt mot ett berg
i områdets östra del. I samband med
beredning av marken för ny
brandstation planeras delar av berget i
östra och södra delarna att sprängas
bort för att skapa yta. Sprängstenen
planeras förläggas i svackan för att
jämna av området.

Figur 4. Foto taget från korsningen Tubbarydsvägen –
Oljehamnsvägen (riktning sydost längs Oljehamnsvägen).
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PLANERAD UTFORMNING AV NY BRANDSTATION

Brandstationen kommer att bestå av lokaler såsom vagnhall med omklädning och slangtvätt,
träningslokaler, kontor och logement, kök och möteslokaler, tvätthall samt förråds- och
verkstadslokaler. Därtill planeras ett övningsfält och kallförråd förläggas inom den sydöstra delen av
området, se vidare situationsplan i Figur 5.

30 m

Brandstation

Kallförråd

18 m

Figur 5. Situationsplan för brandstationens planerade utformning [6].

2.3

OLJEHAMNSVÄGEN

Fastigheten gränsar till Oljehamnsvägen vilken är utpekad som primär transportled för farligt gods [5].
Enligt en trafikmätning utförd i mars 2019 uppgår ÅDT till ca 6600 fordon per dygn (total trafik) på
Oljehamnsvägen. Tunga fordon har en ÅDT om drygt 500 fordon per dygn. Det saknas prognos för
ÅDT år 2040, men en schablonmässig uppräkning görs med 1 % årligen för att ta hänsyn till eventuell
framtida trafikökning på vägavsnittet.
Räddningstjänsten i Västra Blekinge har upprättat en riskanalys för Karlshamns kommun [4], i vilken
framgår en redogörelse över förekommande transporter av farligt gods (ämnen och mängder) på
Oljehamnsvägen. Redogörelsen grundas i kontakter med företag i kommunen, vilka ger upphov till
transporter på vägen. Det finns ingen prognos avseende farligt gods-trafik för horisontår 2040. Det
antas i grundberäkningarna i denna riskbedömning att farligt gods-trafiken förblir likt uppgifterna
presenterade i räddningstjänstens riskanalys. Känslighetsanalys innebärande en viss ökning av flödet
studeras därtill. Se vidare Bilaga B och Bilaga C för beräkningsförutsättningar.
8
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RISKIDENTIFIERING
I detta kapitel redovisas riskidentifieringen.

3.1

IDENTIFIERING OCH BESKRIVNING AV RISKKÄLLOR

Identifieringen av potentiella riskkällor grundar sig i kartstudier och uppgifter från Räddningstjänsten
Västra Blekinge [4]. Den riskkälla som identifierats är Oljehamnsvägen (transporter av farligt gods).
Inga farliga verksamheter, Sevesoanläggningar etc. har identifierats i fastighetens omgivning [7].

3.2

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Utifrån bedömning av vilka konsekvenser som kan uppstå vid olycka med farligt gods, se Bilaga B,
bedöms följande farligt gods-kategorier vara relevanta för den fortsatta riskbedömningen; klass 1, 2, 3
och 5.
Enligt Räddningstjänstens kartläggning av förekommande farligt gods-transporter på Oljehamnsvägen
är inte samtliga farligt gods-klasser representerade på vägen. I dagsläget är det framförallt klass 2.1, 3
och 8 som förekommer [4]. Dessa uppgifter har vid startmöte med Räddningstjänsten bedömts fortsatt
aktuella och tillämpliga för dagsläget. Det saknas prognoser avseende godsflödet på Oljehamnsvägen
år 2040, men Räddningstjänstens sammanställning bedöms likväl tillämplig för en grundberäkning för
risksituationen längs Oljehamnsvägen.
Som känslighetsanalyser studeras även hur en ökning med 50 % avseende farligt gods-transporterna
skulle påverka riskbilden. Därtill studeras hur en fördelning av farligt gods-klasser enligt det nationella
snittet (då samtliga farligt gods-klasser finns representerade med genomsnittlig nationell fördelning
mellan klasserna) skulle påverka riskbilden.

3.3

SAMMANSTÄLLNING AV OLYCKSSCENARIER

Baserat på de farligt gods-klasser som utreds vidare, har ett antal dimensionerande olycksscenarier
med potentiellt dödlig konsekvens sammanställts i Tabell 1.
Tabell 1. Övergripande sammanställning över dimensionerande olycksscenarier baserat på rådande
förutsättningar. Samtliga farligt gods-kategorier förekommer inte på Oljehamnsvägen i dagsläget, men i en
känslighetsanalys studeras ett fall med samtliga klasser (enligt nationell fördelning) för horisontår 2040.
Explosiva
ämnen
Klass 1

Brandfarlig
gas
Klass 2.1

Giftig gas
Klass 2.3

Brandfarlig
vätska
Klass 3

Oxiderande
ämnen
Klass 5.1

Liten explosion
Medelstor
explosion
Stor explosion

BLEVE
Gasmolnsexplosion
Liten jetflamma

Litet läckage
Medelstort
läckage
Stort läckage

Liten pölbrand
Medelstor
pölbrand
Stor pölbrand

Explosion

Mellan
jetflamma
Stor jetflamma
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RISKUPPSKATTNING OCH RISKVÄRDERING
I detta kapitel redovisas individrisknivån och samhällsrisknivån för området med avseende på
identifierade riskscenarier förknippade med farligt gods-transport.
I Sverige finns inget nationellt beslut om vilket tillvägagångssätt eller vilka kriterier som ska tillämpas
vid riskvärdering inom planprocessen. Praxis vid riskvärderingen är att använda Det Norske Veritas
förslag på kriterier för individ- och samhällsrisk [8]. Risker kan kategoriskt delas upp i;
·
·
·

oacceptabla
acceptabla med restriktioner och
acceptabla

Risker som klassificeras som oacceptabla värderas som oacceptabelt höga och tolereras ej. Dessa
risker kan vara möjliga att reducera genom att åtgärder vidtas.
De risker som bedöms vara acceptabla med restriktioner behandlas enligt ALARP-principen (As Low
As Reasonably Practicable). Risker som ligger i den övre delen, nära gränsen för oacceptabla risker,
accepteras endast om nyttan med verksamheten anses mycket stor, och det är praktiskt omöjligt att
vidta riskreducerande åtgärder. I den nedre delen av området bör inte lika hårda krav ställas på
riskreduktion, men möjliga åtgärder till riskreduktion ska beaktas. Ett kvantitativt mått på vad som är
rimliga åtgärder kan erhållas genom kostnads-nyttoanalys.
De risker som kategoriseras som låga kan värderas som acceptabla. Dock ska möjligheter för
ytterligare riskreduktion undersökas där åtgärder, som med hänsyn till kostnad kan anses rimliga att
genomföra, ska genomföras.
I Tabell 2 redogörs för DNV:s uppställda kriterier för värdering av individ- och samhällsrisk enligt ovan
nämnd kategorisering. Kriterier återfinns i riskvärderingen för bedömning av huruvida risknivån år
acceptabel eller ej. Gränserna markeras med streckade linjer enligt Figur 6.
Tabell 2. Förslag till kriterier för värdering av individ och samhällsrisk enligt DNV.
Riskmått

Acceptabel risk

ALARP

Oacceptabel risk

Individrisk

< 10-7

10-7 till 10-5

> 10-5

Samhällsrisk*

< 10-6

10-6 till 10-4

> 10-4

* lutningen på kurvan är -1.

Frekvens att omkomma, år-1

1,E-04

Frekvens att N omkommer, år-1

Individrisk

1,E-03

Oacceptabel risk

1,E-05
1,E-06

ALARP

1,E-07

Acceptabel risk

1,E-08
1,E-09

0

50

Avstånd, m

100

1,E-03

Samhällsrisk

1,E-04

Oacceptabel risk

1,E-05

ALARP

1,E-06
1,E-07

Acceptabel risk

1,E-08
1,E-09

1

Figur 6. Föreslagna kriterier på individrisk samt samhällsrisk enligt DNV [8].
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Individrisk – Sannolikheten att en individ som kontinuerligt vistas i en specifik punkt omkommer.
Individrisken är platsspecifik och oberoende av hur många personer som vistas inom det givna
området. Syftet med riskmåttet är att kvantifiera risken på individnivå för att säkerställa att enskilda
individer inte utsätts för oacceptabel risk.
Individrisk redovisas ofta med en individriskprofil (t.v. i Figur 6) som beskriver frekvensen att omkomma
som en funktion av avståndet till en riskkälla. Kan även redovisas som konturer på karta.
Samhällsrisk – Beaktar hur stor konsekvensen kan bli med avseende på antalet personer som
påverkas vid olika scenarier där hänsyn tas till befolkningstätheten inom det aktuella området. Hänsyn
tas även till eventuella tidsvariationer, som t.ex. att persontätheten i området kan vara hög under en
begränsad tid på dygnet eller året och låg under andra tider.
Samhällsrisken redovisas ofta med en F/N-kurva (t.h. i Figur 6) som visar den ackumulerade
frekvensen för N eller fler omkomna till följd av de antagna olycksscenarierna.

4.1

RISKNIVÅ

Det är nödvändigt att använda sig av både individrisk och samhällsrisk vid uppskattning av risknivån i
ett område så att risknivån för den enskilde individen tas i beaktande samtidigt som hänsyn tas till hur
stora konsekvenserna kan bli med avseende på antalet personer som samtidigt påverkas.
För uppskattning av risknivån har årsmedeldygnstrafik (ÅDT), vägkvalitet, hastighetsbegränsning etc.
för aktuellt vägavsnitt använts som indata. Med hjälp av Räddningsverkets (nuvarande Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) skrift Farligt gods – riskbedömning vid transport [9] beräknas
frekvensen för att en trafikolycka, med eller utan farligt gods, inträffar på aktuellt vägavsnitt. För
beräkning av frekvenser/ sannolikheter för respektive skadescenario används händelseträdsanalys, se
Bilaga B.
Konsekvenserna av olika skadescenarier uppskattas utifrån litteraturstudier, datorsimuleringar och
handberäkningar. Konsekvensuppskattningar redovisas mer omfattande i Bilaga C.
4.1.1

Individrisknivå

Figur 7. Individrisknivå med avseende på farligt gods-transporter på Oljehamnsvägen.

11

590

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

Riskbedömning – Ny brandstation längs Oljehamnsvägen

Fredrik Larsson

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10284563

2020-01-16

I Figur 7 illustreras individrisknivån alstrad av farligt gods-trafiken på Oljehamnsvägen. Bortom 27
meter från vägkant räknat är individrisknivån att betrakta som låg och acceptabel.
I beräkningarna har en schablonmässig årlig ökning om 1 % antagits för den totala trafiken på vägen
fram till horisontår 2040. Farligt gods-transporterna har antagits bibehållas på dagens nivåer. Se även
Bilaga D för känslighetsanalyser.
4.1.2 Samhällsrisknivå
I Figur 8 illustreras samhällsrisknivån för 1 km2, där fastigheten och Oljehamnsvägen är centralt
placerade. Det antas i beräkningarna att befolkningstätheten inom detta område är homogent med en
persontäthet om 1000 personer/km2 [2] och ett bebyggelsefritt/befolkningsfritt avstånd om i genomsnitt
30 meter från vägkant. Antagandet bedöms vara konservativt då området generellt utgörs av skog. Ur
figuren kan utläsas att samhällsrisken generellt är låg och acceptabel inom området. Se även Bilaga D
för känslighetsanalyser.
I övrigt gäller samma antaganden om trafiken som angivits i avsnitt 4.1.1.

Figur 8. Samhällsrisknivå med avseende på farligt gods-transporter på Oljehamnsvägen.
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RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER
Om risknivån bedöms som ej acceptabel ska riskreducerande åtgärder identifieras och föreslås.
Exempel på vanligt förekommande riskreducerande åtgärder anges i Boverkets och Räddningsverkets
(nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rapport Säkerhetshöjande åtgärder i
detaljplaner [10], vilken är lämplig att använda som utgångspunkt.
I aktuellt fall bedöms skyddsavstånd vara den mest effektiva åtgärden för planområdet och ett
befolkningsfritt avstånd om 30 meter har ansatts i beräkningarna i enlighet med rekommendationer i
RIKTSAM [2]. Därtill redovisas åtgärder som i sammanhanget bedöms vara kostnadseffektiva och
lämpliga för aktuell fastighet och verksamhet. Åtgärderna bedöms kunna eliminera eller begränsa
effekterna av de identifierade scenarier som bedöms ge störst bidrag till risknivån utifrån de lokala
förutsättningarna. För att rangordna och värdera åtgärders effekt kan med fördel kostnads-effekt- eller
kostnads-nyttoanalys användas. Riskbilden efter de valda åtgärdernas genomförande bör verifieras.
Åtgärderna kan antingen vara sannolikhetsreducerande eller konsekvensbegränsande. I samband med
fysisk planering är det utifrån Plan- och bygglagen svårt att reglera sannolikhetsreducerande åtgärder,
eftersom riskkällorna och åtgärderna i regel är lokaliserade utanför området, eller regleras med andra
lagstiftningar. De åtgärder som föreslås kommer därför i första hand vara av konsekvensbegränsande
art. I aktuellt fall är Oljehamnsvägen kommunal väg, vilket innebär att en åtgärd (gällande sänkt
hastighetsbegränsning) likväl rekommenderats då åtgärden bedöms möjlig att vidta och ger
sannolikhetsreduktion.
Åtgärdernas lämplighet och riskreducerande effekt baserar sig i huvudsak på bedömningar gjorda i
Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner [10]. De åtgärder som bedöms lämpliga att genomföra givet
projektets förutsättningar och beräknade risknivåer presenteras och diskuteras nedan.
Observera att avsnittet utgör ett diskussions- och beslutsunderlag för vidare planering.

5.1

REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER

Följande åtgärder rekommenderas för fastigheten ur ett riskperspektiv.
5.1.1 Sänkt hastighetsbegränsning
Det rekommenderas att hastighetsbegränsningen sänks från dagens 70 km/h till 50 km/h på
Oljehamnsvägen i höjd med den planerade brandstationen. Åtgärden ger inte bara effekt avseende
trafiksäkerheten vid nya in- och utfarter till stationsområdet utan även en sannolikhetsreducerande
effekt avseende farligt gods-olyckor. Enligt den frekvensmodell som används vid riskberäkningarna [9]
sänks farligt gods-index från 0,12 till 0,03 med denna åtgärd, d.v.s. en sänkning om 75 % av
sannolikheten att ett farligt gods-fordon som är inblandat i trafikolycka på vägavsnittet skadas så att
läckage uppstår.
5.1.2 Dike
I samband med markberedning av fastigheten planeras marken höjas i den svacka som i dagsläget
föreligger mellan Oljehamnsvägen och berg i östra delen av planområdet. Detta är positivt i den aspekt
att vätskeläckage från vägen inte förväntas spridas mot planerad bebyggelse. För att säkerställa att
vätskeläckage på vägen ej kan rinna in mot planerad bebyggelse ska dike anordnas med utbredning
och djup som hindrar vätskespridning in i planområdet
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5.1.3 Disposition av fastigheten
Individrisknivån är förhöjd (inom ALARP) inom ca 27 meter från Oljehamnsvägen.
För att även ta hänsyn till vätskespridning till ovan nämnda dike bedöms att ett skyddsavstånd om
minst 30 meter ska upprättas från vägkant räknat. Inom detta avstånd ska inte plats för stadigvarande
vistelse anordnas. Parkering, körstråk etc. medges inom zonen. Detta avstånd sammanfaller med det
minsta rekommenderade skyddsavstånd till plats för stadigvarande vistelse som anges i RIKTSAM
gällande närhet till transportled för farligt gods [2].
Förråd utan plats för stadigvarande vistelse bedöms kunna medges inom 30 meter från
Oljehamnsvägen. Förråd ska utformas utan arbetsplatser/verkstadsytor etc. för att inte ge upphov till
stadigvarande vistelse inom den riskutsatta zonen om ca 30 meter. I det fall förrådet kommer innehålla
för verksamheten viktig utrustning rekommenderas att förrådet utförs med obrännbara fasader och tak i
lägst brandteknisk klass EI 30. De konstruktionsdelar som avses med denna åtgärd är fasad, gavlar
(inklusive portar) i Oljehamnsvägens siktlinje, samt tak, inom 30 meter från denna.
Utrymningsmöjligheter för brandstationen ska finnas i riktning bort från Oljehamnsvägen så att
utrymning kan ske på säker sida i händelse av olycka på vägen. Utrymningsvägar får dock finnas (dock
ej enbart) även i riktning mot Oljehamnsvägen i den mån det behövs enligt kommande
brandskyddsprojektering av byggnaden.
5.1.4 Ventilationsåtgärder
För brandstationen ska ventilationen utföras med nödavstängningsmöjlighet så att ventilationsdon
(samt dörrar och fönster) kan stängas vid behov. Om central ventilation nyttjas bör denna förses med
central nödavstängningsmöjlighet.
5.1.5 Sammanställning av riskreducerande åtgärder
De åtgärder som bedöms skäliga att vidta för fastigheten med hänsyn till risksituationen är följande:
-

-

Hastighetsbegränsningen på Oljehamnsvägen sänks från dagens 70 km/h till 50 km/h i höjd
med den planerade brandstationen.
Ett dike med utbredning och djup som hindrar vätskeläckage in mot fastigheten anordnas
utmed Oljehamnsvägen.
Ett bebyggelsefritt skyddsavstånd om minst 30 meter upprättas från Oljehamnsvägen räknat.
Inom detta avstånd ska inte plats för stadigvarande vistelse anordnas. Parkering, körstråk etc.
medges inom zonen. Förråd utan plats för stadigvarande vistelse kan medges inom 30 meter
från Oljehamnsvägen. I det fall förråd kommer innehålla för verksamheten viktig utrustning
rekommenderas att förråd utförs med obrännbara fasader och tak i lägst brandteknisk klass
EI 30. Åtgärden gäller för fasad och gavlar (inklusive portar) i Oljehamnsvägens siktlinje, samt
tak, inom 30 meter från denna.
Utrymningsmöjligheter för brandstationen ska finnas i riktning bort från Oljehamnsvägen så att
utrymning kan ske på säker sida i händelse av olycka på vägen.
För brandstationen ska ventilationen utföras med nödavstängningsmöjlighet så att
ventilationsdon (samt dörrar och fönster) kan stängas vid behov. Om central ventilation nyttjas
bör denna förses med central nödavstängningsmöjlighet.
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DISKUSSION
Riskbedömningar av detta slag är alltid förknippade med osäkerheter, om än i olika stor utsträckning.
Osäkerheter som påverkar resultatet kan vara förknippade med bl.a. det underlagsmaterial och de
beräkningsmodeller som analysens resultat är baserat på. De beräkningar, antaganden och
förutsättningar som bedöms vara belagda med störst osäkerheter är:
·
·
·

Farligt gods-transporter förbi fastigheten,
schablonmodeller som har använts vid sannolikhetsberäkningar och
antal personer som förväntas omkomma vid respektive skadescenario.

De antaganden som har gjorts har genomgående varit konservativa så att risknivån inom området inte
ska underskattas. Som exempel kan nämnas att vid uppskattning av antal omkomna vid respektive
skadescenario har samtliga personer i omgivningen antagits vistas oskyddade utomhus i samtliga fall.
Gällande farligt gods-trafiken förbi området har känslighetsanalyser genomförts, se vidare Bilaga D.
Det ska särskilt noteras att riskvärdering i denna riskbedömning utförts enligt DNV:s generella kriterier.
Det finns ingen nationell riktlinje avseende riskkriterier för just samhällsviktig verksamhet. DNV:s
kriterier kan betraktas vara giltiga för samtliga typer av bebyggelse i samhällsplaneringen [8]. I
RIKTSAM görs till viss del en differentiering av olika typer av bebyggelse i form av olika
rekommenderade absoluta risknivåer (individrisk). För en brandstation finns ingen specifik
rekommenderad risknivå, men för t.ex. vårdlokal, som också betraktas som en samhällsviktig
verksamhet rekommenderas att individrisknivå inte bör överstiga 10-7 [2]. Den beräknade
individrisknivån är vid läget för den planerade brandstationen ca 6x10-8. Vilken risknivå som ska gälla
för anläggande av brandstationen bör avgöras i samråd mellan berörda parter och baseras på den
kommunala risk- och sårbarhetsanalysen.
Vid analyser av detta slag råder ibland brist på relevanta data, behov av att göra antaganden och
förenklingar och svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter som dessutom är mer eller mindre osäkra.
Dessa svårigheter innebär att olika riskanalyser/riskanalytiker ibland kan komma fram till motstridiga
resultat på grund av skillnader i antaganden, metoder och/eller ingångsdata. [11]
Det finns flera skäl till varför systematiska riskanalyser är att föredra framför andra mer informella eller
intuitiva sätt att hantera den stora, men långt ifrån fullständiga, kunskapsmassa som finns beträffande
riskerna med farligt gods. Användning av riskanalysmetoder av den typ som presenteras i VTI Rapport
389:1 och som använts i detta projekt innebär att befintlig kunskap insamlas, struktureras och
sammanställs på ett systematiskt sätt så att kunskapsluckor kan identifieras. Detta medför att
analysens förutsättningar kan prövas, ifrågasättas och korrigeras av oberoende. Metoden innebär
också att de antaganden och värderingar som ligger till grund för olika skattningar tydliggörs för att
undvika missförstånd vid information, diskussion och förhandling mellan beslutsfattare, transportörer
och allmänhet. Riskanalyser utgör därigenom ett viktigt led i den demokratiska process som omger
transporter av farligt gods i samhället. [11]
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SLUTSATSER
Individrisknivån för fastigheten är förhöjd inom ca 30 meter från Oljehamnsvägen, varvid
riskreducerande åtgärder ska vidtas i skälig omfattning.
De åtgärder som bedöms skäliga att vidta för fastigheten med hänsyn till risksituationen är följande:
-

-

Hastighetsbegränsningen på Oljehamnsvägen sänks från dagens 70 km/h till 50 km/h i höjd
med den planerade brandstationen.
Ett dike med utbredning och djup som hindrar vätskeläckage in mot fastigheten anordnas
utmed Oljehamnsvägen.
Ett bebyggelsefritt skyddsavstånd om minst 30 meter upprättas från Oljehamnsvägen räknat.
Inom detta avstånd ska inte plats för stadigvarande vistelse anordnas. Parkering, körstråk etc.
medges inom zonen. Förråd utan plats för stadigvarande vistelse kan medges inom 30 meter
från Oljehamnsvägen. I det fall förråd kommer innehålla för verksamheten viktig utrustning
rekommenderas att förråd utförs med obrännbara fasader och tak i lägst brandteknisk klass
EI 30. Åtgärden gäller för fasad och gavlar (inklusive portar) i Oljehamnsvägens siktlinje, samt
tak, inom 30 meter från denna.
Utrymningsmöjligheter för brandstationen ska finnas i riktning bort från Oljehamnsvägen så att
utrymning kan ske på säker sida i händelse av olycka på vägen.
För brandstationen ska ventilationen utföras med nödavstängningsmöjlighet så att
ventilationsdon (samt dörrar och fönster) kan stängas vid behov. Om central ventilation nyttjas
bör denna förses med central nödavstängningsmöjlighet.

Givet införande av dessa riskreducerande åtgärder bedömer WSP att fortsatt planering av fastigheten
är möjlig ur risksynpunkt.
Det ska särskilt noteras att riskvärdering i denna riskbedömning utförts enligt DNV:s generella kriterier.
Det finns ingen nationell riktlinje avseende riskkriterier för just samhällsviktig verksamhet. Vilken
risknivå som ska gälla för anläggande av brandstationen bör avgöras i samråd mellan berörda parter
och baseras på den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen.

16

595

UPPDRAGSNAMN

Fredrik Larsson

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10284563

Bilaga A.

FÖRFATTARE

Riskbedömning – Ny brandstation längs Oljehamnsvägen

2020-01-16

Metod för riskhantering

Detta kapitel innehåller en beskrivning av begrepp och definitioner, arbetsgång och omfattning av
riskhantering i projektet samt de metoder som använts.

A.1.

Begrepp och definitioner

Begreppet risk avser kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser.
Sannolikheten anger hur troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa och kan beräknas om
frekvensen, d.v.s. hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, är känd.
Riskanalys omfattar, i enlighet med de internationella standarder som beaktar riskanalyser i tekniska
system [12] [13], riskidentifiering och riskuppskattning, se Figur 9.
Riskidentifieringen är en inventering av händelseförlopp (scenarier) som kan medföra oönskade
konsekvenser, medan riskuppskattningen omfattar en kvalitativ eller kvantitativ uppskattning av
sannolikhet och konsekvens för respektive scenario.
Sannolikhet och frekvens används ofta synonymt, trots att det finns en skillnad mellan begreppen.
Frekvensen uttrycker hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, t.ex. antalet bränder per år, och
kan därigenom anta värden som är både större och mindre än 1. Sannolikheten anger istället hur troligt
det är att en viss händelse kommer att inträffa och anges som ett värde mellan 0 och 1. Kopplingen
mellan frekvens och sannolikhet utgörs av att den senare kan beräknas om den första är känd.
Riskhantering
Riskbedömning
Riskanalys
Avgränsning
Identifiera risker
Riskuppskattning

Riskreduktion /
-kontroll
Beslutsfattande
Genomförande
Övervakning

Riskvärdering
Acceptabel risk
Analys av alternativ

Figur 9. Riskhanteringsprocessen.

Efter att riskerna analyserats görs en riskvärdering för att avgöra om riskerna kan accepteras eller ej.
Som en del av riskvärderingen kan det även ingå förslag till riskreducerande åtgärder och verifiering av
olika alternativ. Det sista steget i en systematisk hantering av riskerna kallas riskreduktion/-kontroll. I
det skedet fattas beslut mot bakgrund av den värdering som har gjorts av vilka riskreducerande
åtgärder som ska vidtas.
Riskhantering avser hela den process som innehåller analys, värdering och reduktion/-kontroll, medan
riskbedömning enbart avser analys och värdering av riskerna.
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Frekvensberäkningar

I frekvensberäkningarna beräknas en grundfrekvens för olyckor med transporter av farligt gods på en 1
km lång vägsträcka enligt VTI-modellen. Med händelseträdsmetodik beräknas sedan frekvenser för
respektive olycksscenario för de olika klasserna. Händelseträden utvecklas i kommande avsnitt för
varje ADR-S klass. Vid behov anpassas frekvenser till analysens geografiska avgränsningar.

B.1.

Beräkning av olycksfrekvens

I Räddningsverkets (nuv. MSB) rapport Farligt gods – riskbedömning vid transport [9] presenteras
metoder för beräkning av frekvens för trafikolycka samt trafikolycka med farligt gods-transport på väg.
Rapporten är en sammanfattning av Väg och- transportforskningsinstitutets rapport [14] och den
beskrivna metoden benämns VTI-modellen. VTI-modellen analyserar och kvantifierar sannolikheter för
olycksscenarier med transport av farligt gods mot bakgrund av svenska förhållanden. Vid uppskattning
av frekvensen för farligt gods-olycka på en specifik vägsträcka kan två olika metoder användas.
Antingen kan en olyckskvot uppskattas utifrån specifik olycksstatistik för sträckan, eller utifrån nationell
statistik över liknande vägsträckor. I denna riskanalys används det andra av dessa alternativ.
Olyckskvotens storlek beror på ett antal faktorer såsom vägtyp, hastighetsgräns, siktförhållanden samt
vägens utformning och sträckning.
Generellt gäller att vägtyper som tillåter högre hastighet är utformade på ett sätt vilket medför en lägre
olyckskvot än där lägre hastighetsbegränsning råder. Korsningar, cirkulationsplatser och dylika
utformningar ger högst olyckskvot. Antalet singelolyckor och sannolikheten att en olycka leder till en
konsekvens med farligt gods (index) ökar med hastigheten.
Antalet trafikolyckor med transport av farligt gods som leder till konsekvens mot omgivningen beräknas
enligt nedanstående metodik med indata enligt Tabell 3. Som underlag för beräkningarna av den
förväntade frekvensen för trafikolycka respektive farligt gods-olycka används prognos för trafikflödet år
2040.
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Å
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Tabell 3. Indata till frekvensberäkning för farligt gods-olycka enligt Farligt gods – riskbedömning vid transport. De
tre sista kolumnerna anger förutsättningar för känslighetsanalyser, se vidare Bilaga D.
Oljehamnsvägen
Grundberäkning

Oljehamnsvägen
+50 % FG
Känslighetsanalys

Oljehamnsvägen
50 km/h
Känslighetsanalys

Oljehamnsvägen
FG nationellt snitt
Känslighetsanalys

ÅDT total

8150

8150

8150

8150

ÅDT FG

51

76

51

51

Indataparameter

Hastighetsgräns

70

70

50

70

Olyckskvot (OK)

0,8

0,8

1,2

0,8

Andel Singelolyckor (SiO)

0,3

0,3

0,15

0,3

Index
Frekvens FG-olycka

0,12

0,12

0,03

0,12

2,47E-02

3,68E-02

4,01E-02

2,47E-02
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Fördelning mellan de olika ADR-S klasserna

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för farliga ämnen och produkter som har sådana egenskaper att de
kan skada människor, miljö och egendom om det inte hanteras rätt under transport. Transport av farligt
gods omfattas av regelsamlingar [15] som tagits fram i internationell samverkan. Farligt gods på väg
delas in i nio olika klasser enligt ADR-S-systemet där kategorisering baseras på den dominerande
risken som finns med att transportera ett visst ämne eller produkt. Detta innebär inte att ett ämne inte
kan ge upphov till typkonsekvenser motsvarande de för en annan klass. I Tabell 4 nedan redovisas
klassindelningen av farligt gods och en beskrivning av vilka konsekvenser som kan uppstå vid olycka.
Tabell 4. Kortfattad beskrivning av respektive farligt gods-klass samt konsekvensbeskrivning.
ADR-S

Kategori

Beskrivning

Konsekvenser

Klass 1

Explosiva
ämnen och
föremål

Sprängämnen,
tändmedel, ammunition,
etc. Maximal tillåten
mängd explosiva ämnen
på väg är 16 ton [15].

Klass 2

Gaser

Klass 3

Brandfarliga
vätskor

Klass 4

Brandfarliga
fasta ämnen
Oxiderande
ämnen,
organiska
peroxider

Inerta gaser (kväve,
argon etc.) oxiderande
gaser (syre, ozon, etc.),
brandfarliga gaser
(acetylen, gasol etc.) och
giftiga gaser (klor,
svaveldioxid etc.).
Bensin och diesel
(majoriteten av klass 3)
transporteras i tankar
som rymmer maximalt 50
ton.
Kiseljärn (metallpulver),
karbid och vit fosfor.
Natriumklorat,
väteperoxider och
kaliumklorat.

Orsakar tryckpåverkan, brännskador och splitter. Stor mängd
massexplosiva ämnen ger skadeområde med 200 m radie (orsakat
av tryckvåg). Personer kan omkomma både inomhus och utomhus.
Övriga explosiva ämnen och mindre mängder massexplosiva ämnen
ger enbart lokala konsekvensområden. Splitter och annat kan vid
stora explosioner orsaka skador på uppemot 700 m [16].
Förgiftning, brännskador och i vissa fall tryckpåverkan till följd av
giftigt gasmoln, jetflamma, gasmolnsexplosion eller BLEVE.
Konsekvensområden över 100-tals m. Omkomna både inomhus och
utomhus.

Klass 5

Klass 6

Klass 7
Klass 8

Klass 9

Giftiga
ämnen,
smittförande
ämnen
Radioaktiva
ämnen
Frätande
ämnen

Övriga
farliga
ämnen och
föremål

Arsenik-, bly- och
kvicksilversalter,
bekämpningsmedel, etc.
Medicinska preparat.
Vanligtvis små mängder.
Saltsyra, svavelsyra,
salpetersyra, natriumoch kaliumhydroxid (lut).
Transporteras vanligtvis
som bulkvara.
Gödningsämnen, asbest,
magnetiska material etc.

Brännskador och rökskador till följd av pölbrand, värmestrålning eller
giftig rök. Konsekvensområden för brännskador utbreder sig
vanligtvis inte mer än omkring 30 m från en pöl. Rök kan spridas
över betydligt större område. Bildandet av vätskepöl beror på
vägutformning, underlagsmaterial och diken etc.
Brand, strålning och giftig rök. Konsekvenserna vanligtvis
begränsade till närområdet kring olyckan.
Tryckpåverkan och brännskador. Självantändning, explosionsartat
brandförlopp om väteperoxidlösningar med koncentrationer > 60 %
eller organiska peroxider som kommer i kontakt med brännbart
organiskt material. Konsekvensområden för tryckvågor uppemot
120 m.
Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till kontakt
med själva olycksfordonet eller dess omedelbara närhet.

Utsläpp radioaktivt ämne, kroniska effekter, mm. Konsekvenserna
begränsas till närområdet.
Utsläpp av frätande ämne. Dödliga konsekvenser begränsade till
närområdet [14]. Personskador kan uppkomma på längre avstånd.

Utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till kontakt med
själva olycksfordonet eller dess omedelbara närhet.

Räddningstjänsten Västra Blekinge har tagit fram en riskanalys för det geografiska området
Karlshamns kommun. I denna ingår bland annat en kartläggning av förekommande farligt godstransporter på Oljehamnsvägen. Enligt de uppgifter Räddningstjänsten samlat in från berörda
industrier/verksamheter i närområdet är inte samtliga farligt gods-klasser representerade på vägen. I
dagsläget är det framförallt klass 2.1, 3 och 8 som förekommer [4]. Dessa uppgifter har vid startmöte
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med Räddningstjänsten bedömts fortsatt aktuella och tillämpliga för dagsläget. Det saknas prognoser
avseende godsflödet på Oljehamnsvägen år 2040, men Räddningstjänstens sammanställning bedöms
likväl tillämplig för en grundberäkning för risksituationen längs Oljehamnsvägen.
Tabell 5. Beräkning av andelar av förekommande farligt gods-klasser på Oljehamnsvägen. Uppgifter hämtade från
Räddningstjänstens kartläggning av förekomst och mängd avseende olika transporterade ämnen på vägen [4].
ADR-S-klass

Ton/år

Ton/transport

Transporter/år

Transporter/dygn

Andelar

2.1

70000*

30**

2333

6,39

12,64%

2.3

80***

30

3

0,01

0,01%

3

430151

30

14338

39,28

77,68%

8

53500

30

1783

4,89

9,66%

Summa

553731

18458

50,57

100,00%

* Konservativ uppskattning där årliga järnvägstransporter av 10000 ton gasol istället antas transporteras på väg år 2040.
** Antagen siffra baserad på medelstorlek för transportfordon.
*** Konservativ uppskattning där årliga järnvägstransporter av 80 ton ammoniak istället antas transporteras på väg år 2040.

Det råder osäkerheter kring framtida transportflöden på vägavsnittet. Av denna anledning genomförs
en känslighetsanalys (se vidare Bilaga D) som innebär en beräkning med framtida andelar farligt gods i
enlighet med det nationella genomsnittet.
År 2015 genomfördes omkring 540 000 inrikes transporter med farligt gods med svenska lastbilar och
den totala mängden farligt gods var drygt 16 miljoner ton, fördelat på en total sträcka av cirka 55
miljoner kilometer. Av samtlig tung trafik står farligt gods-transporter för omkring 2,5 % av den totalt
tillryggalagda sträckan baserat på ett genomsnitt från 2009-2015. I Tabell 6 redovisas den inbördes
fördelningen i körda kilometer för de olika klasserna baserat på uppgifter från TRAFA mellan åren
2009-2015 för hela landet [17]. Siffrorna anses representativa för utredd sträcka.
Tabell 6. Antalet farligt gods-transporter samt fördelning mellan förekommande klasser framräknat enligt
Räddningstjänstens sammanställning [4]. I den sista kolumnen anges fördelning mellan ADR-S klasser baserat på
körda kilometer enligt det nationella genomsnittet [17].
Oljehamnsvägen
Grundberäkning
ÅDT FG

Oljehamnsvägen
+50 % FG
Känslighetsanalys

Oljehamnsvägen
50km/h
Känslighetsanalys

Oljehamnsvägen
FG nationellt snitt
Känslighetsanalys

51

76

51

51

ADR-S klass 1

0,00%

0,00%

0,00%

0,72%

ADR-S klass 2.1

12,64%

12,64%

12,64%

6,74%

ADR-S klass 2.3

0,01%

0,01%

0,01%

0,04%

ADR-S klass 3

77,68%

77,68%

77,68%

46,95%

ADR-S klass 5

0,00%

0,00%

0,00%

2,41%

ADR-S övriga

9,67%

9,67%

9,67%

43,14%

I följande avsnitt redogörs för beräkningsförutsättningar och frekvensberäkningar för samtliga farligt
gods-klasser som förväntas kunna ge påverkan på planområdet.
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ADR-S Klass 1 – Explosiva ämnen och föremål

ADR-S klass 1 omfattar explosiva ämnen, pyrotekniska satser och explosiva föremål [15]. Dessa
inkluderar exempelvis sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och fyrverkerier. Samtliga dessa
varor kan genom kemisk reaktion alstra sådan temperatur och sådant tryck att de kan skada eller
påverka omgivningen genom värme, ljus, ljud, gas, dimma eller rök. För att en sådan reaktion ska
initieras krävs att tillräcklig energi tillförs ämnet. Vid ett olyckstillfälle kan en kraftig stöt eller en brand
tillföra sådan energi till explosivämnet att det detonerar.

B.3.1

Transporterad mängd

Beroende på explosivämnenas kemiska och fysikaliska egenskaper är de indelade i riskgrupper (1.11.6). Enligt Räddningsverket (nuvarande MSB) [18] utgörs 80-90 % av de transporter som sker med
explosiva ämnen av riskgrupp 1.1 (ämnen och föremål med risk för massexplosion). Vid beräkningar
används riskgrupp 1.1 som representant för vidare utredning av ämnen i ADR-S klass 1. Detta bedöms
vara ett konservativt antagande. Transporterad mängd är avgörande för explosionsverkan. Maximal
mängd massexplosiva varor som får transporteras på väg är 16 ton, men de flesta transporter
innefattar endast små nettomängder av massexplosiva varor.

B.3.2

Händelseträd med sannolikheter

Figur 10 redovisar sannolikheterna givet att en olycka skett involverande ett fordon lastat med
explosiva ämnen. Dessa sannolikheter ligger till grund för frekvensberäkningar och motiveras i texten.

Liten
Ja

50.0%

alt 2
1.07E-03

0.4%

14.5%

Mellanstor explosion
3.12E-07
Stor explosion
1.07E-08

0.5%

Stor
Ja

Liten explosion
1.83E-06

Lastmängd
Mellanstor

Trafikolycka med
ADR-S klass 1

85.0%

Spridning till last
Nej

50.0%

2.15E-06

Antändning av fordon
Liten
Kraftig

0.1%

14.5%

Mellanstor explosion
1.55E-07
Stor explosion
5.35E-09

0.5%

Stor

99.6%

Liten explosion
9.10E-07

Lastmängd
Mellanstor

Nej

85.0%

Stötinitiering
Ingen
Ingen/liten
alt liten

99.9%

1.07E-03

Figur 10. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 1.

B.3.2.1. Antändning av fordon
De brandscenarier som kan leda till påverkan på lasten bedöms i huvudsak kunna uppkomma om
transporten är involverad i en olycka som föranleder brand eller till följd av fordonsfel som leder till
brand, till exempel överhettade bromsar eller elektriska fel.
Tillgänglig statistik över omfattningen av bränder inom transportsektorn är begränsad. Utifrån tillgänglig
statistik från olika länder (bland annat Japan och Tyskland) anges en olyckskvot på cirka 1
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fordonsbrand per 10 miljoner fordonskilometer [19]. Enligt svensk statistik är sannolikheten för att ett
fordon inblandat i trafikolycka ska börja brinna cirka 0,4 % [20] [21].
B.3.2.2. Brandspridning till lasten
Sannolikheten för spridning till last och detonation beror på vilken typ av ADR-S klass som involveras,
vilket ämne, brandens storlek, mängden transporterat ämne med mera.
En fransk studie av fordonsbränder i tunnlar visar att 4 av 10 bränder släcks av personer på plats [22],
med hjälp av enklare släckutrustning. Sådan släckutrustning finns dock sällan tillgänglig på ytvägnäten,
men regelverken för transporter av farligt gods ställer krav på transportören att ha handbrandsläckare,
och andelen släckta bränder i ADR-S klassade transporter bedöms vara något högre än vid andra
olyckor. Resterande bränder antas bli släckta av räddningstjänsten, men då osäkerheter råder om
insatstiden kan det inte förutsättas att räddningstjänsten alltid förhindrar att branden sprider sig till den
explosiva lasten. Utifrån detta resonemang görs samma bedömning som i Göteborgs fördjupade
översiktsplan [23], att sannolikheten för att en brand sprider sig och leder till en explosion är 50 %.
B.3.2.3. Stöt
Med stöt avses sådan med intensitet och hastighet att den kan initiera en detonation. Det krävs
kollisionshastigheter som uppgår till flera hundra m/s [24]. Det saknas dock kunskap om hur stort
krockvåld som behövs för att initiera detonation i det fraktade godset. HMSO [25] anger att
sannolikheten för en stötinitierad detonation vid en kollision är mindre än 0,2 %. Med hänsyn till den
utveckling som skett inom fordonsutformning och trafiksäkerhet de senaste 20 åren antas
sannolikheten för en stötinitierad detonation vara lägre än de 0,2 % som HMSO anger. Utifrån
ovanstående bedöms sannolikheten för att en stöt initierar en detonation vara 0,1 %.
B.3.2.4. Fördelning mellan lastmängder
Genomfartstrafik respektive transporter till centrallager bedöms vanligen utgöras av maximalt lastade
fordon, vilket motsvarar en last på 16 ton med fordon av EX/III-klass. Detta har framkommit i intervjuer
med tillverkare och transportörer av explosiva ämnen [26] [27].
Statistik från Räddningsverket (nuvarande MSB) [28] anger att genomfartstrafik utgör omkring 0,5 % av
alla transporter med farligt gods. Transporter med 16 ton antas därmed utgöra mindre än 0,5 % av
samtliga transporter i klass 1. Detta överensstämmer med uppgifter från tre stora transportörer, som
anger att andelen transporter med så stora lastmängder utgör mindre än 1 % av det totala antalet
transporter med explosiva varor [29]. Övriga transporter utgörs av mindre mängder. Fördelningen
mellan viktklasserna uppgår enligt Polisens [30] tillståndsavdelning till 0,50; 0,35; 0,10 respektive 0,05.
Utifrån dessa uppgifter antas fördelningen enligt Tabell 7, för lastmängder av explosiva ämnen.
Tabell 7. Fördelning mellan lastmängder vid vägtransport av ADR-S klass 1.
Lastmängd

Inkluderat viktintervall

Andel

Representativ lastmängd för
konsekvensberäkningar

Mycket stor

(16 000 kg)

0,5 %

16 000 kg

Mellanstor

(500-5000 kg)

14,5 %

1 500 kg

(<500 kg)

85 %.

150 kg

Liten
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ADR-S Klass 2 – Gaser

ADR-S klass 2 omfattar rena gaser, gasblandningar och blandningar av en eller flera gaser med ett
eller flera andra ämnen samt föremål innehållande sådana ämnen.
Gaser tillhörande ADR-S klass 2 är indelade i olika riskgrupper beroende på dess farliga egenskaper;
brandfarliga gaser (riskgrupp 2.1.), icke brandfarliga, icke giftiga gaser (riskgrupp 2.2) samt giftiga
gaser (riskgrupp 2.3) [15]. Volymen per transport kan, beroende på fordon och ämne, uppgå till cirka
30 ton. Störst skadeverkan vid vådautsläpp orsakar kondenserade gaser (i flytande form vid förhöjt
tryck), brandfarliga gaser eller giftiga gaser. Nedan beskrivs riskgrupp 2.1 och riskgrupp 2.3 närmre.

B.4.1

ADR-S Riskgrupp 2.1 – Brandfarliga gaser

ADR-S riskgrupp 2.1 omfattas av brandfarliga gaser, exempelvis väte, propan, butan och acetylen. Här
utgör brand den huvudsakliga faran, och gaserna är vanligtvis inte giftiga1. Brandfarliga gaser är ofta
luktfria [31]. Gasol ansätts som dimensionerande ämne att basera beräkningarna på, eftersom gasol
på grund av dess låga brännbarhetsgräns samt att den transporteras tryckkondenserad och i stor
utsträckning gör ämnet till ett konservativt val [23].
För brandfarliga gaser bedöms konsekvenserna för människor bli påtagliga först sedan utsläppet
antänts. Nedanstående avsnitt beskriver hur en olycka med gods i klass 2.1 kan ta uttryck, samt vilka
dimensionerande scenarier och tänkbara skadehändelser som kan uppträda.
B.4.1.1. Gasläckage
Gaser transporteras i regel under tryck i tankar med större tjocklek och därmed större tålighet [32].
Erfarenheter från utländska studier visar att sannolikheten för läckage av det transporterade godset då
sänks till 1/30 av värdet för läckage i tankbil med ADR-S klass 3 [9].
B.4.1.2. Läckagestorlek
Ett läckage till följd av en olycka med en transport av brandfarlig gas antas kunna bli litet, medelstort
eller stort, där utsläppsstorlekarna är definierade i [9] utifrån massflöde: 0,09 kg/s (litet), 0,9 kg/s
(medelstort) respektive 17,9 kg/s (stort). Med gasol som gas har arean på läckaget beräknats till 0,1;
0,8 respektive 16,4 cm2. Vid läckage från tjockväggiga tankbilar bedöms sannolikheten för respektive
storlek vara 62,5 %, 20,8 % och 16,7 % [9].
B.4.1.3. Antändning
När ett läckage av brandfarlig gas, klass 2.1, har skett finns det en risk att gasen antänds.
Antändningen kan inträffa direkt eller vara fördröjd. En direkt antändning antas leda till att en jetflamma
uppstår, medan en fördröjd antändning kan innebära att en gasmolnsexplosion inträffar. För ett utsläpp
som är mindre än 1500 kg anges sannolikheterna för direkt antändning, fördröjd antändning och ingen
antändning vara 10 %, 50 % respektive 40 % [33], varför dessa värden kan antas gälla för litet läckage.
För ett utsläpp som är större än 1500 kg anges motsvarande siffror vara 20 %, 80 % och 0 %. Dessa
värden används för stort läckage. För medelstort läckage antas ett medeltal av ovanstående
sannolikheter rimligt att använda, det vill säga 15 %, 65 % och 20 %.

Vissa giftiga gaser, som exempelvis ammoniak, är vid höga koncentrationer även brandfarliga. De
beaktas i huvudsak med avseende på de giftiga egenskaperna, vilka ger upphov till längre
konsekvensavstånd än de brandfarliga egenskaperna.
23
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B.4.1.4. BLEVE
En BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) kan inträffa om en tank med tryckkondenserad
gas värms upp så snabbt att tryckökningen leder till att tanken rämnar. Detta resulterar i att den
kokande vätskan (tryckkondenserad gas) momentant släpps ut och antänds. Detta resulterar i ett
mycket stort eldklot. En BLEVE antas kunna uppstå i en oskadad tank, utan fungerande
säkerhetsventil eller där säkerhetsventilen inte snabbt nog hinner avlasta tycket. Det krävs då att en
direkt antändning har skett vid en intilliggande tank och orsakat jetflamma som är riktad direkt mot den
oskadade tanken. Sannolikheten för att ovan givna förutsättningar ska infalla samtidigt och leda till en
BLEVE bedöms vara liten, uppskattningsvis 1 %.

B.4.2

Händelseträd med sannolikheter

Figur 11 redovisar sannolikheterna i händelseträdet som används för en olycka som involverar ett
fordon med brandfarlig gas. Dessa sannolikheter motiveras i efterföljande text.
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Figur 11. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 2.1.

B.4.3

ADR-S riskgrupp 2.3 – Giftiga gaser

ADR-S riskgrupp 2.3 omfattar giftiga gaser, exempelvis ammoniak, fluorväte, kolmonoxid, klor,
klorväte, svaveldioxid, svavelväte, cyanväte och kvävedioxid. Vissa giftiga gaser är också brandfarliga,
som exempelvis ammoniak.
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B.4.3.1. Representativt ämne
Svaveldioxid är den mest toxiska gas som transporteras på väg, varför ett konservativt antagande i att
detta denna utgör dimensionerande ämne ansätts genomgående.
B.4.3.2. Toxikologiska gränsvärden
För att kvantifiera skadeutfallet vid exponering av ett giftigt ämne finns en rad olika gränsvärden. Då
riskbedömningen baseras på frekvensen för dödsfall görs ansätts LC50 som dimensionerande
gränsvärde. LC50 är den koncentration där mortaliteten i en normalfördelad population är 50 % för en
given exponeringstid. I beräkningarna ansätts konservativt att skadeutfallet inom beräknat
konsekvensområde är 100 %.

B.4.4

Händelseträd med sannolikheter

Figur 12 redovisar sannolikheterna i händelseträdet som används för en olycka som involverar ett
fordon med giftig gas. Dessa sannolikheter motiveras i efterföljande text.
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Figur 12. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 2.3.

B.4.4.1. Gasläckage
Sannolikheten att en olycka med farligt gods leder till läckage varierar beroende på bebyggelse,
hastighetsgräns och vägtyp [9]. Gaser transporteras i regel under tryck i tankar med större tjocklek och
därmed tålighet [32]. Erfarenheter från utländska studier visar på att sannolikheten för utsläpp av det
transporterade godset därför sänks till 1/30 [9].
B.4.4.2. Läckagestorlek
Ett läckage till följd av en olycka med en transport av giftig gas antas kunna bli litet, medelstort eller
stort, där storlekarna är definierade utifrån utsläppets källstyrka. Storleken på läckaget är samma som
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för ADR-S klass 2.1 det vill säga 0,1; 0,8 respektive 16,4 cm2. Vid läckage från tjockväggiga tankbilar
bedöms sannolikheten för respektive storlek vara 62,5 %; 20,8 % och 16,7 % [9].
B.4.4.3. Väderlek
Gasspridning utomhus beror i stort av rådande väderlek där stabilitetsklass och vindhastighet har stor
inverkan på resultatet. För att differentiera hur påverkan varierar med dessa parametrar varieras
gasspridning i sex scenarier med olika förutsättningar, där ovan nämnda källstyrkor simuleras vid två
typer av väderlek – Neutral atmosfärisk skiktning D med en vindhastighet på 5 m/s samt med en
Extremt stabil skiktning F med en vindhastighet på 1,5 m/s. Den förstnämnda representerar
genomsnittligt väder, vilket förekommer omkring 85 % av tiden, och den sistnämnda representerar
ogynnsamt väder vilket ansätts råda under resterande 15 %.

B.5.

ADR-S Klass 3 – Brandfarliga vätskor

ADR-S klass 3 omfattar brandfarliga vätskor, exempelvis bensin, E85, diesel- och eldningsoljor,
lösningsmedel etc. De flesta transporter av farligt gods utgörs av brandfarliga vätskor.

B.5.1

Händelseträd med sannolikheter

Figur 13 redovisar sannolikheterna givet att en olycka skett med ett fordon lastat med brandfarlig
vätska. Dessa sannolikheter motiveras i texten.
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Figur 13. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 3. Sannolikhet för läckage regleras av index, se Tabell
3.
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B.5.1.1. Läckage
Sannolikheten för att en trafikolycka med en farligt gods-transport inblandad leder till läckage definieras
av sträckans farligt gods-index, se Tabell 3.
B.5.1.2. Läckagestorlek
Storleken på läckaget varierar beroende på tankbilens storlek och typ. Enligt uppgifter från
transportbolagen, när det gäller klass 3-produkter, är det vanligast att tankbilar med släp transporterar
godset [34] [35]. Vid läckage från tankbil med släp fastställs sannolikheten för ett litet, mellanstort och
stort läckage vara 25 %, 25 % respektive 50 % [9]. De olika läckagen definieras utifrån vilken pölstorlek
som de ger upphov till: 50 m2 (litet), 200 m2 (mellanstort) samt 400 m2 (stort).
B.5.1.3. Antändning
Bensin och diesel utgör tillsammans majoriteten av produkterna i ADR-S klass 3 [36]. Sannolikheten
för antändning av läckage med diesel på väg är mycket låg på grund av dess höga flampunkt, medan
sannolikheten för antändning av ett bensinläckage är större. Förenklat (och konservativt) antas
samtliga transporter av brandfarlig vätska vara bensin. Sannolikheten att antändning sker givet läckage
av bensin, oberoende av om det är litet, mellanstort eller stort, är 3,3 % [25].
B.5.1.4. Fordonsbrand
I enlighet med tidigare antagande avseende sannolikheten för att en trafikolycka leder till brand i fordon
(se avsnitt B.3.2) är denna cirka 0,4 %. Fordonsbranden kan sprida sig till lasten, och denna
sannolikhet uppskattas till 50 %.

B.6.

ADR-S Klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider

ADR-S klass 5 är indelad i två riskgrupper; oxiderande ämnen (riskgrupp 5.1) och organiska peroxider
(riskgrupp 5.2).

B.6.1

Allmänt om ADR-S riskgrupp 5.1

Oxiderande ämnen är brandbefrämjande ämnen som vid avgivande av syre (oxidation) kan initiera
eller understödja brand i andra ämnen, samt i vissa fall detonera [15].
Ett vanligt förekommande ämne är ammoniumnitrat (AN) som ingår i många gödningsmedel och tillhör
riskgrupp 5.1. Ammoniumnitrat kan i samband med vissa omständigheter sönderfalla explosivt genom
detonation. Detta kan ske genom ett brandförlopp där ämnet är inneslutet och värms upp under
tryckuppbyggnad, eller om det blandas med organiskt material [37]. Baserat på uppgifter från Yara i
Köping [38] och FOI [39] kan en detonation uppstå om ammoniumnitrat blandas med ett flytande
organiskt material såsom diesel, bensin, vegetabiliska oljor, eller om ett annat explosivämne detonerar
i eller i kontakt med ammoniumnitratmassan. För att en blandning mellan ammoniumnitrat och
organiskt material ska detonera krävs en homogen blandning samt tillförsel av tillräckligt stor energi.
Natriumklorat är ett annat ämne som ingår i ADR-S riskgrupp 5.1 och har liknande egenskaper [40].

B.6.2

Allmänt om ADR-S riskgrupp 5.2

Organiska peroxider (ADR-S riskgrupp 5.2) karakteriseras av föreningar med instabila
peroxidbindningar. Till följd av den kemiska strukturen är organiska peroxider mycket reaktiva, och
dess termiska instabilitet kan medföra att ämnet sönderfaller, i vissa fall explosionsartat. Sönderfallet
kan initieras av så väl värme och friktion som kontakt med främmande ämne [31]. I de fall peroxiden är
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innesluten i behållare kan explosion med tryckvåg och splitter uppstå, men detta gäller endast för en av
de sex typer av ämnen som finns i riskgruppen. De övriga fem typerna av ämnen bedöms inte kunna
leda till ett explosionsartat förlopp.
B.6.2.1. Transporterade mängder och representativt ämne
Enligt rekommendationer från Holländska myndigheter [41], bedöms ammoniumnitrat vara ett
representativt ämne för hela ADR-S klass 5. Det är ett av de oxiderande ämnen som har störst
oxiderande effekt och som transporteras mest frekvent och i störst mängd.
B.6.2.2. Händelseträd med sannolikheter
Figur 14 redovisar ett händelseträd som utvecklar förloppet efter att ett fordon lastat med
ammoniumnitrat varit inblandat i en trafikolycka. De sannolikheter som anges i figuren motiveras i
efterföljande textavsnitt.
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Figur 14. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 5.

B.6.2.3. Läckage
Sveriges enda producent av ammoniumnitrat utgörs i dagsläget av Yara AB i Köping. Ammoniumnitrat
transporteras som prillade produkter (fasta korn), paketerade i säckar om 1000 kg. Transporterade
mängder med bil omfattar ca 36 ton [42]. Säckarna utgörs av två lager, en tjock innersäck av plast
samt en yttre av väv, vilka är sammansvetsade upp till. Då ett utsläpp endast bedöms kunna ske om
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säcken påverkas av ett vasst föremål eller av en stor tryckpåkänning antas sannolikheten för utsläpp
uppgå till 10 %. Detta bedöms som en konservativt vald siffra, och styrks av att utsläpp av
ammoniumnitrat i samband med transportolycka inte förekommit på Yara under de 12 år som
verksamheten har bedrivits.
B.6.2.4. Blandning med flytande organiskt material
Antändning och sönderfall genom deflagration eller detonation kan ske i samband med en olycka som
involverar ammoniumnitrat om det först blandas med ett organiskt flytande ämne såsom bensin. Idealt
för att ett explosivt förlopp ska inträffa är att ammoniumnitratet blandas med bränslet homogent eller att
de blandas under längre tid så att bränslet kan absorberas av ammoniumnitraten. Till följd av
begränsat statistiskt underlag ansätts kontaminering av utsläppt ammoniumnitrat ske i 50 % av de fall
olycka leder till utsläpp.
B.6.2.5. Antändning av blandning
För att blandningen av ammoniumnitrat och bränsle ska explodera krävs att energi tillförs. I denna
bedömning har explosion till följd av olyckan antagits ske med en sannolikhet av 1 %. Antagandet
baseras på statistik avseende antändning av ett utsläpp med brandfarlig vätska och bedöms vara en
konservativ uppskattning då brandfarlig vätska antas vara mer lättantändlig.
B.6.2.6. Antändning av oblandat gods
Sannolikheten för en antändning efter ett utsläpp av lasten, men utan att den blandats med organiskt
material, bedöms utifrån ämnets egenskaper vara lika stor som sannolikheten att fordonet i sig fattar
eld vid olyckan, det vill säga 0,4 %.
I enlighet med tidigare antagande avseende sannolikheten för att en trafikolycka leder till brand i fordon
(se avsnitt B.3.2) är denna cirka 0,4 %.
B.6.2.7. Brandspridning till lasten
För att ett explosivt förlopp ska ske i detta fall krävs tillförsel av energi i form av antingen en brand eller
detonation i eller i kontakt med ammoniumnitratmassan. Sannolikheten för att fordonsbranden ska
sprida sig till lastutrymmet beror bland mycket annat på fordonets utformning och hur lasten förvaras.
Enligt tidigare resonemang antas sannolikheten för brandspridning till lasten vara 50 %.
B.6.2.8. Kritisk påverkan på last
För att brand ska initiera ett explosivt förlopp krävs att temperaturen överstiger 190°C [38]. Antändning
av ammoniumnitrat/bränsleblandning kan övergå till ett självunderhållande sönderfall (som behandlats
ovan) medan ren ammoniumnitrat är så stabil att ett eventuellt sönderfall upphör då värmekällan
avlägsnas [37]. Baserat på detta bedöms explosiva förlopp initierade av brand vara relativt långsamma
förlopp. Detta är något som även erhållen olycksstatistik kan styrka då det vid en majoritet av olyckorna
anges brinntider på cirka 1-16 timmar innan detonation. Sannolikheten för att en brand som spridit sig
till lasten påverkar denna så allvarligt att det leder till en explosion innan samtliga personer i
omgivningen hunnit utrymma området bedöms vara lägre än vid antändning av blandning och ansätts
till 0,5 %.
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Ackumulerad olyckspåverkan

Grundfrekvensen för olyckorna gäller för 1 km vägsträcka, vilket får till följd att frekvensen måste
justeras med hänsyn till hur stort konsekvensavstånd som varje olycksscenario ger upphov till
(konsekvensavstånd redovisas i Bilaga C.
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Konsekvensberäkningar

I detta avsnitt beskrivs hur konsekvensområdet och det förväntade skadeutfallet för olika klasser
kvantifierats. Beräkningarna redogörs separat för respektive ADR-S klass.
I bilagan redogörs för samtliga farligt gods-klasser som förväntas kunna ge påverkan på planområdet.

C.1. Persontäthet
I samhällsriskberäkningar tas hänsyn till hur många personer som kan antas uppehålla sig i området
kring en riskkälla, vilket normalt görs genom att ansätta en persontäthet per kvadratkilometer.
Det antas i beräkningarna att befolkningstätheten inom detta område är homogent befolkat med en
persontäthet om 1000 personer/km2 dygnet runt och ett bebyggelsefritt/befolkningsfritt avstånd om i
genomsnitt 30 meter från Oljehamnsvägen. 1000 personer/km2 används i RIKTSAM som
representativt för området mellan 20-60 meter från transportled [2].
Antagandet bedöms vara konservativt då området där brandstationen planeras generellt är omgivet av
skog inom ca 1 km2.

C.2. Antagande om olyckans placering
Konsekvenser som uppstår vid olycksscenerierna antas utgå från vägkant närmast området.

C.3. ADR-S klass 1 – Explosiva ämnen
Den påverkan som kan uppkomma på människor till följd av tryckvågor kan delas in i direkta och
indirekta skador. Vanliga direkta skador är spräckt trumhinna eller lungskador. De indirekta skadorna
kan uppstå antingen då människor kastas iväg av explosionen (tertiära), eller då föremål (splitter)
kastas mot människor (sekundära) [43].
Sannolikheten för en individ att träffas av splitter är låg, och antalet omkomna till följd av splitterverkan
bedöms därför bli litet. Sammantaget bedöms riskbidraget från splitterverkan vara försumbart. Vad
gäller trycknivåer, och de direkta skador som de ger upphov till, går gränsen för lungskador vid omkring
70 kPa och direkt dödliga skador kan uppkomma vid 180 kPa [44]. Dessa värden avser dock direkt
tryckpåverkan, mot vilken den mänskliga kroppen är relativt tålig. Tertiära skador (då människor kastas
iväg av explosionen) bedöms leda till dödsfall vid betydligt lägre tryck än 180 kPa. Byggnader har
normalt en relativt låg trycktålighet, och skadas svårt eller rasar vid tryck på 15-40 kPa. 20 kPa bedöms
vara ett representativt medelvärde för när byggnader skadas.
Sammantaget bedöms det lämpligt att dela upp konsekvensberäkningarna i två zoner, med hänsyn till
de stora skillnaderna i trycknivåer som kan leda till dödlig påverkan, beroende på vilken effekt som
studeras. Följande antaganden har gjorts vad gäller konsekvenserna:
·
·

Inom det område där trycket överstiger 180 kPa antas 100 % av personerna omkomma.
Inom det område där trycket hamnar i intervallet 20-180 kPa antas 20 % av personerna
omkomma.

Skadeverkan vid varje explosionsscenario har därför delats upp i två delkonsekvenser, a och b,
beroende på avstånd till trycknivåerna 180 respektive 20 kPa enligt Figur 15.
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Figur 15. Skadeverkan från en explosion har delats upp i två zoner, i vilka sannolikheten att omkomma är olika.

Utifrån beräkningsgång i Konsekvensanalys explosioner [45] har avstånd, dit tryckvågen överstiger 180
respektive 20 kPa, tagits fram för de olika representativa dynamiska lastmängderna, vilka redovisas i
Tabell 8. Denna analys beaktar inte egendomsskador, vilka kan uppstå på ännu längre avstånd.
Tabell 8. Avstånd inom vilket personer antas omkomma för olika laddningsvikt av ADR-S klass 1 gods.
Explosionen antas vid vägtransport vara så nära marken att man får full markreflexion, dvs halvsfärisk utbredning
av luftstötvågen.
Konsekvens
Liten explosion

Representativ
mängd gods

Avstånd
P ≥ 180 kPa

Avstånd
P ≥ 20 kPa

150 kg

13 meter

41 meter

Mellanstor explosion

1 500 kg

28 meter

88 meter

Stor explosion

16 000 kg

62 meter

193 meter

C.4. ADR-S klass 2 – Gaser
En viktig faktor för spridningen av en gas vid ett läckage är påverkan av vinden, både för scenarier
med brandfarliga och giftiga gaser. De huvudsakliga konsekvenserna uppkommer i vindriktningen från
utsläppet. Eftersom konsekvenserna drabbar ett mindre område reduceras frekvensen för respektive
scenario med hänsyn till vilken ungefärlig spridningsvinkel som konsekvensområdet får.
Samtliga vindriktningar antas ha samma sannolikhet, vilket innebär att konsekvensområdets
utbredning har samma sannolikhet i alla riktningar från läckaget.

C.4.1

ADR-S riskgrupp 2.1 – Brandfarliga gaser

Vid beräkning av konsekvenserna av en farligt gods-olycka med utsläpp av brandfarlig gas (gasol)
uppskattas det grovt att samtliga transporter utgörs av tankbilar, och att mängden gas i en tankbil är 25
ton.
Programvaran Spridning Luft [46] används för spridningsberäkningarna. Läckagestorleken har räknats
fram utifrån det massflöde av gasol som anges i [9] för respektive storlek. För varje hålstorlek finns en
ansatt sannolikhet.
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Tabell 9. Framräknad läckagestorlek för gasol.
Läckagestorlek

Massflöde, Q

Läckagestorlek, Æ

Läckagestorlek, A

Litet

0,09 kg/s

0,32 cm

0,08 cm2

Mellanstort

0,9 kg/s

1,03 cm

0,83 cm2

Stort

17,9 kg/s

4,56 cm

16,4 cm2

Vid beräkningarna har följande antaganden gjorts:
·
·
·

Gasen antas vara propan (gasol).
Hålet antas vara intryckt utifrån.
En jetflamma antas vara horisontell.

C.4.1.1. BLEVE
Konsekvenserna av en BLEVE beräknas enligt exempel 11.3.2 i Vådautsläpp av brandfarliga och
giftiga gaser och vätskor [44]. Antagen mängd gasol är satt till 25 ton i en lastbil. Avståndet inom vilket
man antas omkomma är beräknat till 170 m.
C.4.1.2. Jetflamma
En jetflamma kan uppstå om ett utsläpp av en brännbar gas antänds och förbränns direkt i anslutning
till själva läckaget. En mycket kraftig stående flamma uppstår då när gasen trycks ut från kärlet.
Konsekvenserna av en jetflamma har beräknats utifrån exempel 11.3.3 i Vådautsläpp av brandfarliga
och giftiga gaser och vätskor [44], där flammans längd och bredd beräknas. Beräkningsgång i
Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis [47] används sedan för att beräkna ett
riskavstånd dit 50 % antas få dödliga skador av strålningen inom tiden t = 10 s. För frekvensreducering
med hänsyn till att en jetflammas konsekvensområde inte är cirkulärt används en metod med en
representativ del av en cirkel, enligt Figur 16.

Figur 16. Förhållandet mellan konsekvensområde och en representativ del av en cirkel för frekvensreducering i
samband med jetflamma.

C.4.1.3. Gasmolnsexplosion
En gasmolnsexplosion kan uppstå vid en fördröjd antändning av en utsläppt gasmassa som hunnit
sprida sig och inte längre befinner sig under tryck. Konsekvensområdet beror på hur gasen sprids i
omgivningen, vilket i sin tur beror på en mängd faktorer som vind, stabilitetsförhållanden, hinder,
utströmmande flöde och densitet, med mera.
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Vid en antändning förbränns hela den gasvolym som befinner sig inom brännbarhetsområdet. I det
fysiska område där detta sker blir konsekvenserna mycket allvarliga med dödliga förhållanden. Utanför
detta område förväntas dock konsekvenserna bli lindriga, men strålningspåverkan kan uppkomma.
Programvaran Spridning Luft [46] används för spridningsberäkningarna där avståndet till halva den
undre brännbarhetsgränsen beräknas. Detta avstånd beräknas är för att på ett konservativt sätt ta
hänsyn till strålningspåverkan, som kan ske även utanför den gasvolym som förbränns.
Gasmolnsexplosionen beräknas utifrån ett stort läckage. Beräknat konsekvensområde approximeras
med en cirkelsektor enligt Figur 16.
C.4.1.4. Konsekvensavstånd ADR-S riskgrupp 2.1
Nedan sammanställs de framräknade konsekvensavstånden för ADR-S klass 2.1.
·
·
·
·
·

BLEVE
Liten jetflamma
Medelstor jetflamma
Stor jetflamma
Gasmolnsexplosion

C.4.2

170 meter
5 meter
17 meter
73 meter
42 meter

ADR-S riskgrupp 2.3

Spridningsberäkningar har gjorts i programmen Spridning Luft och med ALOHA för totalt 6 scenarier
enligt Tabell 10. Redovisat konsekvensavstånd för respektive scenario utgörs genomgående av det
högre värdet från simulering med de båda programmen. Indata till beräkningarna utgörs av underlag
enligt Bilaga B och med en ytråhet på 0,5 m.
Tabell 10. Konsekvens avstånd för plym med giftig gas.
Utsläpp

Väderlek

Avstånd till
LC50@30 min

Spridningsvinkel

Litet

Stabilitetsklass D, 5 m/s
Stabilitetsklass F, 1,5 m/s

10 meter
30 meter

45°
30°

Mellanstort

Stabilitetsklass D, 5 m/s
Stabilitetsklass F, 1,5 m/s

30 meter
150 meter

45°
30°

Stort

Stabilitetsklass D, 5 m/s
Stabilitetsklass F, 1,5 m/s

135 meter
690 meter

45°
30°

C.5. ADR-S klass 3
För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser för omgivningen kan uppkomma när vätskan
läcker ut och antänds. Det avstånd, inom vilket personer förväntas omkomma direkt alternativt till följd
av brandspridning till byggnader, antas vara där värmestrålningsnivån överstiger 15 kW/m2. Det är en
strålningsnivå som orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering (cirka 2-3 sekunder) samt den
strålningsnivå som bör understigas i minst 30 minuter utan att särskilda åtgärder vidtas i form av
brandklassad fasad [23] [48].
De pölstorlekar som antas kunna bildas vid läckage av brandfarlig vätska har för olycka på väg antagits
till 50 m2 (litet), 200 m2 (mellanstort) respektive 400 m2 (stort). All brandfarlig vätska (bensin, diesel och
E85) antas i beräkningarna utgöras av bensin, vilket bedöms vara konservativt.
Strålningsberäkningar har genomförts med hjälp av handberäkningar [23]. I Tabell 11 redovisas
konsekvensområden inom vilka personer kan antas omkomma vid olika pölstorlekar.
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Tabell 11. Avstånd till kritisk strålningsnivå på halva flammans höjd (15 kW/m2) för olika pölstorlekar.
Scenario
Litet utsläpp
Mellanstort utsläpp
Stort utsläpp

Pölbrand av
varierande storlek

Avstånd till
15 kW/m2 från pölkant

50 m2

12 meter

2

23 meter

2

30 meter

200 m
400 m

C.6. ADR-S klass 5
Två typer av olycksscenarier med påverkan på omgivningen har identifierats i samband med olyckor
med oxiderande ämnen och organiska peroxider: Explosion och brand.

C.6.1

Explosion

Konsekvenserna av en explosion i en last med ammoniumnitrat beror till stor del på mängden som
deltar i explosionen. I de flesta fall kan man anta att det är tillgången på organiskt material (exempelvis
fordonsbränsle) som är den begränsande faktorn. En normal lastbil antas medföra 400 liter diesel i
tanken, vilket leder till att en ammoniumnitrat/dieselblandning kan bildas, som motsvarar upp till 4,1 ton
trotyl [40]. Utifrån detta används sedan 4,1 ton trotyl som dimensionerande explosion för dessa
scenarier, med samma beräkningsmetod som används för explosioner i klass 1.
Resultaten visar att personer i omgivningen omkommer inom drygt 30 meter, medan byggnader
skadas inom drygt 120 meter.

C.6.2

Brand

En brand som inkluderar ämnen i ADR-S klass 5 är mycket intensiv, eftersom dessa ämnen är
brandunderstödjande. Grovt antas en sådan brand motsvara en stor pölbrand så som den beaktas
inom ADR-S klass 3 ovan. Konsekvensavståndet blir därmed 30 meter.
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Känslighetsanalys

Som noterats i kapitel 6 föreligger alltid osäkerheter vid denna typ av utredningar. Osäkerheterna
påverkar resultatet av utredningen i olika stor omfattning.
De osäkerheter som bedöms vara störst i aktuell utredning gäller mängder och typ av farligt gods på
Oljehamnsvägen i framtiden. Grundberäkningen bygger på att dagens situation avseende mängder
och fördelningar av farligt gods på vägen kvarstår medan total trafik ökar årligen om 1 %
(schablonuppräkning). En känslighetsanalys har därför utförts för att kontrollera skillnaden om farligt
gods-trafiken skulle öka så mycket som 50 % relativt dagens siffror. Därtill har en känslighetsanalys
utförts som innebär att förekommande typer och andelar farligt gods i framtiden skulle närma sig
riksgenomsnittet. Dessutom har en typ av känslighetsanalys utförts avseende det åtgärdsförslag som
gäller sänkning av hastighetsbegränsningen till 50 km/h (från dagens 70 km/h) på vägavsnittet framför
den planerade brandstationen. Se även Tabell 3 och Tabell 6 för indata till beräkningarna.
Resultatet av känslighetsanalyserna redovisas i Figur 17 och Figur 18.

Figur 17. Känslighetsanalys avseende individrisk för området längs Oljehamnsvägen.

I Figur 17 kan utläsas att individrisken förblir acceptabel bortom 27 meter från Oljehamnvägen i
samtliga studerade fall. Skillnaderna i individrisknivåer är relativt små. Det kan dock poängteras att en
sänkning av hastighetsbegränsning från 70 km/h till 50 km/h skulle sänka individrisken från ca 6,0E-08
till 2,4E-08 vid avståndet 30 meter från vägen.
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Figur 18. Känslighetsanalys avseende samhällsrisk.

I Figur 18 kan utläsas att beräkningarna är robusta avseende ökningar av farligt gods på
Oljehamnsvägen. Störst förändring i samhällsrisknivå erhålls i det fall förekommande typer och
fördelningar av farligt gods skulle närma sig det nationella genomsnittet. Det sistnämnda innefattar
samtliga farligt gods-klasser inklusive ADR-S-klass 1 (explosiva ämnen) och ADR-S-klass 5
(oxiderande ämnen och organiska peroxider), vilket i dagsläget uppfattas om orimligt med tanke på
aktuella industrier och verksamheter i närområdet. Men även med förekomst av dessa klasser skulle
samhällsrisken generellt vara acceptabel, men till viss del inom nedre delen av ALARP-området.
Sammantaget bedöms resultatet av känslighetsanalyserna innebära att grundberäkningen är relativt
robust mot variationer av indata som innebär ökning av farligt gods på Oljehamnsvägen.
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DOKUMENTINFORMATION
Naturvärdesinventering av delar av Fastigheterna Karlshamn 6:1 och 6:5,
Karlshamns kommun, Blekinge län.

Följande personer har medverkat:
Malin Stensson (MSc Miljövetenskap) – Förstudie, inventering,
bedömningar och rapportering.
Erik Fridolf (MSc Biologi) – Förstudie, inventering, bedömningar och
rapportering.
Mathias Öster (Fil Dr Växtekologi) – Kvalitetsgranskning.

Omslagsbild: översiktsbild av nyckelbiotop i inventeringsområdets nordöstra
hörn
Samtliga foton i rapporten är tagna av Erik Fridolf och Malin Stensson, WSP
om inte annat anges.
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1

INLEDNING

WSP Sverige AB har på uppdrag av Karlshamns kommun utfört en
naturvärdesinventering av delar av fastigheterna Karlshamn 6:1 och 6:5,
Karlshamns kommun, Blekinge län. En fältinventering genomfördes den 16:e
juli 2019 av Erik Fridolf och Malin Stensson. Två underkonsulter till WSP,
Naturvårdskonsult Gerell samt Joakim Hemberg Andersson vid
Skogsstyrelsen har också inventerat delar av området. Naturvårdskonsult
Gerell genomförde den 23–24 juli en fladdermusinventering av området.
Joakim Hemberg Andersson besökte området den 15 augusti, och
inventerade träd på värdefull epifytflora inom berörda nyckelbiotoper samt
inom de delar som omfattas av planer för ny brandstation. Resultatet från
deras respektive inventering finns som bilaga till rapporten och har utgjort
underlag till den naturvärdesbedömning som WSP genomfört. Rapporten har
granskats av Mathias Öster.
Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de
geografiska områden i landskapet som är av betydelse för biologisk
mångfald samt att dokumentera och bedöma vilka naturvärden dessa
områden har. Identifierade områden och sammanställning av befintlig
information redovisas i rapporten.
Syftet med undersökningen är att belysa naturvärdena i området samt att
utreda om registrerade naturvärden i området kan utgöra hinder mot
exploatering. Denna rapport innehåller bedömningar och rekommendationer
ur naturhänseende. Det är viktigt att poängtera att naturvärdesbedömningen
inte är några ställningstaganden av inventeringsområdets lämplighet för en
exploatering.

1.1

METODIK OCH OMFATTNING

Inventeringen har i möjligaste mån utgått från metoden beskriven i SIS
standard (SIS 199000:2014a och b) med följande tillägg:
-

4.5.2 Naturvärdesklass 4
4.5.3 Generellt biotopskydd
4.5.4 Värdeelement för läderbagge (värdeelement som är särskilt
viktiga för arten visas på karta, t.ex. lämpliga ekar, samt efterträdare
4.5.5 Detaljerad redovisning av artförekomst (naturvårdsarter som
hittas visas på karta)
4.5.6. Detaljerad artinventering av fladdermöss

Metodiken som använts beskrivs mer ingående i Bilaga 1.
Naturinventeringen och naturvärdesbedömningen omfattade:
· Inventering av befintlig information rörande riksintressen, Natura
2000-områden, områdets eventuella skyddsvärda biotoper,
rödlistade arter, fridlysta arter, naturreservat, nyckelbiotoper, m.m.
Denna information har bland annat hämtats in från Länsstyrelsen i
Blekinge län, Naturvårdsverket, ArtDatabanken och Skogsstyrelsen.
·

En naturvärdesinventering i fält av detaljgrad detalj genomförds den
16 juli 2019. Inventeringen inkluderade systematisk
naturvärdesbedömning samt klassificering av områden med
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avseende på naturvärden som identifierats vid fältbesöket. I
uppdraget kartlades även påträffade naturvårdarter och grova, eller
på annat sätt särskilt skyddsvärda, träd inom området.

1.2

OMRÅDESBESKRIVNING

Det berörda inventeringsområdet som är ungefär 18,5 hektar stort gränsar till
Oljehamnsvägen (Figur 1), strax väster om centrala Karlshamn. Området är
tidigare utpekat för bl.a. grova lövträd och förekomst av läderbagge.
Läderbaggen förekommer i större utsträckning i Natura 2000-området
Bellevueparken, strax öster om inventeringsområdet.
Inventeringsområdet har en varierande topografi med bitvis relativt stora
höjdskillnader. Vegetationen utgörs av heterogen skog på två områden med
berg i dagen. Delar av området har troligtvis brukats som skogsbruk med
anledning av befintlig relativt homogen granskog. Dessutom indikerar
områdets stenmurar att delar av marken tidigare uppodlats.
Skogsområdet utgörs av flera olika skogstyper. Det finns äldre ädellövskog
med bok och ek med längre kontinuitet och ädellövskog av bok och ek med
kortare kontinuitet, med avsaknad av äldre och/eller grova träd. Busk- och
fältskiktet varierar kraftigt inom inventeringsområdet. Ett mindre område med
produktionsskog med gran finns i södra delen av inventeringsområdet. Vid
identifierade stenmurar och ut mot vägen utgörs skogen till stor del av yngre
björkskog/brynskog. Uppe på berghällarna finns hällmarkstallskog.
Att döma från ortofoton från 1960 och 1975 är har området utgjorts av
skogsmark fram till idag.

Figur 1. Översiktskarta över berört inventeringsområde, i Karlshamns kommun.
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2

RESULTAT

2.1

FÖRSTUDIE

Förstudien har genomförts med en buffert av 200 m från angivet
inventeringsområde. Detta för att beakta eventuell osäkerhet för
inrapporterade fynd till Artportalen.

2.1.1

Skyddade områden

Inga Natura 2000-områden eller naturreservat finns inom förstudiens
avgränsning.
Strax öster om området finns ett Natura 2000-område, Bellevueparken
(SE0410195, Figur 2). Bellevueparken domineras av gamla ekar och är en
viktig plats för rödlistade arter, däribland den skyddade läderbaggen
(Osmoderma eremita).

Figur 2. Natura 2000-området Bellevueparken ligger strax öster om inventeringsområdet.

Inventeringsområdet ligger inom Biosfärområdet Blekinge Arkipelag.

2.1.2

Övriga tidigare inventeringar

Tre stycken nyckelbiotoper gränsar till inventeringsområdet (Figur 3).
Den större nyckelbiotopen som gränsar till inventeringsområdet i väster
utgörs av lövrik barrnaturskog. Inom biotopen finns spärrgreniga grova träd,
rikligt med senvuxna träd, hällar, rikligt med död ved och en värdefull
kryptogamflora. Trädskiktet utgörs av 70 % tall, 25 % bok och 5 % ek.
Nyckelbiotopen som gränsar till inventeringsområdets nordöstra hörn (vid
Tubbaryd, Figur 3) utgörs av ädellöv, 90 % ek och 10 % bok.
Biotopkaraktärerna utgörs av stengärdesgård och rikligt med grova träd. Död
ved förekommer sparsamt. Det finns allmänt-rikligt med spärrgreniga grova
ekar.
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Den till inventeringsområdet angränsade nyckelbiotopen i söder (vid
Stenhagen, Figur 3) utgörs av en bergbrant. Trädslagen utgörs av lika andel
bok som ek. Inom biotopen är gammal bok tämligen allmän och mängden
död ved är rikligt förekommande. Det finns enstaka högstubbar av bok, på
vilka det finns hackmärken efter hackspett samt rik förekomst av
vedsvampar.

Figur 3. Utpekade nyckelbiotoper inom och strax utanför inventeringsområdet.

2.1.3

Tidigare inrapporterade naturvårdsarter

Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för fridlysta arter, rödlistade arter,
typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Dessa indikerar att ett område har
högt naturvärde eller är i sig själv är av särskild betydelse för biologisk
mångfald. För mer information om naturvårdsarter, se Bilaga 1.
En sökning av naturvårdsarter genomfördes i Artportalen 2019-07-01 för
rapporteringsperioden 2000–2019.
Inom inventeringsområdet har det mellan 2000 och 2019 noterats fyra
naturvårdsarter (Tabell 1).
Tabell 1. Naturvårdsarter noterade inom inventeringsområdet.

Art
Grå skärelav
Gul dropplav
Läderbagge
Tårticka

Dendrographa decolorans
Cliostomum corrugatum
Osmoderma eremita
Inonotus dryadeus

År
2005
2005
2015, 2019
2005

Naturvård
Signalart
NT, Signalart
Fridlyst, NT
VU, signalart

Samtliga naturvårdsarter dokumenterade inom inventeringsområdet återfinns
i nyckelbiotopen i inventeringsområdets nordöstra hörn (Figur 3).
Läderbagge är dokumenterad från det nordöstra hörnet av
inventeringsområdet, samt strax öster om inventeringsområdet, inom Natura
2000-området Bellevueparken. Rapporterade fynd av arten mellan 2000 och
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2019 framgår av Figur 4. I figuren visas lila ytor vilka illustrerar läderbaggens
maximala spridning (500 m) från den punkt (grön punkt) där de påträffats.
För att läderbaggen ska kunna spridas inom dessa lila ytor behöver lämpliga
miljöer finns, dvs. gamla och ofta mycket grova bokar och ekar.

Figur 4. Förekomst av läderbagge i Karlshamns kommun. Lilla polygoner visar områden inom
vilka läderbagge potentiellt kan sprida sig, förutsatt att lämpliga miljöer finns.

Inom en radie av 200 m utanför inventeringsområdet har det mellan 2000
och 2019 noterats 37 naturvårdsarter varav 20 fåglar (Tabell 2).
Tabell 2. Naturvårdsarter som registrerats inom 200 m från inventeringsområdet (inkl.
inventeringsområdet). Fynden är rapporterade till Artportalen mellan 2000 och 2019.

Art
Backsvala
Bivråk

Riparia riparia
Pernis apivorus

Blekticka
Blå kärrhök
Blåmossa
Brun glada
Duvhök
Ekticka
Glansfläck
Grå skärelav
Gröngöling
Gulpudrad spiklav
Gulsparv
Havsörn
Korallticka
Kungsfiskare
Kungsfågel
Kungsörn
Läderbagge
Mindre hackspett

Haploporus tuberculosus
Circus cyaneus
Leucobryum glaucum
Milvus migrans
Accipiter gentilis
Phellinus robustus
Arthonia spadicea
Dendrographa decolorans
Picus viridis
Calicium adspersum
Emberiza citrinella
Haliaeetus albicilla
Grifola frondosa
Alcedo atthis
Regulus regulus
Aquila chrysaetos
Osmoderma eremita
Dendrocopos minor

Murgröna
Nötkråka

Hedera helix
Nucifraga caryocatactes

År
2012
2006, 2008, 2011, 2012,
2013, 2014, 2016, 2017
2005
2011
2019
2012
2013
2005
2004
2012
2005, 2009
2009, 2010, 2012
2011, 2013
2005
2009
2009, 2010
2006
2015, 2019
2005, 2006, 2009, 2013,
2014,2016, 2017
2004
2013, 2014, 2015

Naturvård
NT
NT
NT, Signalart
NT
Signalart
EN
NT
NT
Signalart
Signalart
NT
Signalart
VU
NT
NT, Signalart
VU
VU
NT
Fridlyst, NT
NT
Signalart
NT
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Oxtungssvamp
Pilgrimsfalk
Rosenfink
Rostfläck
Skogslind
Skuggorangelav
Sommargylling
Spillkråka
Stare
Sånglärka
Tornseglare
Vippärt
Åkersyska
Ädelguldbagge

Fistulina hepatica
Falco peregrinus
Placusa pumilio
Carpodacus erythrinus
Arthonia vinosa
Tilia cordata
Caloplaca lucifuga
Oriolus oriolus
Dryocopus martius
Sturnus vulgaris
Alauda arvensis
Apus apus
Lathyrus niger
Stachys arvensis
Gnorimus nobilis

2005, 2009
2008, 2015
2009
2006, 2019
2004
2012
2005
2007
2010, 2011
2013
2015
2005
2009
2012
2004

NT, Signalart
NT
NT
VU
Signalart
Signalart
NT
NT
NT
VU
NT
VU
Signalart
VU
NT

Enligt Länsstyrelsen Blekinge finns inga skyddsklassade arter inom
inventeringsområdet.

2.1.4

Tidigare inrapporterade värdefulla träd

I norra delen av inventeringsområdet finns flertalet gamla grova ekar till vilka
mycket höga naturvärden är knutna. Enstaka skyddsvärda bokar och tallar
finns också noterade i inventeringsområdet.
Inventering av skyddsvärda träd har genomförts av Länsstyrelsen Blekinge
och Landskapsvårdarna (Figur 5).

Figur 5. Skyddsvärda träd inom och utanför inventeringsområdet.

Majoriteten av inventerade skyddsvärda träd återfinns i det nordöstra hörnet
av inventeringsområdet, inom en nyckelbiotop. Totalt är 20 skyddsvärda träd
dokumenterade inom inventeringsområdet.
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2.2

FÄLTINVENTERING

2.2.1

Sammanfattning

En fältinventering genomfördes den 16 juli 2019 av Erik Fridolf och Malin
Stensson. Som underlag till naturvärdesbedömningen har också resultat från
fladdermusinventeringen samt resultat från den inventering som genomförts
av Joakim Hemberg använts. Resultatet av naturvärdesinventeringen i fält
redovisas nedan. Redovisningen är uppdelad i tre delar med följande
ordning:
·
·
·

Naturvärdesobjekt (7 objekt)
Fynd av skyddade och/eller rödlistade arter (18 fynd)
Skyddsvärda träd (30 träd)

Viktigt att notera är att individuella värdefulla träd kan förekomma både som
värdefullt träd och som skyddad/rödlistad art.
Stenmurar förekommer inom inventeringsområdet men eftersom att området
inte utgörs av jordbrukslandskap omfattas inte stenmurarna av det generella
biotopskyddet.

2.2.2

Naturvärdesobjekt

Totalt identifierades 7 naturvärdesobjekt (se Figur 6). Naturvärdesobjekten
beskrivs i detalj nedan.
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Figur 6. Utpekade naturvärdeobjekt och stenmurar.
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Naturvärdesobjekt N01: Ädellövskog, 1,00 ha
Naturvärdesklass 1 - Högsta naturvärde
Biotopvärden: Grov stående död ved, grova äldre ädellövträd, lång
skoglig kontinuitet, stengärde, träd med håligheter
Beskrivning:
Området utgörs av flerskiktad ädellövskog som domineras av bok och ek.
Skogen är öppen och ljus och hyser stora blottade bergväggar. Det finns
rikligt med grova träd (Figur 7). Det grövsta trädet, en ek, har en diameter
på nästan 120 cm. I trädskiktet finns även inslag av rönn, gran och tall.
Buskskiktet utgörs av sly av klen ek, kaprifol, hallon och hassel. Örtskiktet
är sparsamt. Flera stående grova döda träd finns i objektets östra halva.
Liggande död ved förekommer, men inte rikligt. En stenmur löper parallellt
med Trubbarydsvägen, ca 5 meter in i skogen.
Två läderbaggar påträffades i en grov ek i områdets nordöstra del.
Flertalet lämpliga träd för läderbagge finns inom naturvärdeobjektet,
inklusive efterträdare.
Dvärgpipistrell och nordfladdermus påträffades vid
fladdermusinventeringen. Dvärgpipstrell bedöms troligtvis ha en koloni i
angränsande bebyggelse till inventeringsområdet. Båda arterna utnyttjar
inventeringsområdet som jaktmark.
Naturvärdesobjektet sammanfaller med nyckelbiotopen i
inventeringsområdets nordöstra hörn (Figur 3).
Biotopvärdet klassas som högt bl.a. med anledning av att det inom
området finns förekomst av stående död ved, grova äldre lövträd och lång
skoglig kontinuitet. Artvärdet klassas som högt med anledning förekomst
av flertalet naturvårdsarter. Sammantaget tilldelas området
naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde), se Figur 6.
Naturvårdsarter:
Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus. Fridlyst.
Gammelekslav Lecanographa amylacea. Rödlistad (VU).
Grå skärelav Dendrographa decolorans. Signalart enligt Skogsstyrelsen.
Gul dropplav Cliostomum corrugatum. Rödlistad (NT). Signalart enligt
Skogsstyrelsen.
Gulpudrad spiklav Calicium adspersum. Signalart enligt Skogsstyrelsen.
Läderbagge Osmoderma eremita. Rödlistad (NT). Fridlyst enligt 4 §
Artskyddsförordningen (SFS 2007:845).
Matt pricklav Pachnolepia pruinata. Rödlistad (NT). Signalart enligt
Skogsstyrelsen.
Nordfladdermus Eptesicus nilssonii. Fridlyst.
Oxtungsvamp Fistulina hepatica. Rödlistad (NT). Signalart enligt
Skogsstyrelsen.
Rostfläck Arthonia vinosa. Signalart enligt Skogsstyrelsen.
Skuggorangelav Caloplaca lucifuga. Rödlistad (NT).
Tårticka Inonotus dryadeus. Rödlistad (VU). Signalart enligt
Skogsstyrelsen.
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Figur 7. Skyddsvärda träd inom naturvärdesobjekt N01.

Naturvärdesobjekt N02: Ädellövskog 0,50 ha
Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde
Biotopvärden: Block, död ved
Beskrivning:
Naturvärdesobjekt N02 består av ädellövskog, huvudsakligen med bok
och ek (Figur 9). I trädskiktet förekommer också enstaka rönn, björk och
tall. De grövsta träden inom objektet har en diameter av ungefär 40 cm.
Buskskiktet utgörs av hallon, kaprifol och hassel. Det förkommer mindre
områden med tät klen sly av bok. Död ved av klenare dimension
förekommer.
Sammantaget är miljön lik den inom naturvärdeobjekt N01 och N03, men
flera biotopvärden saknas eller är förhållandevis bristfälliga.
Biotopvärdet klassas som visst med anledning av förekomst av död ved
och stenblock. Artvärdet är obetydligt pga. avsaknad av naturvårdsarter.
Sammantaget tilldelas området naturvärdesklass 4 (visst naturvärde), se
Figur 6.
Naturvårdsarter:
Inga arter noterades.

14 | 10289501 • Naturvärdesinventering av Karlshamn 6_5 m.fl.

634

Figur 8. Marken inom naturvärdeobjekt N02 utgörs delvis av sten och block.

Naturvärdesobjekt N03: Ädellövskog, 0,92 ha
Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde
Biotopvärden: Grova äldre ädellövträd, lång skoglig kontinuitet,
stengärde, träd med hålighet
Beskrivning:
Naturvärdesobjekt N03 består av flerskiktad ädellövskog som
huvudsakligen utgörs av bok och ek. Området är öppet, ljust och kuperat
samt hyser blottade bergväggar. Det finns flertalet grova lövträd, vissa
med håligheter/sprickor (Figur 9). Det grövsta trädet, en bok, har en
diameter på nästan 90 cm. I trädskiktet finns även inslag av rönn, gran och
tall. Buskskiktet utgörs av sly av klen ek, kaprifol, hallon och hassel.
Örtskiktet är sparsamt. Andelen liggande död ved är liten. Parallellt med
Trubbarydsvägen, ca 5 meter in i skogen, finns en stenmur.
Naturvärdesobjektet sammanfaller med nyckelbiotopen i
inventeringsområdets nordöstra hörn (Figur 3).
Inga naturvårdsarter dokumenterades inom naturvärdeobjektet. Dock
bedöms träd inom objektet på sikt kunna ha förutsättningar att hysa
läderbagge, vilken noterats inom intilliggande naturvärdeobjekt N01. Inom
N01 har även två fladdermusarter noterats.
Biotopvärdet klassas som påtagligt bl.a. med anledning av att det inom
naturvärdesobjekt finns förekomst av grova äldre lövträd och lång skoglig
kontinuitet. Artvärdet är obetydligt pga. avsaknad av naturvårdsarter.
Sammantaget tilldelas området naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde),
se Figur 6.
Naturvårdsarter:
Inga arter noterades.
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Figur 9. Träd inom naturvärdesobjekt N03 som uppvisar håligheter/sprickor.

Naturvärdesobjekt N04: Ädellövskog i brant, 0,73
Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde
Biotopvärden: Stengärden, block, rotvältor, stor mängd liggande död ved,
brant
Beskrivning:
Naturvärdesobjekt N04 utgörs ädellövskog på en västligt belägen brant
som västerut avgränsas av en stenmur som är ungefär en meter hög och
drygt en halv meter bred. Objektet är beläget mellan tallskog i öst och
björkskog i väst. Trädskiktet domineras av ek med en diameter på 5–40
cm. Tre ekar med en diameter på 53 till 61 cm noterades i utkanten av
objektet, i anknytning till den västligt belägna stenmuren (Figur 14). I övrigt
saknas grova träd trots att tecken efter skogsbruk saknas. Rotvältor finns
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och liggande död ved förekommer rikligt. Buskskiktet är bitvis tätt, ibland
på ett negativt sätt med avseende på igenväxning.
I fältskikt finns stensöta, blåbär, skogskovall, liljekonvalj, avenbok, klen
tysklönn och hassel. I norra delen av objektet finns också lite vitsippa.
Överlag är fältskiktet örtfattigt.
Objektet bedöms på sikt kunna utveckla strukturer som kan vara lämpliga
för läderbagge.
Biotopvärdet klassas som påtagligt med anledning av förekomst av död
ved, förekommande branter och stengärde. Artvärdet är obetydligt pga.
avsaknad av naturvårdsarter. Sammantaget tilldelas området
naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde), se Figur 6.
Naturvårdsarter:
Inga arter noterades.

Figur 10. Träd stående i brant inom naturvärdesobjekt N04.

Naturvärdesobjekt N05: Ädellövskog, 2,87 ha
Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde
Biotopvärden: Blockmark, stengärde, naturlig åldersfördelning.
Beskrivning:
Det utpekade naturvärdeobjektet utgörs av ett långsmalt ädellövsområde
inom investeringsområdets södra halva.
Den östra halvan utgörs av örtfattig bokskog med inslag av ek, hassel och
tall. Trädskiktet är flerskiktat och har en naturlig åldersfördelning. En ek
med en diameter på 82 och en bok med en diameter på 91 cm noterades.
Det finns sparsamt med död ved. Skogen är förhållandevis sluten jämfört
med omgivande miljöer. Sly av bok förekommer ganska rikligt.
Den västra halvan består av lövskog med bok och ek. Precis som för östra
delen finns det inom västra delen endast ett fåtal grova träd. Inom området
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finns en genomgående stenmur och samlingar med stora stenblock.
Buskskiktet är lummigt och kraftigt. Markskiktet är fläckvist örtfattigt.
Påträffade arter är blåbär, skogskovall, stensöta, hassel, rönn, hallon,
blåbär och olika arter gräs.
Objektet bedöms på sikt kunna utveckla strukturer som kan vara lämpliga
för läderbagge.
Förutom blåmossa påträffades åtta fladdermusarter inom
naturvärdesobjektet, däribland den rödlistade sydfladdermusen.
Fladdermössen nyttjade området som jaktområde. Inga yngelplatser
kunde bekräftas inom naturvärdesobjektet.
Biotopvärdet klassas som visst med anledning av att skogen är flerskiktad
och pga. förekomst av blockmark och grövre träd. Artvärdet klassas som
påtagligt med anledning av den rika fladdermusfaunan. Sammantaget
tilldelas området naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde), se Figur 6.
Naturvårdsarter:
Barbastell Barbastella barbastellus. Fridlyst. Rödlistad (VU).
Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus. Fridlyst.
Blåmossa Leucobryum glaucum. Signalart enligt Skogsstyrelsen.
Mustasch-/taigafladdermus Myotis mystacinus/brandtii. Fridlyst.
Nordfladdermus Eptesicus nilssonii. Fridlyst.
Större brunfladdermus Nyctalus noctula. Fridlyst.
Sydfladdermus Eptesicus serotinus. Fridlyst. Rödlistad (EN).
Trollpipistrell Pipistrellus nathusii. Fridlyst.
Vattenfladdermus Myotis daubentonii. Fridlyst.

Figur 11. Skogen i naturvärdesobjekt N05 är relativt sluten.
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Naturvärdesobjekt N06: Hällmarktallskog, 6,01 ha
Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde
Biotopvärden: Stengärde, död ved, döda stående tallar, hällar
Beskrivning:
Naturvärdesobjektet utgörs av hällmarkstallskog belägen på två höjder
inom inventeringsområdet. Marken utgörs bitvis av ett lite tjockare
jordlager vilket ger ett fältskikt med tätt och högt gräs och relativt rikligt
med blåbär.
Det västra området består av solbelyst tallskog på berghäll. Tallarna är
upp till 40 cm i diameter och riktigt grova träd saknas. Enstaka unga ekar
med en höjd av ca tre meter förekommer. Fältskiktet utgörs av rikligt med
blåbär och stensöta samt gräs. Inga särskilt anmärkningsvärda arter
påträffades vid fältinventeringen.
Det östra området utgörs också av solbelyst tallskog uppe på berghäll.
Trädskiktet är sparsamt men utgörs huvudsakligen av tall, med inslag av
enstaka ek och en. Inom delområdet finns en del död ved, däribland
stående döda tallar med spår av hackspett. På berghällarna finns rikligt
med lavar. Fältskiktet utgörs av högt gräs, bergsyra och ljung. Inga särskilt
anmärkningsvärda arter påträffades vid fältinventeringen.
Biotopvärdet klassas som visst med anledning av att det inom området
förekommer stående död ved och hällar. Artvärdet är obetydligt pga.
avsaknad av naturvårdsarter. Sammantaget tilldelas området
naturvärdesklass 4 (visst naturvärde), se Figur 6.
Naturvårdsarter:
Inga arter noterades.

Figur 12. Tallar och hällar inom naturvärdesobjekt N06.
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Naturvärdesobjekt N07: Hällmarktallskog, 0,21 ha
Naturvärdesklass 4 - Påtagligt naturvärde
Biotopvärden: Gamla tallar, goda förutsättningar för rödlistade arter
Beskrivning:
Det lilla naturvärdesobjektet N07 utgörs, precis som naturvärdeobjekt N06
av hällmarkstallskog. Inom ytan finns flertalet äldre tallar som bedöms ha
en ålder på ungefär 150 år. Området bedöms ha potential att hysa
rödlistade svampar och insekter knutna till tallved. Miljön bedöms också
vara lämplig för den rödlistade (NT) reliktbocken Nothorhina muricata.
Arten lever i bark på gammal tall som står solexponerat. Se Bilaga 3 för
mer information.
Naturvårdsarter:
Inga arter noterades.

2.2.3

Allmän beskrivning av miljön utanför naturvärdesobjekt

Mellan de två stenmurarna som går i NV-SÖ-riktning finns björkskog med
inslag av tall, asp, rönn, bok, tysklönn, sälg, m.m. Fältskiktet utgörs förutom
av gräs bl.a. av kråkvicker, örnbräken och nässlor. Skogen är relativt öppen
och har ett stort ljusinsläpp. Det förekommer mycket grot som troligtvis
kommer från gallring eller röjning då inga direkta spår efter skogsbruk
noterades, som exempelvis stubbar.
Utmed väg 15 finns björkskog som har ett tätt busksikt av bl.a. björk, asp och
rönn. Enstaka ekar med en diameter på ungefär 30 cm förekommer, men
överlag saknas grova träd. Brynmiljön kan fungera som lämplig biotop för
småfågel.
Ett område i den centrala östra delen av inventeringsområdet utgörs av bokoch ekskog. Skogen saknar grova träd och har ett relativt stort inslag av tall
jämfört med närliggande utpekade naturvärdesobjekt. Fältskiktet är har en
kraftig grässvål och förekomst av blåbär. Sparsamt med död ved finns.
Överlag är skogen öppen och har ett stort ljusinsläpp.

2.2.4

Fynd av skyddade och/eller rödlistade arter

Totalt påträffades 18 naturvårdsarter inom inventeringsområdet (Tabell 3).
Inom inventeringsområdet noterades två individer av läderbagge inom
naturvärdesobjekt N01. Läderbaggarna syntes ungefär tre meter upp på
stammen av en grov ek, precis utanför en hålighet (Figur 13). Det
karakteristiska feromonet som arten avger för att attrahera artfränder
noterades också. Mulm noterades också vid det berörda trädet.
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Figur 13. Två individer av läderbagge påträffades vid en hålighet 3 meter upp i stammen på en
grov ek (ca 370 cm i omkrets) i nyckelbiotopen i inventeringsområdets nordöstra hörn.

Förlust av grova och eller gamla bokar och ekar inom inventeringsområdet
kan medföra att läderbaggen på sikt kommer dö ut inom området.

Tabell 3. Påträffade naturvårdsarter vid inventering 2019, inom inventeringsområdet.

Art
Barbastell
Brunlångöra
Dvärgpipistrell
Fransfladdermus
Gammelekslav
Grå skärelav
Gulpudrad spiklav
Läderbagge
Matt pricklav
Mustaschfladdermus/taigafladdermus
Nordfladdermus
Oxtungssvamp
Rostfläck
Skuggorangelav
Större brunfladdermus
Sydfladdermus
Trollpipistrell
Vattenfladdermus

Barbastella barbastellus
Plecotus auritus
Pipistrellus pygmaeus
Myotis nattereri
Lecanographa amylacea
Dendrographa decolorans
Calicium adspersum
Osmoderma eremita
Pachnolepia pruinata
Myotis mystacinus/M. brandtii
Eptesicus nilssonii
Fistulina hepatica
Arthonia vinosa
Caloplaca lucifuga
Nyctalus noctula
Eptesicus serotinus
Pipistrellus pipistrellus
Myotid daubentonii

Naturvård
Fridlyst, VU
Fridlyst
Fridlyst
Fridlyst, VU
Signal, VU
Signal
Signal
Fridlyst, NT
Signal, NT
Fridlyst
Fridlyst
Signal, NT
Signal
NT
Fridlyst
Fridlyst, EN
Fridlyst
Fridlyst

Under 23-24 juli 2019 genomfördes en inventering av fladdermöss inom
berört område. Totalt påträffades tio arter, varav tre är rödlistade (Tabell 3).
Det höga antalet arter förklaras av områdets höga biotopvariation. Inga
yngelplatser noterades men potentiella platser utgörs av grova träd och
stenmurar. Det går inte att utesluta att barbastell ynglar inom
inventeringsområdet (i hålträd eller under lös bark). Sammantaget bedöms
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området ha stor betydelse för den lokala fladdermusfaunan. Rapport från
inventeringen av fladdermöss finns i Bilaga 2.
Den 15 augusti genomfördes en inventering av mossor och lavar inom
utpekade områden inom investeringsområdet. Vid inventeringen påträffades
bl.a. gammelekslav, matt pricklav och oxtungssvamp. Arter noterades
uteslutande i den utpekade nyckelbiotopen i inventeringsområdets nordöstra
hörn. Separat rapport från inventering finns i Bilaga 3.

2.2.5

Fynd av skyddsvärda träd/värdeelement för läderbagge

Inom inventeringsområdet dokumenterades skyddsvärda träd. Detta med
anledning av att området sedan tidigare hyser den ovanliga läderbaggen
vilken är beroende av grova och gamla träd med håligheter med mulm, ofta
ek och bok. Även klenare träd kan vara av intresse för arten om de har
håligheter med mulm eller kan vara lämpliga så kallade efterträdare.
Lövträd med någon av följande karaktärer inventerades:
-

träd med en diameter som överstiger 70 cm
träd med en diameter som överstiger 40 cm samt med synbara
håligheter, så kallade efterföljare
träd med en diameter som understiger 40 cm med strukturer som ex.
håligheter, död ved i trädkronan eller skador vilka på sikt kan
utvecklas till lämpliga träd för läderbagge

Totalt hittades 30 träd vilka bedömdes vara av intresse för läderbagge,
antingen idag eller i framtiden (Tabell 4, Figur 14).
Resultatet från inventeringen av träd överensstämmer väl med tidigare
inventeringar av skyddsvärda träd som utförts av Länsstyrelsen Blekinge och
Landskapsvårdarna, se Figur 5 och Figur 14. Trots att majoriteten av träden
förekommer inom naturvärdesobjekt N01 och N03 finns flera intressanta träd
spridda över det berörda inventeringsområdet.
Tabell 4. Utpekade skyddsvärda träd inom inventeringsområdet. Med åtgärdsbehov menas att
träden är påverkade av igenväxning.
Art
Ek
Ek
Bok
Ek
Bok
Ek
Ek
Bok
Ek
Ek
Ek
Bok
Ek
Ek
Ek
Ek
Ek
Ek
Ek
Ek
Ek

Omkrets (cm)
370
309
285
282
280
279
275
260
258
255
240
238
231
227
220
193
192
187
183
180
173

Diameter (cm)
118
98
91
90
89
89
88
83
82
81
76
76
74
72
70
61
61
60
58
57
55
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Åtgärdsbehov
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Koordinat X
490456
490254
490491
490455
490422
490479
490376
490441
490584
490476
490364
490431
490457
490219
490358
490241
490244
490347
490458
490321
490407

Koordinat Y
6225789
6225688
6225359
6225780
6225779
6225807
6225767
6225797
6225324
6225380
6225253
6225791
6225785
6225686
6225470
6225602
6225685
6225732
6225752
6225584
6225261

Ek
Bok
Ek
Bok
Ek
Ek
Ek
Ek
Ek

172
172
169
162
160
157
138
138
120

55
55
54
52
51
50
44
44
38

x
x
x
x
x
x
x
x
x

490430
490368
490243
490453
490477
490385
490479
490435
490413

6225746
6225495
6225599
6225801
6225722
6225766
6225720
6225726
6225769

Figur 14. Utpekade träd, fördelade efter fyra dimensionsklasser.
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2.2.6

Kärnområde för läderbagge

Efter avslutad inventering konstaterades det att naturvärdesobjekt N01 hyser
flertalet träd som bedöms kunna nyttjas av läderbagge (Figur 14). Arten
noterades i en grov ek inom naturvärdeobjektet och har även varit känd från
platsen sedan tidigare. Enstaka träd som bedöms kunna nyttjas av
läderbagge finns också i naturvärdeobjekt N05 och strax norr om
naturvärdeobjekt N04. På sikt bedöms ytterliga några träd inom
inventeringsområdet kunna utveckla de strukturer och karaktärer som
läderbaggen kräver.
Sammantaget bedöms i dagsläget kärnområdet för läderbagge vara
begränsat till naturvärdesobjekt N01.

2.2.7

Utpekade nyckelbiotoper

Inventeringsområdet naturvärdesbedömdes förutom i enlighet med SIS
standard även utifrån klassificeringen av nyckelbiotoper, enligt
Skogsstyrelsens metodik. Detta efter önskemål från Karlshamns kommun.
En nyckelbiotop och fyra objekt med naturvärden kunde avgränsas (Figur
15). Dessa sammanlagt sex objekt avgränsades geografiskt på samma vis
som ovan nämnda naturvärdeobjekten.
Objektspecifik information framgår av Tabell 5, Tabell 6, Tabell 7, Tabell 8
och Tabell 9. Beskrivning och allmän bedömning av respektive objekt
framgår i avsnitt 2.2.2.
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Figur 15. Utpekade objekt enligt Skogsstyrelsens handbok för inventering av nyckelbiotoper.
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Tabell 5. Utpekad nyckelbiotop (N01) inom inventeringsområdet.
Objektnamn
Biotop
Nyckelord

N01
ÄDELLÖV
STENGÄRD, BLOCKMARK, DÖDVED, STORBLOCK,
GROVSKOG
Litet
Frihuggning av ekar, öka mängden död ved

Åtgärdsbehov
Beskrivning av åtgärder
Mark och historia
Ägoslag (andel)
Fuktighet (andel)
Markanvändning
Kontinuitet
Träd och buskar
Huggningsklass
Slutenhet
Skiktning
Trädslag (andel)
Buskar (frekvens)
Nyckelelement

Produktiv skogsmark (100%)
Frisk (100%)
OPÅVERK
TRÄDKONT

Signalarter och rödlistade arter
Beskrivning och allmän bedömning

S
1
2
EK (70%), RÖNN (1%), GRAN (1%), BOK (30%), TALL (1%)
HALLON (2), KAPRIFOL (3), HASSELBUSK (1)
GAMMALEK, HÅLTRÄD, MULMTRÄD, LÖVLÅGA, ÄDELLÅGA,
BLOCKK, BERGVÄGG, STENMUR, GROVÄDEL
Gammelekslav, grå skärelav, gulpudrad spiklav, läderbagge,
matt pricklav, oxtungssvamp, rostfläck och skuggorangelav
Se avsnitt 2.2.2

Tabell 6. Utpekat objekt med naturvärden (N03) inom inventeringsområdet.
Objektnamn
Biotop
Nyckelord
Åtgärdsbehov
Beskrivning av åtgärder
Mark och historia
Ägoslag (andel)
Fuktighet (andel)
Markanvändning
Kontinuitet
Träd och buskar
Huggningsklass
Slutenhet
Skiktning
Trädslag (andel)
Buskar (frekvens)
Nyckelelement

N03
ÄDELLÖV
STENGÄRD, BLOCKMARK, DÖDVED, STORBLOCK,
Litet
Frihuggning av ekar, öka mängden död ved
Produktiv skogsmark (100%)
Frisk (100%)
OPÅVERK
TRÄDKONT
S
1
2
EK (70%), RÖNN (1%), GRAN (1%), BOK (30%), TALL (1%)
HALLON (2), KAPRIFOL (3), HASSELBUSK (1)
GAMMALEK, HÅLTRÄD, BLOCKK, BERGVÄGG, STENMUR,
GROVÄDEL

Signalarter och rödlistade arter
Beskrivning och allmän bedömning
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Se avsnitt 2.2.2

Tabell 7. Utpekat objekt med naturvärden (N04) inom inventeringsområdet.
Objektnamn
Biotop
Nyckelord
Åtgärdsbehov
Beskrivning av åtgärder
Mark och historia
Ägoslag (andel)
Fuktighet (andel)
Markanvändning
Kontinuitet
Träd och buskar
Huggningsklass
Slutenhet
Skiktning
Trädslag (andel)
Buskar (frekvens)
Nyckelelement
Signalarter och rödlistade arter
Beskrivning och allmän bedömning

N04
SEKÄDEL, BERGBRANT
STENGÄRD, BLOCKMARK, TORVÄLT, SKRYMSEL, DÖDVED,
SLUTTNI
Litet
Röja undan klen sly, öka mängden grov död ved
Produktiv skogsmark (100%)
Frisk (100%)
OPÅVERK
KONTBROTT
G1/G2
4
2
EK (90%), AVENBOK (1%), BOK (10%), TALL (1%)
HASSEL (1), HAGTORN (1), HALLON (1)
KLENVED, BERGVÄGG, ROTVÄLTA, BLOCK
Se avsnitt 2.2.2

Tabell 8. Utpekat objekt med naturvärden (N05) inom inventeringsområdet.
Objektnamn
Biotop
Nyckelord
Åtgärdsbehov
Beskrivning av åtgärder
Mark och historia
Ägoslag (andel)
Fuktighet (andel)
Markanvändning
Kontinuitet
Träd och buskar
Huggningsklass
Slutenhet
Skiktning
Trädslag (andel)
Buskar (frekvens)
Nyckelelement
Signalarter och rödlistade arter
Beskrivning och allmän bedömning

N05
SEKÄDEL
BLOCKMARK
Litet
Öka mängden död ved, röja sly, frihugga större träd
Produktiv skogsmark (100%)
Frisk (100%)
OPÅVERK, UTBETE
KONTBROTT
G1/G2
1
2
BOK (80%), EK (20%), RÖNN (1%), BJÖRK (1%), TALL (1%)
HASSEL, HALLON
KLENVED, LÖVLÅGA
Blåmossa
Se avsnitt 2.2.2
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Tabell 9. Utpekat objekt med naturvärden (N07) inom inventeringsområdet. Se Bilaga 3 för mer
information.
Objektnamn
Biotop
Nyckelord
Åtgärdsbehov
Beskrivning av åtgärder
Mark och historia
Ägoslag (andel)
Fuktighet (andel)
Markanvändning
Kontinuitet
Träd och buskar
Huggningsklass
Slutenhet
Skiktning
Trädslag (andel)
Buskar (frekvens)
Nyckelelement
Signalarter och rödlistade arter
Beskrivning och allmän bedömning
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N07
HÄLLSKOG
DÖDATRÄD, HÄLLAR
Inget
Exponera hällar, mer liggande död ved
Berg (50%), Produktiv skogsmark (50%)
Torr (75%), frisk (25%)
OPÅVERK
TRÄDKONT
E
2
1
TALL (90%), EK (10%)
EN (1)
DÖENDE, GAMTALL, SENTALL, HÖGSTUBBE, KLENVED
Se avsnitt 2.2.2

3

BEDÖMNINGAR

SAMLAD BEDÖMNING
Sju skogliga naturvärdesobjekt pekas ut inom det planerade
verksamhetsområdet, sammanlagt ungefär 11 ha av det totalt 18,5
ha stora inventeringsområdet. Naturvärdeobjekt N01, en flerskiktad
ädellövskogs, bedöms ha högst naturvärde med anledning av bl.a.
förekomst av stående grov död ved, grova gamla ekar och bokar,
träd med håligheter samt förekomst av flertalet naturvårdsarter,
däribland läderbagge. Fyra naturvärdesobjekt har bedömts ha
påtagligt naturvärde.
Inom inventeringsområdet har ett trettiotal skyddsvärda träd
påträffats och bedömts kunna vara av betydelse för läderbagge,
antingen nu eller som efterträdare i framtiden. Läderbagge har
påträffats i träd i inventeringsområdets nordöstra hörn men bedöms
på sikt även kunna sprida sig till andra lämpliga träd inom området.
Dock bedöms kärnområdet för läderbagge i dagsläget utgöras av
naturvärdesobjekt N01. Inom inventeringsområdet noterades även
en rik fladdermusfaun.

3.2

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER FÖR ATT GYNNA
LÄDERBAGGE

Fynd av läderbagge inom planområdet framgår av Figur 4 och Figur 16.
Under naturvärdesinventeringen påträffades två vuxna individer på en grov
ek inom inventeringsområdets nordöstra hörn (naturvärdesobjekt N01).
Läderbagge är en skalbagge som är rödlistad (NT) och fridlyst enligt 4 §
Artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Enligt 4 § Artskyddsförordningen är
det förbjudet att:
-

avsiktligt fånga eller döda djur,
avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-,
övervintrings- och flyttningsperioder,
avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.

Läderbaggen är en art med förhållandevis begränsad spridningsförmåga.
Den längsta dokumenterade sträckan som en läderbagge förflyttat sig i
Sverige är ca 500 m men majoriteten av dokumenterade förflyttningar är
mellan 50 och 100 m. Dock verkar det som att endast ungefär 15 % av
skalbaggarna sprider sig från de träd i vilka de kläckts. Maximalt
spridningsavstånd från dokumenterade fyndplatser av läderbagge framgår av
Figur 16.
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Figur 16. Förekomst av läderbagge mellan 2000 och 2019. Lila linje visar inom vilket område
läderbagge kan spridas, förutsatt att lämpliga habitat finns.

Inom den lila polygonen i Figur 16, är alla förekommandelämpliga trädmiljöer
och lämpliga träd för läderbagge viktiga att bevara. I sådana miljöer är
exploatering olämpligt. Träd lämpliga för läderbagge har huvudsakligen
pekats ut i inventeringsområdets nordöstra del, framförallt i naturvärdeobjekt
N01. Enstaka träd har också pekats ut strax väster om fyndplatsen av
läderbagge samt i den södra delen av inventeringsområdet (se
naturvärdeobjekt N05, Figur 14). Det går inte att utesluta att läderbaggen kan
sprida sig från träden i nordöst till träd i väster eller söder. Eftersom att arten
har en begränsad spridningsförmåga är det därför olämpligt att exploatera
mark mellan en livsmiljö och en potentiell livsmiljö, dvs. mellan
förekomstplatsen i nordöst och utpekade träd i väster och söder. En sådan
exploatering kan begränsa artens möjlighet att sprida sig till nya livsmiljöer
vilket i så fall kan resultera i att arten isoleras till naturvärdeobjekt N01.
Läderbagge missgynnas av igenväxning av värdträd och på sikt även av
efterträdare då träden, framförallt ek, är känsliga för just igenväxning. Ekar
som påverkats av igenväxning dör betydligt tidigare än träd som inte
påverkats av igenväxning och risker då att dö innan de utvecklat lämpliga
strukturer som kan nyttjas av bl.a. läderbagge. Utpekade träd som av olika
grad bedöms vara påverkade av igenväxning framgår av Figur 17.
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Figur 17. Röda punkter visar träd som bedömts har ett behov av att friställas. Röd elips norr om
inventeringsområdet visar en yta (inom en nyckelbiotop) med ekar som är i behov av friställning.

Om läderbaggens bevarandestatus bedöms påverkas av berörd detaljplan
kan kompensationsåtgärder genomföras för att försöka kompensera för
påverkan.
Vid exploatering inom inventeringsområdet kan följande
kompensationsåtgärder genomföras:
-

Friställning av igenväxta utpekade skyddsvärda träd. I Figur 17 visas
träd med behov av friställning med röda punkter. I figuren finns
också ett mindre område (röd elips), i en nyckelbiotop, inom vilket
igenväxta ekar finns.

10289501 • Naturvärdesinventering av Karlshamn 6_5 m.fl. | 31

651

-

-

Upprätta bete i områden som friställts för att säkra en långsiktig
skötsel och undvika att friställda träd åter växer igen.
Ett alternativ till bete är kontinuerlig röjning av vegetation som växer
upp i kronorna på skyddsvärda träd. Röjning bör genomföras var
femte år för att säkra att träd inte växer igen.
Säkerställa föryngring av värdträd för att undvika generationsglapp.
Veteranisering av träd för att efterlikna träd som kan nyttjas av
läderbagge.
Utsättning av mulmholkar för att på konstgjort vis skapa de miljöer
som finns i gamla grova ihåliga bokar och ekar.
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BILAGA 1
Metodik använd vid naturvärdesinventeringen
Undersökningen omfattar en allmän inventering av bakgrundsinformation, ett fältbesök och en systematisk
bedömning av naturvärden enligt standardiserad metod.1
I den allmänna inventeringen av bakgrundsinformation ingår inventering av befintliga data som beskriver
området, bakgrundsmaterial ifrån berörda myndigheter, och informationssök i öppna databaser. Aktuellt
område inventeras översiktligt i fält med avseende på förkommande naturtyper och markanvändning.
Den systematiska naturvärdesbedömningen syftar till att uppskatta underlaget för biologisk mångfald.
Rödlistade arter, signalarter eller andra värdearter noteras. Naturvärdesbedömningen baseras på att kartlägga
de egenskaper i naturen – strukturer, åldersfördelning, avdöende, topografi, bördighet, kulturpåverkan, m.m. –
som är av betydelse för mängden kärlväxter, mossor, lavar, vedlevande svampar, fåglar, insekter och övriga
djur, det vill säga biologisk mångfald.
Naturvärdesbedömning innebär att ett geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald bedöms med hjälp
av bedömningsgrunderna art och biotop, se Figur 1. Naturvärdesbedömning avser den biologiska mångfaldens
nuvarande tillstånd. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation till vad som kan
förväntas i den aktuella biotopen och regionen.

Figur 1. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive bedömningsgrund biotop leder till en viss
naturvärdesklass. Figuren är från SIS Standard Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning.
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NATURVÄRDESKLASSER
Inom området förekommande naturtyper klassas på en gemensam skala utifrån naturvärde. Ett
naturvärdesobjekts betydelse för biologisk mångfald, det vill säga graden av naturvärde bedöms enligt en
fastställd skala i olika naturvärdesklasser, där klasserna är:

HÖGSTA NATURVÄRDE – (NATURVÄRDESKLASS 1) STÖRST POSITIV BETYDELSE FÖR
BIOLOGISK MÅNGFALD.

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på nationell eller global nivå.

HÖGT NATURVÄRDE – (NATURVÄRDESKLASS 2) STOR POSITIV BETYDELSE FÖR
BIOLOGISK MÅNGFALD.

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på regional eller nationell nivå.
Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängsoch betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3,
ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens
klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i
naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde.

PÅTAGLIGT NATURVÄRDE – (NATURVÄRDESKLASS 3) PÅTAGLIG POSITIV BETYDELSE
FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD.

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse
att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller
förbättras.
Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och
betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens
klass 3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten.

VISST NATURVÄRDE – (NATURVÄRDESKLASS 4) VISS POSITIV BETYDELSE FÖR
BIOLOGISK MÅNGFALD.

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala
arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.
Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4
motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre
naturvärdesklass.
Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns
biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, till exempel äldre produktionsskog med
flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas.
Naturvärdesbedömning innebär att ett geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald bedöms med hjälp av
bedömningsgrunderna art och biotop. Naturvärdesbedömning avser den biologiska mångfaldens nuvarande
tillstånd. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation till vad som kan förväntas i den aktuella
biotopen och regionen.
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NATURVÅRDSARTER
Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter,
ansvarsarter och signalarter. Förekomst av en eller flera naturvårdsarter kan indikera att ett område har högt
naturvärde eller så kan förekomsten av en naturvårdsart i sig indikera en särskild betydelse för biologisk
mångfald. Begreppet naturvårdsarter har lanserats av ArtDatabanken som ett verktyg vid naturvärdesbedömning och vid revidering av rödlistan kommer listor på användbara naturvårdsarter tas fram för olika
biotoper.

RÖDLISTAN
Den svenska Rödlistan3 innehåller en bedömning av olika arters risk att dö ut i Sverige. De arter som uppfyller
kriterierna för någon av kategorierna Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU),
Nära hotad (NT) eller Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade. De arter som kategoriseras som CR, EN eller
VU benämns hotade. Kategorin kunskapsbrist omfattar arter där kunskapen är så bristfällig att de inte kan
placeras i någon kategori, men där tillgängliga data ändå tyder på att de borde vara rödlistade. Rödlistan
baseras på internationellt vedertagna kriterier från Internationella Naturvårdsunionen (IUCN).

Litteratur
SIS, 2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - Genomförande,
naturvärdesbedömning och redovisning. SVENSK STANDARD SS 199000:2014.
1

Indikatorarter – metodutveckling för nationell övervakning av biologisk mångfald i ängs- och betesmarker.
Rapport 2003:1, Jordbruksverket.
2

3

ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala.
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Inventering av fladdermusfaunan inom delar av
fastigheterna Karlshamn 6:1 och 6:5
Karlshamns kommun
Bakgrund
På uppdrag av WSP Sverige AB har vi genomfört den 23 och 24 juli 2019 en inventering av
fladdermusfaunan inom delar av fastigheterna Karlshamn 6:1 och 6:5, Karlshamns kommun
som underlag för en ny detaljplan (fig. 1).

Figur 1. Inventeringsområdet vid Tubbaryd, Karlshamns kommun (avgränsat av svart linje). Gult område anger plats för en ny brandstation.

Beskrivning
Planeringsområdet är obebyggt och utgörs av ett kuperat skogsområde med höjdskillnader
från 15 till 36 meter. Det är till största delen täckt av lövskog, bestående bl.a. av vårtbjörk,
klibbal, bok och ek. En trädinventering har påvisat förekomsten av grova träd, s.k. jätteträd,
inom området. Största ansamlingen av grova ekar påträffades i den nordöstra delen vid Tubbaryd (fig. 2). Detta område är avgränsat som nyckelbiotop (Skogsstyrelsen) (fig. 3). Delar av
området ingår även i kommunens grönstrukturplan (Karlshamn 2012).
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Metodik
Inventeringarna har utförts enligt ” Undersökningstyp Fladdermöss – artkartering, version 1:1,
2017-06-05.” (Naturvårdsverket 2017). Vid inventeringarna använde vi oss av automatisk
registrering av fladdermössens ultraljud med hjälp av ultraljudsdetektorer, s.k. autoboxar
D500X (Pettersson Elektronik AB), totalt 6 st. De inspelade ljudfilerna lagrades på minneskort och analyserades i ljudprogram, i vårt fall BatSound 4.4.0 (Pettersson Elektronik AB).

Figur 2. Förekomst av grova träd (skyddsvärda)
inom inventeringsområdet samt angränsande
områden. Karta från Karlshamns kommun.

Figur 3. Nyckelbiotoper inom inventeringsområdet
samt angränsande områden. Skogens Pärlor,
Skogsstyrelsen

Inventeringarna utfördes den 23 - 24 juli 2019 under goda väderleksbetingelser (tab. 1). Autoboxarna var i drift under fladdermössens viktigaste aktivitetsperiod, från kl. 22.00 - 24.00.
Deras placering koordinatsattes (tab.2).
Tabell 1. Väderleksbetingelserna under inventeringarna av fladdermöss den 23 och 24 juli 2019 vid
Tubbaryd, Karlshamns kommun.
Datum
Kl.
Temp.
Vindhastighet och riktning
Molnighet %
22.00
18 °C
4 m/s NV
20
23 juli
24.00
17 °C
4 m/s NV
5
22.00
17 °C
2 m/s SO
50
24 juli
24.00
16°C
3 m/s SO
40

Tabell 2. Autoboxarnas koordinater inom inventeringsområdet vid Tubbaryd, Karlshamns kommun.
Autobox id.
KA11
KA12
KA21
KA22
KA3

SWEREF N
6225537
6225780
6225794
6225397
6225348

SWEREF E
490247
490454
490148
490162
490585

Autobox id.
KA4
KA5
KA6
KAM1.
KAM2

SWEREF N
6225250
6225301
6225238
6225525
6225523

SWEREF E
490600
490415
490417
490814
490154
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Placeringen av autoboxarna gjordes på basis av våra erfarenheter av hur olika fladdermusarter
rör sig i landskapet och var insekter ansamlas och därmed var man kan förvänta sig störst
fladdermusaktivitet (fig. 4).
För att kunna bedöma inventerings områdets betydelse för fladdermusfaunan i jämförelse med
omgivningens placerade vi en autobox i nyckelbiotopen norr om Tubbarydsvägen (KA2 i fig.
4). Vidare gjordes en manuell inventering inom Natura 2000-området (SCI) Bellevue-parken
(KAM1 i fig. 4).

Figur 4. Autoboxarnas (röda kuber) placering inom inventeringsområdet samt angränsande områden.
Röda trianglar anger platserna för den manuella inventeringen.

Resultat
I Sverige förekommer 19 fladdermusarter (Naturvårdskonsult Gerell 2011). Totalt registrerades 10 olika fladdermusarter inom inventeringsområdet (tab. 4), varav tre rödlistade arter,
fransfladdermus Myotis nattereri, sydfladdermus Eptesicus serotinus och barbastell Barbastella barbastellus (ArtDatabanken 2015).
Dominerande arter utgjordes av dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus (40,0 %), större brunfladdermus Nyctalus noctula (20,3 %) och nordfladdermus Eptesicus nilssonii (16,1 %).
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Presentation av arter som förekommer inom inventeringsområdet
Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus
Dvärgpipistrellen är en vanligt förekommande art i Göta- och Svealand. Den ynglar vanligtvis
i hus och är därför vanlig i urban miljö. Arten har troligen en koloni i angränsande bebyggelse
och utnyttjar inventeringsområdet som jaktområde.
Nordfladdermus Eptesicus nilssonii
Även nordfladdermusen ynglar i hus och finns i hela Sverige där det finns bebyggelse. Den är
vår allmännaste fladdermusart. Liksom dvärgpipistrellen utnyttjar den inventeringsområdet
som ett jaktområde.
Större brunfladdermus Nyctalus noctula
Större brunfladdermusen är en av våra största fladdermusarter och förekommer huvudsakligen
i Göta- och Svealand. Den ynglar vanligtvis i trädhåligheter. Det finns inga indikationer på att
arten har någon koloni inom inventeringsområdet. Vi bedömer därför att den utnyttjar inventeringsområdet endas som ett jaktområde.
Vattenfladdermus Myotid daubentonii
Vattenfladdermus är en vanligt förekommande art i Göta- och Svealand sam i södra Norrlands
kustland. Den kan yngla både i hus och i trädhåligheter. Få individer av arten jagade i större
delen av inventeringsområdet. Antalet registreringar indikerar att arten inte ynglar inom området.
Mustaschfladdermus/taigafladdermus Myotis mystacinus/M. brandtii
De båda arterna mustaschfladdermus och taigafladdermus går vanligtvis inte att skilja åt på
deras sonar (jaktläten). Taigafladdermusen har en något nordligare utbredning och finns upp
till mellersta Norrland. Inom inventeringsområdet gjordes få registreringar av artkomplexet.
Fransfladdermus Myotis nattereri
Fransfladdermusen är sällsynt förekommande i Göta- och Svealand samt i Norrlands södra
kustland. Arten är klassad som sårbar (VU) i den senaste rödlistan (ArtDatabanken 2015).
Fransfladdermusen jagar framförallt i fuktiga lövskogar. Arten noterades i en dalgång vid
autobox KA4 (fig. 4). Vi bedömer att den inte ynglar inom inventeringsområdet.
Sydfladdermus Eptesicus serotinus
Sydfladdermusen noterades första gången i Sverige utanför Kristianstad 1983 (Gerell m.fl.
1983). Sedan dess har arten spritt sig i södra Götaland. Arten är klassad som starkt hotad (EN)
i den senaste rödlistan.
Liksom större brunfladdermus jagar den över stora områden. Vi bedömer att den utnyttjar
inventeringsområdet endast som ett jaktområde.
Trollpipistrell Pipistrellus pipistrellus
Trollpipistrellen återupptäcktes i Sverige 1982 (Gerell & Lundberg 1983). Arten fanns då
endast i Skåne. Under 2000-talet har trollpipistrellen ökat kraftigt och har nu påträffats ända
upp i mellersta Norrlands kustland (Gerell & Gerell Lundberg 2018).
De få registreringarna antyder att arten är en tillfällig besökare inom inventeringsområdet.
Barbastell Barbastella barbastellus
Barbastellen är sällsynt förekommande inom hela EU-området och är därför listad i art- och
habitatdirektivets bilaga 2 (Natura 2000). Arten har därför ett nationellt åtgärdsprogram. Bar6
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bastellen har emellertid ökat under senare år i Sydsverige (Gerell & Gerell Lundberg i manus)
och klassas som sårbar (VU) i den senaste rödlistan (ArtDatabanken 2015). Flest registreringar av arten noterades vid autobox KA5 (fig. 4) i anslutning till ett antal grövre bokar. Vi kan
inte utesluta att arten ynglar inom inventeringsområdet.
Brunlångöra Plecotus auritus
Endast en registrering gjordes av brunlångöra inom inventeringsområdet. Med hänsyn till dess
svaga sonar kan den lätt förbises. Arten är relativt vanlig och finns upp till mellersta Norrland.
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1
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1
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9
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0,6

1
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35
8
4
9
3
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1
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2

1
1
2
2
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5

193
40,0

43
8,9

Brunlångöra

Barbastell

Dvärgpipistrell

Trollpipistrell

13
8
58

Sydfladdermus

5
7

Nordfladdermus

Fransfladdermus

Mustasch/taigafladdermus

Vattbnfladdermus
1
2

Större brunfladdermus

KA11
KA21
KA3
KA4
KA5
KA6
KAM1
KA12
KA22
KA3
KA4
KA5
KA6
KAM2

Obestämd
Myotis-art

23.7

Autobox id.

Datum

Tabell 3. Resultat av inventeringarna av fladdermusfaunan den 23 – 24 juli 2019 inom ett planområde
vid Tubbaryd, Karlshamns kommun. Lokaliseringen av autoboxarna, se fig.4.

1

1
15
3
1
0,2

Biotoper av betydelse för fladdermusfaunan inom inventeringsområdet
Inventeringsområdet uppvisar stor variation, både med avseende på trädsammansättning som
kupering. De mest betydelsefulla jaktområdena utgörs av stigar och gläntor, särskilt de med
berg i dagen. Berget ackumulerar värme i större utsträckning än den trädbevuxna omgivningen vilket attraherar insekter. Ett exempel på denna effekt är hällmarken vid autobox KA3 (fig.
4), där 8 fladdermusarter noterades.
Ingen yngelplats har kunnat påträffas inom inventeringsområdet. Potentiella platser utgörs av
de grova träden (fig. 2), som i många fall har håligheter. Inom nyckelbiotopen i den nordöstra
delen av inventeringsområdet finns ett större antal gamla ekar, flertalet med håligheter. Resultatet från den placerade autoboxen inom lokalen (KA12 i fig. 4) gav dock inga indikationer på
någon yngelplats.
En annan struktur som kan utnyttjas som yngelplats är stengärdsgården, som bl.a. finns i den
norra delen av inventeringsområdet. Vi har funnit att barbastellen kan använda stengärdsgårdar som dagtillhåll och troligen även som yngelplats (Gerell och Gerell Lundberg manus). Det
är således viktigt att bevara stenmurarna i området så långt det är möjligt.
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Inventeringsområdets betydelse för den lokala fladdermusfaunan
Inventeringen inom inventeringsområdet har påvisat förekomsten av 10 fladdermusarter, vilket är ett högt antal med hänsyn till dess läge nära bebyggelse och annan infrastruktur. Orsaken till områdets höga artantal kan i första hand förklaras av dess stora biotopvariation. Vi
bedömer att området har stor betydelse för den lokala fladdermusfaunan.
Skydd
Vi föreslår att man avsätter hela inventeringsområdet med undantag för området för den planerade brandstationen som ett tätortsnära grönområde (Natur). Ett långsiktigt bevarande av de
biologiska värdena går utmärkt att kombinera med de rekreativa värdena.
Förslag som gynnar fladdermusfaunan
För att säkerställa fortsatt förekomst av grova ekar inom inventeringsområdet är det viktigt att
man utser kommande ersättningsträd. Generellt bör man gynna föryngringen av ek på bekostnad av vårtbjörk.
Stigar har visat sig vara bra jaktområden för fladdermöss genom att insekter kanaliseras till
dem. För att öka tillgängligheten av området föreslås att den södergående stigen från Tubbarydsvägen (prickad linje i fig. 1) rensas från gallringsvirke.
Referenser
ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala.
Gerell, R. och K. Lundberg 2083. Trollfladdermus, Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, åter anträffad i Sverige. Fauna och flora 78: 35-38.
Gerell, R., A. Ivarsson och K. Lundberg. 1983. Sydfladdermus, Eptesicus serotinus Schreber
1774, ny fladdermusart i Sverige. – Fauna och flora 78: 38-40.
Gerell, R. & K. Gerell Lundberg. 2018. Trollpipistrellen expanderar i Norden. Fauna och Flora 113(1): 10–17.
Karlshamn 2012. Grönstrukturplan. Framtagen av Gatu- och parkenheten 2006, reviderad
2012.
Naturvårdskonsult Gerell 2011. Fladdermöss i Skåne. Länsstyrelsen Skåne. Rapportnummer
2011:9.
Naturvårdverket 2017. Undersökningstyp Fladdermöss – artkartering, version 1:1, 2017-0605.
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Datum

2019-08-19
Blekinges distrikt
Joakim Andersson Hemberg
Box 241, 372 21 Ronneby
ronneby@skogsstyrelsen.se

Inventering av skogliga naturvärden samt skyddsvärda ekar
vid Tubbaryd (Karlshamn 6:1 och 6:5), Karlshamns kommun
Inventerade områden
De aktuella områdena (3 st.) är belägna i direkt anslutning till Karlshamns
tätort och omfattar totalt ca 7,5 ha. Merparten utgörs av skogsmark med ek,
bok, björk och tall som dominerande trädslag. Områdenas lägen redovisas på
kartbilaga 1 med rosa yttergränser. På samma bilaga syns befintliga
registrerade nyckelbiotoper som gulstreckade ytor.
Metodik
Områdena besöktes den 15 augusti 2019. Klassningen av skyddsvärda
skogsbestånd utfördes enligt Skogsstyrelsens metodik för inventering av
nyckelbiotoper. Artinventering gjordes genom ”fritt sök” där man baserat på
erfarenhet söker upp träd som bedöms kunna hysa intressanta arter.
Resultat
Skyddsvärda områden
Inom de inventerade ytorna finns en nyckelbiotop samt tre naturvärdesobjekt.
Områdenas lägen redovisas på kartbilaga 2 där nyckelbiotopen avgränsas av
vinröd heldragen linje och naturvärdesobjekten avgränsas av rosa streckad
linje.
Nyckelbiotop
Nyckelbiotopen omfattar knappt 1 hektar och utgörs av lövskogslund
respektive hällmarksskog. Naturvärdena är i huvudsak knutna till ett flertal
gamla och grova ekar samt till några äldre skogslindar och avenbokar. En
inventering av samtliga skyddsvärda ekar redovisas nedan. Nyckelbiotopen
registrerades ursprungligen i oktober 1995 och omfattade då ca 1,7 ha. Jag
bedömer dock att den västra delen av den ursprungliga registrerade ytan inte
når upp till nyckelbiotopsklass utan är att betrakta som ett naturvärdesobjekt
(se naturvärdesobjekt 1 nedan).
Förutom de arter som redovisas i trädinventeringen nedan noterades också ett
mindre bestånd av storrams Polygonatum multiflorum (se kartbilaga 3) samt
som ovan nämnts ett flertal äldre skogslindar Tilia cordata. Både storrams
och skogslind är signalarter som indikerar lång skoglig kontinuitet.
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Naturvärdesobjekt 1 (Norr)
Gammal blandskog som domineras av bok, ek och tall. Beståndsmedelåldern
ligger på ca 100 år, men enstaka träd bedöms vara uppemot 150 år gamla.
Sparsamt inslag av död ved. Mindre bergbranter och varierande bonitet höjer
naturvärdet. Inga signalarter eller rödlistade arter påträffades, men vissa
krävande arter borde kunna finnas. Området utgör en viktig förstärkningszon
och spridningskorridor till nyckelbiotoperna i närområdet.
Naturvärdesobjekt 2 (Öster)
Ett i huvudsak bergbundet område i direkt anslutning till bostadsområdet vid
Stenhagsvägen. Trädskiktet domineras av medelålders-äldre ek, bok och tall.
Flera träd är senvuxna och har partier med rötskador och död ved. Området
utgör den norra delen av en nyckelbiotop som registrerades 2004. Denna del
håller dock en lägre naturvärdesklass och bedöms under denna inventering
som naturvärdesobjekt. Inga signalarter eller rödlistade arter registrerades
förutom murgröna som visserligen är en signalart, men i detta område
sannolikt är spridd från odling.
Naturvärdesobjekt 3 (Väster)
Ett litet hällmarksparti med ett flertal gamla tallar som bedöms vara runt 150
år gamla. Naturvärdena ligger nära nyckelbiotopsklass och området har
förutsättningar att hysa rödlistade vedsvampar och vedinsekter. Framförallt
bedöms området vara en lämplig miljö för skalbaggen reliktbock Nothorhina
muricata som lever i solexponerad bark på gamla tallar. Angrepp av
reliktbock har noterats på flera tallar i närbelägna nyckelbiotoper.
Skyddsvärda ekar
I länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd har endast 8 skyddsvärda
ekar registrerats i området. Jag har registrerat 19 skyddsvärda ekar (tabell 1),
varav 16 utgör växt- eller boplats för signalarter och/eller rödlistade arter.
Ekarnas grovlek varierar i stora drag mellan 70 och 110 cm i
brösthöjdsdiameter. Artsammansättningen är ganska typisk för Blekinges
finaste ekmiljöer. De mest exklusiva arterna är gammelekslav Lecanograpa
lyncea (VU), matt pricklav Pachnolepia pruinata (NT) och läderbagge
Osmoderma eremita (NT). Denna trio utgör ofta toppen i en värdepyramid i
de mest skyddsvärda ekmiljöerna. Den artrikaste eken (nr 16) hyser fem
naturvårdsintressanta arter varav tre är rödlistade. Det är värt att notera att
denna ek är tämligen väl beskuggad av yngre träd (bild 5), vilket visar att ekar
inte behöver stå solexponerat för att vara artrika. I stads- och kustmiljöer är
det tvärtom ofta en fördel att ekarna omges av vegetation som skyddar mot
luftföroreningar och uttorkande vindar. Däremot är det väldigt viktigt att hålla
fritt runt kronorna så att ekarna inte dör i förtid.
Områdets friställda och mest exponerade ekar (exempelvis nr 18 och 19) är
påtagligt artfattiga och hyser rikligt av föroreningståliga trivialarter,
framförallt rostfläckig nållav Chaenotheca ferruginea.
I anslutning till tre ekar (nr 12, 14 och 16) påträffades spillning av läderbagge.
Ek 12 och ek 14 är tyvärr döda och har sannolikt blivit för torra för att hysa
arten. Ek 16 har därmed sannolikt en mycket viktig roll för läderbaggens
fortlevnad i området samtidigt som den är artrikast med avseende på epifyter.
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Tabell 1. Skyddsvärda ekar med koordinater, artlistor samt övrig information.
Rödlistekategori (VU eller NT) samt signalart (S) anges inom parentes.

1

Levande/död
Levande

Koordinat SWEREF
6225791 490501

Arter/övrigt
Rostfläck Arthonia vinosa (S)
Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)
Gammelekslav Lecanographa amylacea (VU, S)
Korallticka Grifola frondosa (NT, S)

2

Levande

6225764 490524

Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)

3

Levande

6225756 490525

Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)

4

Levande

6225751 490527

Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S)

5

Levande

6225751 490527

Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S)
Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)

6

Levande

6225738 490518

Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)

7

Levande

6225713 490511

Utvecklingsträd

8

Levande

6225714 490521

Utvecklingsträd

9

Levande

6225688 490511

Ekticka Phellinus robustus (NT)

10 Död

6225753 490472

Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S)

11 Död

6225763 490459

Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S)
Oxtungssvamp Fistulina hepatica (NT, S)

12 Död

6225770 490453

Läderbagge Osmoderma eremita (NT, S)

13 Levande

6225774 490453

Rostfläck Arthonia vinosa (S)
Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S)
Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)

14 Död

6225785 490447

Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)
Matt pricklav Pachnolepia pruinata (NT, S)
Läderbagge Osmoderma eremita (NT, S)

15 Levande

6225779 490453

Gammelekslav Lecanographa amylacea (VU)
Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)

16 Levande

6225784 490455

Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S)
Skuggorangelav Caloplaca lucifuga (NT)
Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)
Matt pricklav Pachnolepia pruinata (NT, S)
Läderbagge Osmoderma eremita (NT, S)

17 Levande

6225807 490478

Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S)
Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)

18 Levande

6225813 490486

Utvecklingsträd

19 Levande

6225809 490490

Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)
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Bilder

Bild 1. Ek nr 1.

Bild 2. Oxtungssvamp Fistulina hepatica (NT) vid basen av ek nr 11.
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Bild 3. Ek nr 12. Vid basen finns rikligt med spillning efter läderbagge, men
arten finns sannolikt inte kvar eftersom eken tyvärr är död.

Bild 4. Spillning från läderbaggens larver vid basen av ek nr 12.
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Bild 5. Ek nr 16 är den artrikaste eken i området. Notera omgivande sly.

Bild 6. Ek 17, 18, och 19 står exponerat i ett nordvänt bryn. De är grova, men
relativt artfattiga.
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Joakim Andersson Hemberg
Skogskonsulent/biolog

Bilagor
1. Karta över inventeringsområdena
2. Karta över nyckelbiotop och naturvärdesobjekt
3. Karta över skyddsvärda ekar m.m.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Ett detaljplanearbete pågår på del av fastighet Karlshamn 6:5 i syfte att möjliggöra
planer på en ny brandstation. Planområdet omfattar 2,3 hektar och ligger 1,5 km
väster om stadskärnan.

Figur 1 Planområdets lokalisering

1.2

Syfte

Trafikutredningens syfte är att fungera som ett underlag i det fortsatta
detaljplanearbetet genom att föreslå lämplig dimensionering och placering av tillfarter
till området samt vilka trafiksäkerhetsåtgärder som kan behöva vidtas på
Oljehamnsvägen och Tubbarydsvägen.
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Figur 2 Detaljplaneområde

2

Nulägesbeskrivning

Planområdet avgränsas av Oljehamnsvägen i söder och Tubbarydsvägen i väster och
skog i norr och öster. Då planområdet i dagsläget utgörs av naturmark finns det i
nuläget ingen trafik inom området. Oljehamnsvägen är ca 2 km lång och förbinder
centrala Karlshamn med bland annat E22 och Oljehamnen via Hinseleden. Mätningar
visar på ett flöde på ca 7000 Ådt och andelen tunga fordon är ca 8%. På sträckan går
trafik med farligt gods. Tubbarydsvägen som sträcker sig i väst-östlig riktning mellan
Oljehamnsvägen och Sternövägen är ca 4 meter bred i östra delen mellan
Oljehamnsvägen och Återvinningscentralen och har en vägbredd på ca 7-8 meter
väster om Återvinningscentralen. På sträckan väster om Återvinningscentralen ligger
även kommunal teknisk verksamhet. Vägen är i dag reglerad med genomfartsförbud
för motorfordon och beslut är taget att återvinningscentralen ska flyttas till annan
plats. Uppskattning av nuvarande trafikflöde på Tubbarydsvägen gjordes på startmötet
till max ca 100 Ådt och efter återvinningscentralens flytt bedöms flödet halveras till ca
50 Ådt.

2.1

Trafik

Fastigheten ligger i anslutning till korsningen Tubbarydsvägen och Oljehamnsvägen
med möjlighet till angöring både från Tubbarydsvägen och Oljehamnsvägen.
Oljehamnsvägen har öster om korsning med Tubbarydsvägen en reglerad hastighet till
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70 km/h och direkt väster om korsningen sänks sedan hastigheten till 50km/h. I
korsningen råder väjningsplikt för fordon från Tubbarydsvägen innan utfart på
Oljehamnsvägen. Oljehamnsvägen är utformad med gatubelysning medan
Tubbarydsvägen helt saknar belysning mellan Oljehamnsvägen och
återvinningscentralen.

2.1.1

Gång- och cykeltrafik

Området har i dagsläget inga separata gång- och cykelvägar och cykling sker i
blandtrafik. Då hastighet och trafikflöde är relativt högt på Oljehamnsvägen sker dock
mycket begränsat med trafikrörelse från gående och cyklister på denna väg. På
Tubbarydsvägen sker cykling i blandtrafik på en bitvis mycket smal vägbana.

2.1.2

Lokal och regional busstrafik

Området trafikeras i dagsläget inte av någon busslinje och inga busshållplatser finns
inom gångavstånd från planområdet. Närmsta busshållplats ligger vid Citygross på ett
avstånd av ca 1 km och avståndet från planområdet till Karlshamns station är det ca
1,5 km. Några uttalade planer på utbyggnad av busslinjer till området finns inte i
dagsläget.

3

Tillkommande trafik

I syfte att beräkna flödet och dess fördelningen för respektive angöringar till
planområdet mot Tubbarydsvägen och Oljehamnsvägen har ett maxscenario tagits
fram och utifrån detta har vi sedan tittat på den påverkan detta ger på
omkringliggande vägnät. Det har även tagits höjd för det framtida scenario med
trafikökning på Oljehamnsvägen som tidigare utredning för exploateringsområdet
Västerport visat på.

3.1

Förutsättningar trafikalstring

Statistik från räddningstjänsten i västra Blekinge över antal anställda, utryckningar,
servicetransporter, tjänsteärenden och besök och utbildningar har legat till grund för
trafikalstringen för den nya brandstationen.
Räddningstjänstens personal vid brandstationen i Karlshamn består av
dagtidspersonal, skiftpersonal och RiB-personal (deltidsbrandmän) som ansluter till
brandstationen via Tubbarydsvägen. Ambitionsnivån för utryckningsverksamheten är
fem personer heltid och fem personer RiB dygnet runt året om.
Från brandstationen sker ca 550 utryckningar per år med i snitt 2 fordon per
utryckning. Brandbilarna rycker ut via Oljehamnsvägen och återvänder därefter till
brandstationen via Tubbarydsvägen. Sannolikt sker 80% av utryckningarna norrut på
Oljehamnsvägen för att nå delar av centrala Karlshamn och 20% söderut genom
Hinsetunneln för att nå södra delen av centrala Karlshamn och för målpunkter mot
Sutudden/Oxhaga/Munkahus.
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Figur 3 Område där utryckning sannolikt görs söderut

Räddningstjänsten Västra Blekinge har en omfattande utbildningsverksamhet med
både kommersiella kurser och andra aktiviteter t.ex. skolutbildning och studiebesök.
När brandstationen står färdig kommer utbildningsverksamheten att flytta från dagens
övningsområde i Stilleryd till den nya anläggningen. Vid ca 40 tillfällen per år besöker
skolklasser brandstationen och de bedöms anlända med buss via Tubbarydsvägen.
Övningsverksamheten vid Räddningstjänsten Västra Blekingen är även den
omfattande. Varje heltidsbrandman ska öva 150 timmar per år och varje RiBmedarbetare ska öva ca. 55 timmar per år. Till detta kommer ett antal
ledningsövningar för vissa personalkategorier. Mycket av övningsverksamheten
genomförs idag på övningsfältet i Stilleryd som kommer att avvecklas i samband med
inflyttning i nya anläggningen på planområdet som då tar över verksamheten.

3.1.1

Antaganden och ställningstaganden i samband med trafikalstringen

Utifrån de förutsättningar som i dagsläget finns vad gäller kollektivtrafik och gång- och
cykelvägar bygger alstringen på att de anställda tar sig till arbetsplatsen med bil.
Utöver detta har vi antagit att skolklasser kommer uteslutande i buss och att viss
samåkning sker vid de övnings- och utbildningstillfällen som personal och andra utifrån
deltar i. Vissa rörelser har även antagits dagtid för tjänsteärenden med tjänstefordon
och leveranser och renhållningsfordon. Utifrån framtida ställningstaganden och beslut
skulle antalet arbetsresor kunna minska, via exempelvis en utbyggnad av cykelväg till
brandstationen.
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3.2

Fördelning av flöde inom området samt påverkan på
omkringliggande vägar

Den trafikalstring som har gjorts för verksamheten ger ett tillskott på ca 100 ÅDT på
Tubbarydsvägen och ett tillskott på ca 10 ÅDT till Oljehamnsvägen.
Nuvarande flöde på Oljehamnsvägen är uppmätt till ca 7000 ÅDT och en uppskattning
av dagens trafik på Tubbarydsvägen är gjord till ca 50 ÅDT. Uppskattningen är gjord
utifrån den information som framkom på startmötet om kommunförrådets verksamhet,
befintlig återvinningscentral samt det genomfartsförbud för motorfordonstrafik som
råder. Utredningen bygger på det beslut som finns om att flytta återvinningscentralen,
och eventuellt flöde till och från centralen har därav inte beaktats vid trafikalstring.
Det genomfartsförbud som finns i dag och ska kvarstå vid genomförande av
detaljplanen kan behöva stödjas genom utformning av Tubbarydsvägen med
exempelvis omvandling av nuvarande gata till cykelväg norr om angöring till
planområdet för att undvika oönskad genomfartstrafik.
Totalt sett ger detta en trafik i maxscenariot på ca 150 ÅDT på Tubbarydsvägen
och ca 7100 ÅDT på Oljehamnsvägen.

Tubbarydsvägen
Ådt: +100

Oljehamnsvägen
Ådt: +10
Figur 4 Tillkommande trafikflöde per dygn för Tubbarydsvägen och Oljehamnsvägen
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3.2.1

Flödesfördelning över dygnet på Oljehamnsvägen och flöde i
maxtimmen

På Oljehamnsvägen är i dag flödet uppdelat med olika flödesfördelning över dygnet
beroende på färdriktning. Tydligast är maxtimmen för trafik i nordlig färdriktning som
inträffar på eftermiddagen mellan klockan 16.00-17.00 (ca 340 fordon) medan trafik i
sydlig färdriktning har sin maxtimme på morgonen mellan klockan 07.00-08.00 (ca
340 fordon) men har även en tydlig pik på eftermiddagen mellan klockan 16.00-17.00
(ca 300 fordon) men det utgör då inte maxtimma. Den ökade trafiken från
planområdet bedöms inte påverka Oljehamnsvägens flöde eller flödestoppar annat än
att man kan konstatera att de trafikrörelser som tillkommer till planområdet delvis
kommer att belasta korsningen med Tubbarydsvägen just i maxtimmen med
arbetspendlingstrafik.

4

Trafiksäkerhetsåtgärder

4.1

Behov av trafiksäkerhetsåtgärder på Oljehamnsvägen

Oljehamnsvägen har en lång backe som börjar i höjd med planområdet som långsamt
sluttar nedåt i sydöstlig riktning mot Oljehamnen. Detta innebär att trafik i nordlig
färdriktning lockas att köra om långsamtgående lastbilar i uppförsbacke med delvis
dålig sikt vid backkrönet och i samband med den nya utfarten för utryckningstarafik
försämras då trafiksituationen ytterligare.
För att uppnå trafiksäkerhet på sträckan föreslås att hastigheten på Oljehamnsvägen
begränsas till 50km/h genom reglering men även genom fysiska åtgärder som
utformning av gatumiljön för att skapa ett mer stadsmässig gaturum på sträckan som
i dag upplevs som en sträcka utformad för högre hastighet. Detta kan exempelvis
göras genom trädradsplantering och kantstensutformning. För att förhindra farliga
omkörningar behövs även ett omkörningsförbud för fordon i nordvästlig färdriktning på
sträckan mellan en punkt en bit norr om korsningen med Hinseleden och förbi
korsningen med Tubbarydsvägen. Om det saknas målbild för planen att skapa
stadsmässighet på Oljehamnsvägen kan det vara svårt att skapa en utformning som
effektivt minskar hastigheten.

4.1.1

Utryckningssignaler

Vid utryckning krävs utryckningssignaler för att ge räddningstjänsten företräde.
Trafiken föreslås regleras med utryckningssignaler som sätts upp där vägen tillfälligt
stängs av förbi utryckningsutfarten till Oljehamnsvägen från planområdet. I och med
utryckningssignalerna kommer viss köbildning ske vid återkommande tillfällen längs
Oljehamnsvägen. För att ge utrymme för viss köbildning behöver utfarten för
utryckningstrafik ligga på ett nog stort avstånd från närmaste korsning, vilket i detta
fallet är Tubbarydsvägen. I förslaget på placering av ut- och infarter till planområdet
tas höjd för att ett magasin på ca 70 meter mellan Tubbarydsvägen och
utryckningsutfarten. Kapacitetsanalysen ger att det på Oljehamnsvägen under
maxtimme på förmiddag och eftermiddag med nuvarande trafikmängd kan ge en kö
med en maxlängd på ca 50 meter vilket då innebär att magasinet söder om
Tubbarydsvägen väl kan hantera den situationen.
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4.2

Behov av trafiksäkerhetsåtgärder på Tubbarydsvägen

På Tubbarydsvägen finns i dag en svacka innan korsning med Oljehamnsvägen och ett
vilplan på ca 25 meter behöver skapas för att större fordon ska kunna landa innan
utfart. Enligt VGU ska ett vilplan utformas med en lutning på max 2,5-3,5 %. Utfarten
föreslås även regleras med stopplikt samt utformas med mittrefug.

Figur 5 Körspårsmallar för Lps och skiss på mittrefug

5

Förslag på utformning

Utredningen har tittat på behovet av ny utformning av korsningen mellan
Oljehamnsvägen och Tubbarydsvägen, ny utformning av Tubbarydsvägen mellan
Oljehamnsvägen och angöring till planområdet samt utformning av de två nya
angöringarna till planområdet.

5.1

Utformning av korsning

Korsningen har i dagsläget en utformning som gör det svårt för trafikanter att svänga
vänster från Oljehamnsvägen in på Tubbarydsvägen och sikten är även i dagsläget
begränsad vid utfart från Tubbarydsvägen.
Korsningen behöver ur trafiksäkerhetssynpunkt rätas upp för att möjliggöra för fordon
att trafiksäkert kunna svänga i alla riktningar och sikten behöver säkerställas framför
allt norrut. Dimensionerande fordon för korsningen bedöms vara lastbil (Lps) för att
tillfredsställa de behov som brandstationens verksamhet har med bl.a. fordonsslag
som räddningsfordon, bussar, lastbilar och personbilar och korsningen föreslås även
utformas med mittrefug på Tubbarydsvägen för att styra trafiken.
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För utformning av korsningen finns en begränsning i norr som en kil mellan vägarna i
form av ett biotopskyddat markområde och området är markerat med rött i figur 5.
Detta innebär att korsningen behöver förskjutas något sydväst från nuvarande
placering för att kunna vinklas upp. För att uppnå god sikt behöver en siktsträcka på
minst 110 meter finnas vid en hastighet på 50 km/h. Sikttriangel är beskriven med
grått i figur 5.

Figur 6 Skiss på utformning av korsning Oljehamnsvägen-Tubbarydsvägen med sikttriangel
markerad i grått

5.1.2 Utredning ang. utformning med separat vänstersvängsfält
Trafikflödet för framtaget maxscenario och senare flödet
i det framtida scenariot med utbyggnad av Västerport
ger enligt VGU och vid insättning i figur nedan, med
hastighet 50km/h, att korsningen inte behöver utformas
med ett separat vänstersvängande fält. Detta framför allt
med anledning av den låga andelen svängande fordon i
förhållande till den högre trafikmängden på
Oljehamnsvägen.
Maxscenario Qp=7100, Qs=150
Framtida scenario Qp=13 000, Qs=150

Figur 7 Val av korsning med
hänsyn till trafiksäkerhet VGU
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Utifrån de riktlinjer som anges i VGU finns inget krav på ett separat vänstersvängsfält.
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det dock viktigt att korsningspunkten säkras till den
lägre hastigheten 50km/h och att utformningen tydligt styr trafikanterna att hålla
hastigheten nere. Ser man svårigheter att uppnå god trafiksäkerhet genom reglering
och gestaltning kan dock ett vänstersvängkörfält med avmålat spärrområde vara ett
alternativ då det bland annat anges att vänstersvängkörfält ger 10% olycksminskning i
SKLs Åtgärdskatalog.

5.2

Utformning Tubbarydsvägen

I och med det planerade planområdet kommer trafikmängden att öka på
Tubbarydsvägen med uppskattningsvis ca 100 ÅDT. För att möta det behov som finns
för de fordon som kommer trafikera tillfarten till planområdet föreslås en breddning av
vägen på sträckan mellan Oljehamnsvägen och angöringen. Breddning föreslås från
dagens drygt 4 meter till 9 meter. Detta är lite bredare än minimikravet i VGU men
innebär att räddningsfordon och bussar kan mötas med en god kvalitet och marginal
även i svängande rörelse vilket kan vara rimligt då det är denna angöring till
planområdet som är primär och kommer trafikeras av många olika fordonsslag.

Figur 8 Gatusektion Tubbarydsvägen

5.2.1

Utredning kring hantering av befintlig stenmur

Längsmed Tubbarydsvägen löper i dag en stenmur som påverkas vid ett genomförande
av detaljplanen. Samtal har förts med Länsstyrelsen 2019-10-28, och det framkom då att
det inte finns något biotopskydd för stenmuren. Muren kommer troligtvis att behöva
plockas bort på sträckan mellan Oljehamnsvägen och angöring till planområdet i
samband med byggnationerna och kommunen behöver då kompensera med likvärdigt
element på annan plats.
5.2.2

Möjlighet att skapa cykelväg

Ett genomförande av detaljplanen och flytt av Återvinningscentralen kan möjliggöra
förändringar. Utifrån kommunens tankar om åtgärder och prioritering av gående och
cyklister för att öka cykelanvändande, vilket beskrivs i kommunens cykelpolicy från
2018, finns här en möjlighet att koppla det nya planområdet till samhället genom en
gång- och cykelväg. Detta skulle vara möjligt genom att omvandla Tubbarydsvägen till
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en gång- och cykelväg mellan infart till Återvinningscentralen och angöringen till nya
planområdet. Behov kan finnas att utforma cykelvägen med bärighet för utryckande
räddningsfordon.

5.3

Angöring till planområdet

Planområdet föreslås i de underlag som finns från arkitekten angöras via tre olika
angöringar, två från Tubbarydsvägen och en från Oljehamnsvägen. Behovet av två
angöringar mot Tubbarydsvägen bygger på en tanke om att fordon ska kunna köra
runt det sydvästra hörnet på fastigheten. Utifrån de behov som verksamheten ser, de
nivåskillnader som området behöver hantera och den trafiksäkerhetsproblematik som
uppstår med angöring för nära korsning samt den trafiksäkerhetssänkning som det
kan innebära med trafik runt hela byggnaden har dock beslut om endast en angöring
mot Tubbarydsvägen tagits.

5.3.1

Angöring till Tubbarydsvägen

Placering och dimensionering av angöring mot Tubbarydsvägen har utretts utifrån

Figur 9 Placering av angöring till planområdet

platsbesök, verksamhetens behov och ur trafiksäkerhetssynpunkt med studie på
framkomlighet utifrån dim fordon (Lps). Utfarten har getts en utformning utifrån att
två större fordon ska kunna mötas vilket ger en bredd på ca 15 meter. Viktigt i
sammanhanget för angöringen är att det skapas ett vilplan på ca 25 meter innan utfart
till Tubbarydsvägen för att exempelvis undvika att fordon vintertid riskerar att glida ut
på gatan vid halt väglag.
Angöringen föreslås placeras centralt på planområdets västra sida i nära anslutning till
tilltänkt parkeringsyta, rakt framför portarna till räddningstjänstens tvätthall som
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räddningsfordonen besöker efter utryckning. Även lastplats för leveranser till
verksamheten får en god koppling till angöringen.

5.3.2

Angöring till Oljehamnsvägen

Placering och dimensionering av framför allt utfart för utryckning mot Oljehamnsvägen
har utretts utifrån platsbesök och studie av utrymmesbehov för utryckningsfordon och
lämplig placering på utfarten med avseende på den trafikreglering som behöver ske
med stoppsignaler på Oljehamnsvägen.
Utfarten mot Oljehamnsvägen för utryckning föreslås placeras på ett tillräckligt
avstånd ifrån korsningen med Tubbarydsvägen men i så nära anslutning till
räddningstjänstens utryckningsportar som möjligt. Förslaget landar på en utformning
av angöringen på ca 70 meters avstånd från Tubbarydsvägen och med en bredd på
utfarten på ca 7 meter då inga fordon bedöms mötas här.

6

Beskrivning och konsekvenser av framtida
möjlig trafikökning

I samband med planerad exploatering, Västerport, som är belägen i anslutning till
Oljehamnsvägen en bit bort sydost om denna detaljplan och andra utbyggnadsplaner
har en tidigare utredning (Trafikutredning Oljehamnsvägen, 2018) visat på en kraftigt
ökning av trafik på Oljehamnsvägen.
Kring Oljehamnsvägen finns utbyggnadsplaner som kommer att förändra
trafiksituationen längs vägen. Mellan korsningarna med Hinseleden och
Munkahusvägen planeras för ett handelsområde, Västerport, där även bostäder och
kontorsarbetsplatser kan komma att inrymmas. Även i Stillerydshamnen väster om
Oljehamnsvägen finns utbyggnadsplaner och på Stärnö söder om Oljehamnsvägen kan
bostadsexploatering bli aktuellt i framtiden. Dessa exploateringsplaner beräknas ge ett
ökat fordonsantal på 5000 fordon per dygn längs sträckan förbi brandstationen(Utdrag
ur trafikutredning för Oljehamnsvägen 2018.).
Den trafikökning som det framtida scenariot ger för Oljehamnsvägen norr om
Hinseleden ger totalt ca 12 000 ÅDT. Denna ökning påverkar framför allt köbildningen
vid utryckning från brandstationen som bedöms bli betydligt mer omfattande framför
allt i maxtimme.
En utryckning från brandstationen i det framtida scenariot på Oljehamnsvägen med
ökat flöde uppskattas resultera i en maxköbildning vid utryckningssignalerna på
uppemot 100 meter (ca 20 fordon) i maxtimme på för och eftermiddag. Detta vid en
antagen stopptid på max 2 min. I dagsläget sker i snitt 3 utryckningar per dygn och ca
10% av alla utryckningar sker i maxtimme på förmiddag eller eftermiddag varför
denna kösituation inte bedöms uppkomma varje dag men ett par gånger per vecka.
Detta antagande förutsätter då att utryckningsfrekvensen ligger kvar på dagens nivå.
Konsekvensen i maxtimma i det framtida scenariot är att köbildningen nordväst om
utryckningssignalen några gånger i veckan kan blockera in och utfart till
Tubbarydsvägen då magasinet på 70 meter inte räcker till fullt ut. Detta bedöms dock
som rimlig utifrån Tubbarydsvägens funktion som lokalgata/fastighetsinfart och den
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relativt sällan förekommande situationen. Vid det framtida scenariot med ökad trafik
på Oljehamnsvägen begränsas även tillgängligheten för fordon att svänga vänster in
på Tubbarydsvägen genom det ökade flödet. Bedömningen är dock att det fortfarande
ligger inom spannet för korsning utan separat vänstersvängsfält enligt de riktlinjer
som VGU har.

7

Slutsats och rekommendationer

Den tillkommande trafikmängd som planområdet skapar på Oljehamnsvägen är i
förhållande till nuvarande flöde lågt och planområdet kommer inte att belasta
omkringliggande vägnät i någon större utsträckning. Oljehamnsvägen har flödestoppar
i maxtimme på morgon och eftermiddag då flödet är starkt kopplat till den
pendlingstrafik som leds via denna infartsgata och även en del av den nu
tillkommande trafikmängden kommer att belasta i maxtimme. Detta ger dock en
begränsad påverkan i förhållande till de ökningar som framtida planerade utbyggnader
som Västerport med flera kommer att ge på Oljehamnsvägen.
Trafiksäkerhetsmässigt finns behov av en hastighetssänkning till 50km/h på
Oljehamnsvägen. För att ge trafikanterna rätt förutsättningar att hålla den sänkta
hastigheten föreslås att vägens nuvarande utformning ses över. Exempelvis kan
trädplanteringar eller kantstensutformning längs vissa sträckor skapa ett tydligare och
trängre gaturum som genererar lägre hastigheter. Vad gäller utformning av korsningen
Oljehamnsvägen -Tubbarydsvägen finns viss otydlighet kring korsningens behov.
Sammantaget kan osäkerhet kring Tubbarydsvägens framtida funktion,
trafikbelastningen, det absoluta behovet av hastighetsminskning samt kostnader för
andra fysiska åtgärder ändå tala för ett anläggande av vänstersvängkörfält. Det finns
även olika resonemang, dock utan stöd i VGU, kring en ökad risk med
uppmärksamhetsproblem vid blåljusaktiviteter med kökrockar som följd.
Ur framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt behövs åtgärder i form av
utryckningssignaler och omkörningsförbud för brandstationens utryckningstrafik.
För Tubbarydsvägen finns behov av åtgärder i form av breddning av gatan mellan
Oljehamnsvägen och angöring till planområdet medan det på sträckan norr om
planområdet snarare finns behov av åtgärder för att förhindra genomfartstrafik för
motorfordon. Bedömningen är att risken för att trafikanter trotsar nuvarande skyltade
genomfartsförbud kommer att öka i och med ombyggnationen av korsningen med
Oljehamnsvägen som då möjliggör infart från Oljehamnsvägen från båda håll.
Möjligheten att anlägga en cykelväg istället för nuvarande väg bedöms god utifrån
kommunens tankar om utbyggnad av cykelvägnätet och ökad möjlighet för cykling.
Tubbarydsvägen föreslås även ur trafiksäkerhetssynpunkt utformas med mittrefug i
korsningen med Oljehamnsvägen.
För placering av korsningen Oljehamnsvägen-Tubbarydsvägen har två lägen studerats.
Dels den nuvarande placeringen samt en placering förskjuten något sydväst. Det
ytanspråk som en upprätad korsning ger på befintlig plats gör att korsningen kommer i
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konflikt med det biotopskyddade området nordväst om Tubbarydsvägen, varför den
alternativa förskjutna placeringen valts.
Angöring till planområdet föreslås både genom en angöring till Tubbarydsvägen och en
angöring till Oljehamnsvägen. Vidare föreslås ur trafiksäkerhetssynpunkt att det
huvudsakliga flödet går via Tubbarydsvägen och att endast utryckningsfordon
trafikerar anslutningen mot Oljehamnsvägen. Avseende angöringen till
Oljehamnsvägen har bedömningar och avvägningar gjorts utifrån kölängder i
maxtimma vid utryckningssignal och önskad placering av utfart i närhet av
uppställningsplats för utryckningsfordon. Bedömningen är att angöringen bör ligga ca
70 meter söder om Tubbarydsvägen.
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1

Bakgrund

Ny brandstation är föreslagen längsmed Oljehamnsvägen och 2019 gjorde AFRY en
trafikutredning som underlag till planeringen. I och med planer på en ökad godstrafik
på Oljehamnsvägen till och från hamnen behöver tidigare utredning kompletteras
genom att studera vilka konsekvenser ökad godstrafik skulle kunna medföra i form av
kölängder i södergående färdriktning i samband med utryckning från brandstationen.
Norr om brandstationen finns utöver korsning med Tubbarydsvägen även angöring till
fastighet med handel samt en större cirkulationsplats.
Utredningen av konsekvenserna av det ökade flödet av godstrafik redovisas kortfattat i
detta PM, som är ett komplement till den tidigare utredningen från 2019.

2

Nulägesbeskrivning

Nuvarande flöde på Oljehamnsvägen i södergående riktning är ca 7000 fordon per
dygn (ÅDT). Maxtimmen ligger mellan klockan 07.00-08.00 på ca 340 fordon och en
något lägre topp finns även på eftermiddagen mellan klockan 16.00–17.00 på ca 300
fordon. Flöden har bedömts i tidigare utredningar för ett framtida scenario vid
exploatering av området ”Västerport” och beräknas öka från ca 7000 till ca 12 000
ÅDT. Även maxtimman påverkas och får ett högre flöde på morgonen och
eftermiddagen. Detta ger under eftermiddagens en flödestopp mellan klockan 16.0017.00 på ca 8,7 fordon per minut.
Nuvarande flöde på Oljehamnsvägen har 8 % tunga fordon och den fördelningen
bedöms inte påverkas av den framtida exploateringen. Den tunga trafiken uppskattas
bestå av 90% 16-17 m långa fordon och 10% 25 m långa fordon vilket ger en
genomsnittslängd på 17,8 m.
Ca 60 meter norr om brandstationens utryckningssignalen ligger korsningen med
Tubbarydsvägen, ca 90 meter norr om signalen på vägens västra sida ligger en
angöring till handelsfastighet och ca 330 meter norr om brandstationens
utryckningssignal ligger en cirkulationsplats där Oljehamnsvägen möter
Vekerumsvägen.

3

Förändrade flöden

På Oljehamnsvägen beräknas en ökning av godstransporter till hamnen på upp till 55
000 fordon per år om man väljer att leda om trafiken från nuvarande sträckning till
Oljehamnsvägen. Av dessa fordon uppskattas ca 67% vara enkelriktade trafik och ca
33% dubbelriktad vilket denna studie sedan bygger på.
Underlaget för tillkommande flöde ger inga indikationer på att en tydlig maxtimme
inträffar för det tillkommande flödet och då godsfärjetrafiken har avgångar kvällstid
vid klockan 17.00 och 19.00 bedöms att det enkelriktade flödet sker under
eftermiddagen och fördelas jämnt mellan klockan 12.00 – 17.00. Det dubbelriktade
flödet som framför allt består av timmer- och flistransporter bedöms ske jämnt under
hela dygnet.
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Nytt flöde som beräknas belasta Oljehamnsvägen i södergående färdriktning är:




3.1

55 000 godsfordon per år vilket ger ett tillskott på 150 fordon per dygn som
fördelas per timme mellan klockan 12.00-17.00. Detta ger ca 0,5 fordon per
minut.
Tillkommande tung trafik består av 67% 17 m långa fordon och 33% 25 m
långa fordon, vilket ger en genomsnittslängd på 19,6 m.

Köbildning

Köbildning söder ut vid utryckningssignalen beräknas utifrån framtida flödesscenario
på 12 000 fordon samt tillskottet på 150 godsfordon.
Under eftermiddagens trafiktätaste timme mellan klockan 16.00 -17.00 beräknas det
framtida flödet fördelat på de olika fordonen och deras olika medellängder. Under
uttryckning stoppas all trafik under två minuter vilket skapar en kölängd på två
flödesminuter och det ger en kölängd på drygt 130 meter.

4

Sammanfattning

En ökning av tunga godstransporter förväntas ske på Oljehamnsvägen om transporter
till hamnen leds om från nuvarande vägsträckning. Studien visar på konsekvensen för
kölängden vid brandstationens utryckningssignal i södergående färdriktning där
kömagasinet är mest begränsat. Studien har tittat på köbildning i södergående körfält
under Oljehamnsvägens högsta flödestimme på eftermiddagen mellan klockan 16.0017.00 och det är under denna timme som belastningen bedöms vara som störst och
kan komma att påverka tidigare bedömningar. Studien visar på ett framtida behov av
kömagasin på drygt 130 meter under eftermiddagens maxtimme när planerad
exploatering och ökad godstrafik realiserats. En köbildning på 130 meter innebär som
tidigare utredning visat en blockering för svängande fordon ut från Tubbarydsvägen
och även en blockering av nuvarande in- och utfart till handelsfastigheten uppstår vid
denna kölängd. Köbildningen bedöms dock inte påverka trafik i cirkulationsplatsen.
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Beräkning av vägtrafikbuller
2019-10-15
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.3.1. Trivector AB
Sida 1
Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamn
Objekt:
Beskrivning:
Handläggare:
Filnamn:

Ny Brandstation
Oljehamnsvägen
Per Olsson
Oljehamnsvägen.vbx
Resultat
Ekvivalentnivå

Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-26,7 dBA):
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)

Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt
Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-26,7 dBA):
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)

Mottagarens höjd över marken (m):

2,0

Inomhusvärden:
RA, tr fönster 24 dBA (labvärden).
Väg / vägelement
Antal fordon/dygn
Andel tunga fordon (%)
Medelhastighet (km/h)
Medelhastighet, tunga fordon (km/h)
Vägbredd köryta (m)
Väglutning (promille)
Mottagaravstånd (m)
Bankhöjd över reflektionsplan (m)
Skärmhöjd över reflektionsplan (m)
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m)
Vinkelområde (grader)
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare)
Marktyp (Väg till skärm)
Skärm
Fasadkorrektioner mm
Vägbeläggningskorrektion
Beräknat reflektionsplan
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga)
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta)
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%)
Bullertillskott ekvnivå (dBA)
Bullertillskott maxnivå (dBA)

1
6 613
9
67
55
8,4
10
30,8
0,0
-2,0
0 - 180
Hård
-Nej
-Nej
Automatisk
16,0
-9 / 5,3
61,9
72,3

2
6 613
9
67
55
8,4
10
42,0
0,0
-2,0
0 - 180
Hård
-Nej
-Nej
Automatisk
16,0
-9 / 5,3
60,6
69,6
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dBA
38
64
dBA
46
72

Beräkning av vägtrafikbuller
2020-02-20
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.3.1. Trivector AB
Sida 1
Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamn
Objekt:
Beskrivning:
Handläggare:
Filnamn:

Ny Brandstation
Oljehamnsvägen - år 2040
Per Olsson
Oljehamnsvägen.vbx
Resultat
Ekvivalentnivå

Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-26,7 dBA):
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)

Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt
Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-26,7 dBA):
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)

Mottagarens höjd över marken (m):

2,0

Inomhusvärden:
RA, tr fönster 24 dBA (labvärden).
Väg / vägelement
Antal fordon/dygn
Andel tunga fordon (%)
Medelhastighet (km/h)
Medelhastighet, tunga fordon (km/h)
Vägbredd köryta (m)
Väglutning (promille)
Mottagaravstånd (m)
Bankhöjd över reflektionsplan (m)
Skärmhöjd över reflektionsplan (m)
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m)
Vinkelområde (grader)
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare)
Marktyp (Väg till skärm)
Skärm
Fasadkorrektioner mm
Vägbeläggningskorrektion
Beräknat reflektionsplan
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga)
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta)
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%)
Bullertillskott ekvnivå (dBA)
Bullertillskott maxnivå (dBA)

1
7 671
9
67
55
8,4
10
30,8
0,0
-2,0
0 - 180
Hård
-Nej
-Nej
Automatisk
16,0
-9 / 4,5
62,6
72,7

2
7 671
9
67
55
8,4
10
42,0
0,0
-2,0
0 - 180
Hård
-Nej
-Nej
Automatisk
16,0
-9 / 4,5
61,2
70,0
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dBA
38
65
dBA
46
73

För: Karlshamns kommun (Via JSB)
Projekt: Massbalans ny brandstation Karlshamn
Projektnummer: 776419
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PM – Massbalans för Karlshamns nya Brandstation
1
1.1

Inledning
Bakgrund

Ett detaljplanearbete pågår på del av fastighet Karlshamn 6:5 i syfte att möjliggöra planer
på en ny brandstation. Planområdet omfattar 2,3 hektar och ligger 1,5 km väster om
stadskärnan (Fig 1).

Figur 1 planområdets lokalisering
Uppdraget omfattar en grov massbalans samt framtagande av en grov höjdsättning av in
och utfarter. Uppdraget omfattas även av en grov kostandsbedömning av
omhändertagandet av det förmodade överskottet schaktmassor.

1.2

Syfte

Syftet med massbalansen är att fungera som ett underlag till framtagande av ny detaljplan
för området samt som projekteringsunderlag.
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698

afry.com

200131_PM Massbalans
Page 2/4

Rapport
1.3

Underlag

Karlshamns kommun har tillhandahållit underlag för volymberäkningar i form av laserdata
levererat via mail 19-10-31. Modellen har inte inpassats ytterligare eller provats. Indatat är
i detta fall inte av tillräcklig nogrannhet för projekterad handling, dvs scannat över
skogsmark eller där andra hinder skymmer marken från luften, men ger en uppskattad bild
av masshanteringssituationen.
Platsbesök 19-11-07 bekräftar höjdskillader på cirka 15 meter som mest och att platsen till
största del består av bergig, blockrik mark med lite undervegetation och flertalet större
träd, framförallt bok, några ekar och björkar. Uppe på en av bergstopparna fann vi
hällmarkstallskog med påtagligt naturvärde enl. naturvärdesinventering (19-08-30).
Då geotekniskutredning ej genomförts har ej bergmodell funnits tillgänglig men vi har i
beräkningarna förutsatt solit berg med avbaningsmassor på 0,5 m.
Övriga underlag är:
•
•
•
•
•
•

1.4

Naturvärdesinventering (19-08-30)
Inventering av Skogsknipperot (19-09-12)
Detaljerad riskbedömning (rev 20-01-16)
Trafikutredning (19-12-18)
Ritningar på byggnaden (arbetsmaterial 19-09-03 ej stämplade handlingar)
Bilaga 1. Programhandling Situationsplan L-30-1-01 (20-01-15) Då uppdraget
omfattas av en grovhöjdsättning ligger även denna till grund för massbalansen.

Förutsättningar – trafik

Två infarter förslås till fastigheten, en från Oljehamnsvägen och en från Tubbarydsvägen.
In- och utfarten från Oljehamnsvägen är prioriterad utryckningsväg. In- och utfarten som
ansluter till Tubbarydsvägen omfattar i första hand vardaglig trafik. Tubbarydsvägen
kommer av trafiksäkerhetsskäl byggas om (trafikuttredning 19-12-18).
Då utryckningsfordonen inte klarar större lutningar än 3% (VGU) krävs det att fastigheten
är förhållandevis plan. För att klara säkra in- och utfarter föreslås in- och utfarten till
Tubbarydsvägen höjas något och anpassas till in- och utfarten på Oljehamnsvägen.

1.5

Förutsättningar - Byggnaden

Byggnaden placeras 30 meter från Oljehamnsvägen på grund av skyddzon närmast vägen
(Detaljerad riskbedömning 20-01-16). Utryckningsfordon ges möjlighet att köra runt hela
byggnaden.
Då lutningarna ej får överskrida 3% för tvärfall och lutningar vid in- och utfarter (VGU)
placeras den färdiga golvhöjden på FG +21,50. Den färdiga golvhöjden ligger något över
Oljehamnsvägen vilket den Detaljerad riskbedömning (20-01-16) bedömer nödvändigt.

1.6

Förutsättning dagvatten

Dagvattenutredning hade vid framtagandet av detta dokument inte slutförts men
avstämningar med VA-utredare har skett löpande. För den grova höjdsättningen av
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fastigheten har omhändertagandet av dagvatten utgått från att ytvatten tas om hand längs
med bergväggen i öst samt att allt dagvatten inom övningsområdet renas lokalt.

2

Massbalans

Beräkningarna för massbalansen har utgått från höjdsättningen som redovisas på
situationsplanen L-30-1-01 se bilaga 1.
Placeringen av byggnad och anpassningen i höjdled till anslutande vägar innebär ett
överskott på massor enligt tabell nedan. Observera att massor för ombyggnation av
Tubbarydsvägen ingår i balansberäkningen.

Area

Schakt

fyll

15276 m²

65460 m³

10093m³

Netto
(överskottsmassor)
55366,68m³ (schakt)

Fig 2
Sektionen ovan (Fig 2) redovisar hur volymbalansen ser ut där differensen bedöms vara
som störst, se sektionsmarkering på situationsplanen Bilaga 1.

3

Kalkyl

Kalkylen baseras på grovt uppskattade förutsättningar vad gäller höjder, markens
beskaffenhet och framtida utformning. Det bör göras en geo-undersökning för att utresa
mängden och kvalitet av berg samt vidare projektering av utformning av marken för att
kunna göra mer detaljerad anläggningskalkyl.
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Tabellen nedan (fig 3) sammanfattar en kalkyl som förutsätter idealiska förhållanden där all
volym för området är av berg med sådan beskaffenhet att det går att krossa och sälja
vidare när översta lagret av jord på 0,5 meter har banats av.
Moment –använder bef bergmaterial

Ca kostnad/intäkter (SEK)

schakt

-8 000 000 kr

ny överbyggnad och beläggning

-5 200 000 kr

överskott försäljning krossmaterial

+11 600 000 kr

Totalt

-1 600 000 kr

Riskkostnader 25%

-400 000kr

Totalt inkl 25% risk

-2 000 000 kr

Fig 3

4

Sammanfattning

Massbalansen för föreslagen brandstation på del av fastigheten Karlshamn 6:5 innebär
grovt uppskattad mängd överskottsmassor om cirka 55367m³. Bergets beskaffenhet har
inte prövats men bedöms sannolikt vara av sådan kvalitet att massorna kan användas till
överbyggnader och överskott krossas och säljas vidare.
Vid idealiska förutsättningar, dvs: överkottsmassorna är av den mängd enligt ovan och att
berget är av sådan kvalitet att det går att använda och sälja vidare, kan kostnaderna för
schakt, överbyggnad av återvunnet bergmaterial, ytskikt i form av asfalt samt försäljning
av överskottsmassor kosta cirka 2 miljoner kronor.
Då försäljningen är en sådan kostnadseffektiviserande post bör en geoundersökning göras
samt en bergmodell som i detalj redovisar mängden användbar berg som finns. Vidar bör
en köpare av överskottet säkerställas i ett tidigt skede i projektet.
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Sammanfattning
Karlshamns kommun planerar för en ny brandstation på del av fastigheten Karlshamn 6:5
som idag är obebyggd. På brandstationen kommer det finnas en yta avsedd för att öva
brandsläckning. Planerad byggnation ökar flödena och föroreningsbelastningen från
planområdet. Avrinningskoefficienten för hela området går från 0,17 till 0,44 och det
dimensionerande flödet för ett 10-årsregn ökar från 159 l/s till 504 l/s. Det finns ett
fördröjningsbehov på 46 m3 för övningsytan och 167 m3 för resten av området baserat på
ett utsläppskrav på max 100 l/s/ha reducerad yta. Övningsytan behöver en separat
hantering för att undvika att rester från PFAS-innehållande brandskum sprids ut från
området. Utöver ett specialfokus på PFAS för övningsytan så är både övningsytan och
resten av området i behov av rening för att inte förvärra statusen på recipienten Stärnö
Sandvik.
För dagvattenhanteringen från övningsytan har ett lösningsförslag tagits fram som innebär
att allt vatten leds till en samlingspunkt. I den punkten placeras en oljeavskiljare eller annat
filter som anpassas för att fånga upp föroreningar. Därefter leds vattnet till ett
underjordiskt sedimentationsmagasin med en reglervolym på 46 m3. Vid 10-årsregn
behöver det finnas en möjlighet att koppla förbi oljeavskiljaren så att vattnet går direkt till
sedimentationsmagasinet, som då stryps. Sedimentationsmagasinet är dimensionerat för
att kunna hålla hela volymen för ett 10-årsregn för att undvika att vattnet går igenom
systemet obehandlat. Så fort det finns risk att vattnet är förorenat av PFAS ska utloppet
från sedimentationsmagasinet strypas för att kunna samla upp vattnet. Efter en sådan
incident hämtas vattnet av en aktör som kan destruera PFAS. Om släck- eller dagvattnet
riskerar att vara förorenat av PFAS hindras det alltså från att fortsätta ut genom resten av
systemet. I övriga fall leds sedimentationsmagasinet ut i ett svackdike som går längs med
Oljehamnsvägen. Saknas det idag en anläggning för destruering av PFAS kan denna
uppföras på fastigheten med möjlighet till att transportera vatten från andra övningsplatser
i framtiden.
För övriga ytor, utanför övningsområdet, föreslås det att vattnet leds in i regnbäddar eller
genom genomsläppliga beläggningar. Det är viktigt att vattnet inte tillåts infiltrera utan
istället leds till ett underjordiskt sedimentationsmagasin med en reglervolym på 167 m3.
Om det finns risk för att ett akut utsläpp skulle kunna inträffa även utanför övningsområdet
bör det kunna gå att strypa utflödet även från detta sedimentationsmagasin, men vanligtvis
leds det ut till svackdiket längs med Oljehamnsvägen.
Med föreslagna lösningar uppnås en fördröjning utifrån utsläppskrav och samtliga
undersökta ämnen håller sig under eller på befintlig nivå. Mängden kväve ökar lite enligt
beräkningarna, men bedöms inte ge en negativ påverkan på möjligheten att uppnå MKN.
Genom att anlägga gröna tak på förrådsbyggnader minskar den årliga
föroreningstransporten ytterligare, vilket skulle säkerställa att även kvävetransporten
minskas.

Karlshamns kommun
Dagvattenhantering för del av Karlshamn 6:5, 776971
Datum 03/06/2020, Rev. Version 1

copyright© AFRY Infrastructure AB

706

AFRY PM Karlshamns brandstation_justerat LST.docx
Page 5/33

1

Inledning

1.1

Bakgrund

Karlshamns kommun planerar för en ny brandstation på del av fastigheten Karlshamn 6:5
som idag är obebyggd. På brandstationen kommer det finnas en yta avsedd för att öva
brandsläckning. För vidare arbete med detaljplanen inför samrådsskedet finns behov av
utredning av dagvattenhanteringen på fastigheten.
Planområdet ligger ca 1 km väst om Karlshamn längs med Oljehamnsvägen och
Tubbarydsvägen. I dagsläget utgörs området av kuperad naturmark och är ca 4 ha. Figur 1
visar en översiktskarta över området.

Figur 1. Översiktskarta över planområdet, som är markerat med en svart linje.

1.2

Uppdragsbeskrivning

I denna rapport kommer AFRY enligt uppdrag att redovisa för:
•
•
•
•
•
•

Beskrivning av recipientens status utifrån befintliga MKN
Beräknade dagvattenflöden för planområdet innan och efter exploatering samt med
föreslagna åtgärder
Kapacitetsberäkning för fördröjande åtgärder
Föroreningsbelastning från dagvatten från planområdet före och efter exploatering
samt med föreslagna åtgärder
Bedömning av översvämningsrisker
Ge förslag på höjdsättning/lutningspilar av planen för att säkerställa
dagvattentransporter och minska risk för översvämningar
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•
•
•
•
•
•

Ge förslag till hur planerade byggnader ska höjdsättas så att problem avseende
dagvatten undviks
Utreda möjligheten/behov till delning/rening av dagvatten från den del av
fastigheten som ska användas för träning och övning av brandsläckning
Utreda lämplig största hårdgörandegrad av tomten alternativt föreslå hur stor del
som ska vara infiltrerbar mark
Förslag på dagvattenlösning
Titta på möjligheten att samla upp/återanvända takavvattningen till bevattning av
området.
Kostnadsuppskattning för dagvattenlösning

2

Förutsättningar

2.1

Underlag

Följande underlag från beställaren och parallell utredning har använts i denna utredning:

Underlag

Datum

Uppdragsbeskrivning och offert

2019-11-06

Översiktskarta / baskarta / grundkarta över utredningsområdet

2020-01-29*

Strukturplan / plankarta / gränser för detaljplanområde

2020-01-29*

Laserscannad höjddata

2019-10-28*

Underlag av VA-ledningar (allmänna VA-ledningar / fastighetens ledningar)

2019-11-18*

PM – Massbalans för Karlshamns nya brandstation, AFRY

2020-01-31

Riktlinjer för dagvattenhantering i Karlshamns kommun

2019-11-22*

*Underlaget erhållet angivet datum

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning:

Underlag

Utgivare

Publikationsår

P104

Svenskt Vatten

2011

P105

Svenskt Vatten

2016

P110

Svenskt Vatten

2016

VISS, Vatteninformationssystem Sverige

Länsstyrelsen

WebbGIS

Länsstyrelsen

Genomsläpplighetskarta

SGU

Jordartskarta

SGU

Jorddjupskarta

SGU
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2.2

Dagvattenstrategi

Enligt Karlshamns kommuns riktlinjer för dagvatten ska dagvatten vid ombyggnad eller
exploatering hanteras enligt följande riktlinjer:
•
•
•

•

Dagvattenhanteringen ska beskrivas i detaljplaner. Behov av rening, fördröjning
och ytor ska ingå i planbeskrivningen.
Det är markägaren/verksamhetsutövaren som har ansvaret för att finna lösningar
för sitt dagvatten och ska bekosta denna lösning.
Dagvattnet ska avledas på ett sätt som inte försvårar avledandet nedströms eller
skadar omgivande mark. Vid ombyggnad och nyexploatering ska ledningssystemet
anpassas så att översvämning utanför aktuellt område via dagvattenledningar
motverkas.
Lämpliga allmänna platser bör utnyttjas som multifunktionella ytor i
dagvattenhanteringen.

Lösningar ska prioriteras så att dagvattnet i första hand tas om hand på den egna tomten
eller fastigheten genom lokalt omhändertagande av dagvatten. I andra hand, om det första
alternativet inte är möjligt helt eller delvis, ska dagvattnet tas om hand genom fördröjning
och genom öppen dagvattenavledning. Det kan ske genom att ha en höjdsättning som
medför att vattnet leds via t.ex. diken och kanaler till recipient utan att medföra
översvämning i fastigheter. Dagvattenanläggningar ska utgöra positiva inslag i den
bebyggda miljön. Om nyexploatering sker i områden som riskerar att översvämmas ska
bebyggelsen anpassas efter områdets förutsättningar, så att funktion och verksamhet kan
bibehållas.

2.3

Koordinatsystem

I denna rapport kommer samtliga resultat visas i koordinatsystemet SWEREF 99 15 00 och
höjdsystemet RH2000.

2.4

Hydrologiska beräkningsmetoder

Flödesberäkningar görs för 10- och 100-årsregn med varaktighet på 10 minuter. Hänsyn tas
till ökade flöden till följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider förväntas
ökningen bli cirka 5 – 30 % vilket ger ett spann på klimatfaktorn för det beräknade regnet
på 1,05 – 1,30. I denna rapport används 1,25 (Svenskt Vatten AB)

2.4.1

Flöden

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110 kap
10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn.
ln(𝑇𝑅 )
3
𝑖Å = 190 ∗ √Å ∗ 0,98 + 2
𝑇𝑅
Där:
𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎]
𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟]
Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟]
Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden
med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas med följande
formel. (Svenskt Vatten AB)
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𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘
Där:
𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠]
𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎]
𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−]
𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎]
𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

2.4.2

Magasinsvolym

Magasinvolymen har beräknats med regnenveloppmetoden, som går ut på att hitta den
varaktighet som ger störst skillnad på ingående och utgående volym genom att variera
varaktigheten på regnet.
𝑉 = 𝑀𝑎𝑥 [𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑢𝑡 ]
Utflödet från planområdet tillåts i det här fallet vara max 100 l/s/ha hårdgjord yta.

2.5

Miljökrav på recipient för dagvatten

2.5.1

Miljökvalitetsnormer för dagvatten

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 som
Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade
miljökvalitetsnormer. Normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk
lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. Normerna för
vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Varje
vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att beskriva vattenförekomstens
vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status
eller potential innan år 2021 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den ska
istället förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för
vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. (HaV, 2016; VISS)
Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på att
vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk status ska
uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för
statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller verksamheter
som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas.
Den aktuella recipienten för detaljplanen är Stärnö Sandvik och visas i figur 2. Recipienten
ligger sydväst om Karlshamn ca 1,5 km söder om planområdet.
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Figur 2. Översiktskarta för recipienten Stärnö Sandvik markerad med ljusblått (VISS, 2019).
Ungefärlig placering av planområdet är markerat med svarta linjer.

Recipienten är enligt vattendirektivet en vattenförekomst och klassas i VISS enligt tabell 1.
Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status sattes år 2017 i samband med skiftet
av den andra och tredje förvaltningscykeln. VISS uppdaterar kontinuerligt statusen av
vattenförekomsten.
Tabell 1. VISS statusklassificering av recipienten Stärnö Sandvik från 2019-06-18.
Vattenförekomst
Stärnö Sandvik
SE561480148220

Ekologisk status
Status
MKN
(dagsläge)
(framtida mål)
Måttlig
God ekologisk
ekologisk
status 2027
status

Kemisk status
Status
MKN
(dagsläge)
(framtida mål)
Uppnår ej god
God kemisk
kemisk
ytvattenstatus
ytvattenstatus

Den ekologiska statusen har i dagsläget satts till måttlig. Detta beror främst på
näringsämnen. Under sommaren håller sig totalmängden för kväve i recipienten på hög
status medan den är god under vintern. Vad gäller totalmängden fosfor så ligger den på
otillfredsställande status under sommaren medan den är måttlig under vintern. I dagsläget
uppnår inte recipienten god kemisk status. Detta beror på bromerad difenyleter och
kvicksilver och kvicksilverföreningar från atmosfärisk deposition. Påverkanskällor
identifierade av VISS presenteras i tabell 2.

Karlshamns kommun
Dagvattenhantering för del av Karlshamn 6:5, 776971
Datum 03/06/2020, Rev. Version 1

copyright© AFRY Infrastructure AB

711

AFRY PM Karlshamns brandstation_justerat LST.docx
Page 10/33

Tabell 2. Källor med betydande påverkan på recipienten Stärnö Sandvik (VISS).
Punktkällor

Diffusa källor

Reningsverk

Atmosfärisk deposition

Inte IED-industri (nära anslutning till hamn/varv)

Belastning av näringsämnen (kväve och fosfor)

Förorenade områden

I enlighet med bilaga 6 i Havs-och vattenmyndighetens föreskrifter har ett undantag i form
av mindre stränga krav för kvicksilver och PBDE utfärdats. Skälet till undantaget är att
halterna för båda föroreningarna bedöms överskridas i fisk i samtliga svenska
vattenförekomster. Dock får inte de nuvarande halterna av kvicksilver och PBDE
överskridas.

2.5.2

Riktvärden från riktvärdesgruppen

Dagvattnet släpps uppströms utsläppspunkt till recipienten, som kategoriseras som kust.
Utifrån riktvärdesgruppens struktur ska riktvärden 2M användas. Dessa presenteras i tabell
3.
Tabell 3. Riktvärden från riktvärdesgruppen för nivå 2M, utsläpp uppström utsläppspunkt till kust.
Det saknas riktvärde för PAH16.
Förorening

Enhet

Riktvärden

Benso(a)pyren
(BaP)
Bly (Pb)
Fosfor (Tot-P)
Kadmium (Cd)
Koppar (Cu)

µg/l

0,07

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

10
175
0,5
30

Krom (Cr)

µg/l

15

Förorening

Enhet

Riktvärden

Kvicksilver (Hg)

µg/l

0,07

Kväve (Tot-N)
Nickel (Ni)
Oljeindex (Olja)
Suspenderad substans
(SS)
Zink (Zn)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

2 500
30
700
60 000

µg/l

90

3

Områdets förutsättningar

3.1

Planbeskrivning

Planområdet ligger väster om centrala Karlshamn utmed väg 15 (Oljehamnsvägen) vid
korsningen med Tubbarydsvägen (se figur 3). Området är ca 4 ha stort. I dagsläget finns
inga kommunala VA-ledningar i området förutom en dricksvattenservis i Tubbarydsvägen.
Området är skogbeklätt. Avvattning sker via befintligt vägdike (se avsnitt 3.3.1) utmed
Oljehamnsvägen som rinner i sydöstlig riktning. Området är kuperat och sluttar brant från
nordost ner mot diket längs med Oljehamnsvägen. Den högsta punkten är ca +36,0 m och
den lägsta ca +16,8 m.
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Figur 3. Visar planområdets utbredning och vägar i området.

3.2

Geotekniska förhållanden

3.2.1

Markförhållanden

SGU:s jordartskarta visas i figur 4. Där framgår att planområdet till stor del består av
urberg med inslag av sandig morän och glacial lera. I den sandiga moränen kan det ske viss
infiltration, men i övrigt bedöms genomsläppligheten i marken vara låg.
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Figur 4. SGU:s jordartskarta. Planområdet är ungefärligt markerat med svarta linjer och består
främst av urberg med inslag av sandig morän och glacial lera.

SGU:s jorddjupskarta visas i figur 5. Planområdet domineras av tunna jordlager med
tjockare lager i anslutning till Tubbarydsvägen och Oljehamnsvägen.

Figur 5. SGU:s jorddjupskarta. Planområdet är ungefärligt markerat med svarta linjer. Större
delen av området har väldigt låga jorddjup med undantag för precis i anslutning till vägarna där
jorddjupet som djupast blir upp till 10 m.
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3.2.2

Grundvattennivåer

Det finns ingen information om grundvattennivåer.

3.3

Avrinning

Befintlig avrinning visas i figur 6. Det finns ett befintligt vägdike längs med Oljehamnsvägen
dit vattnet inom planområdet rinner i dagsläget. Det finns även ett vägdike på östra sidan
om Tubbarydsvägen som ledder vattnet ner till Oljehamnsvägen. Resten av området lutar
idag brant sydväst mot Oljehamnsvägen. Den nordöstra gränsen av planområdet följer
ungefär en höjdrygg med höjder upp mot +36 m. Området nordöst om planområdet på
andra sidan höjdryggen rinner alltså antagligen åt andra hållet bort från planområdet.

Figur 6. Befintlig avrinning inom planområdet. Det går ett dike längs med Oljehamnsvägen efter
att den passerat Tubbarydsvägen som samlar upp vattnet idag.

3.3.1

Diket längs med Oljehamnsvägen

I dagsläget går det ett dike längs med Oljehamnsvägen, som leder vattnet söderut. Det har
utretts hur vattenföringen i diket påverkas om tvärsektionen minskas till ett 1,5 m djupt
och 12 m brett dike med en släntlutning på 1:4. Modellering i Mike Urban med både ett 10och 100-årsregn har visat att kapaciteten i diket fortfarande är tillräcklig för att hantera
avledningen av dagvatten från planområdet så väl som uppströms liggande områden.

3.4

Markavvattningsföretag

Markavvattningsföretag är gemensamhetsförläggningar enligt anläggningslagen och är en
vanlig företeelse i Sverige där bönder under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal dikade ut
stora ytor för att odla upp kärr, mosse eller annan vattendränkt mark. Företaget måste
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omprövas eller avvecklas om flöden till företaget avleds eller förändras. (Länsstyrelsen,
2017)
Nedströms planområdet finns ett markavvattningsföretag: Sternö Tubbaryd 1921. Det ligger
omkring 600 m söder om planområdet och visas i figur 7. Beroende på hur exploateringen
genomförs kan markavvattningsföretaget påverkas även om planområdet inte släpper direkt
till markavvattningsföretaget. Markavvattningsföretaget är dimensionerat för 1,5 l/s,ha.

Figur 7. Grön linje visar båtnadsområdet för markavvattningsföretaget Sternö Tubbaryd 1921, som
ligger cirka 600 m söder om planområdet. Lager för båtnadsområdet är hämtat från Länsstyrelsen.

3.5

Lågpunktskartering

I dagsläget lutar området generellt så att det inte bildas några instängda områden. För att
undvika instängda områden efter exploatering bör marken luta (7 ‰) bort från byggnader
mot öppna ytor och intilliggande vägnätet.

4

Flödesberäkningar

4.1

Befintlig situation

Markanvändning i befintlig situation illustreras i figur 8. Större delen av planområdet består
idag av kuperad naturmark. Undantaget är i syd och väst där planområdet omfattar den
befintliga Tubbarydsvägen och Oljehamnsvägen. För att få bra jämförbarhet i senare avsnitt
i rapporten redovisas den del av naturmarken som kommer utgöra övningsytan särskilt.
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Figur 8. Visar befintlig markanvändning och avrinningskoefficienter som har använts i flödes- och
magasinsberäkningarna. Den del av naturmarken som planeras bli övningsområde är markerad
med grått streck.

4.1.1

Markanvändning

Tabell 4 beskriver den befintliga markanvändningen genom att redovisa de separata
ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerade yta. Idag består
planområdet bortsett från befintliga vägar av skogbevuxen, kuperad naturmark varför en
avrinningskoefficient på 0,10 används. Befintliga vägar har satts till 0,80.
Avrinningskoefficienterna är tagna från Svenskt Vatten P110.
Tabell 4. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet.
Delområde

Markanvändning

Övriga
fastigheten
Övriga
fastigheten
Övningsområdet

Kuperad
naturmark
Befintlig väg

Totalt

Yta [m2]
33 141

0,10

Reducerad yta
[ha]
0,33

4 147

0,80

0,33

3 275

0,10

0,03

40 563

0,17

0,70

Kuperad
naturmark
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4.1.2

Flöden

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1 samt reducerade ytor enligt
tabell 4. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för ett 10- och 100-årsregn med
en regnvaraktighet på 10 minuter.
•
•

𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 228 𝑙⁄𝑠 , ℎ𝑎
𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 489 𝑙⁄𝑠 , ℎ𝑎

Dagvattenflödet har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning. Resultaten för
planområdet redovisas i tabell 5.
Tabell 5. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 10- och 100-årsregn.
Delområde

4.2

Flöden [l/s]

Övningsytan
Övriga fastigheten

10-årsregn
8
151

100-årsregn
16
324

Totalt

159

340

Planerad utformning

Planområdet är avsatt till en framtida brandstation med tillhörande övningsyta,
ekonomibyggnader samt parkering (se figur 9). Planens stora höjdskillnader medför att en
stor del av området behöver planas ut för att möjliggöra bebyggelse. Planen sträcker sig
över den befintliga Tubbarydsvägen och kommer innebära ombyggnad av denna. Även
delar av Oljehamnsvägen omfattas av planområdet.
Av områdets ca 40 600 m2 är ca 4 400 m2 utritat som byggnader. Detta inkluderar
huvudbyggnaden samt ett antal ekonomibyggnader som kallförråd och övningsbyggnader
för brandövningar. I sydöst är ca 3 300 m2 avsatt som övningsområde.
Planområdet kommer i övrigt att användas för parkeringar och köryta för tunga fordon. För
området mellan planområdets nordöstra gräns och området inne på brandstationen antas
att marken kommer utgöras av naturmark även i fortsättningen. När den här rapporten
skrevs är det fortfarande inte bestämt hur detta område ska utformas. Det kommer att
behövas ett avskärande dike mot naturmarken för att undvika att vatten rinner in på det
exploaterade området. Placeringen av diket påverkas av hur planområdet utformas, men
det utformas lämpligen som ett svackdike.
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Figur 9. Visar planerad markanvändning och avrinningskoefficienter som har använts i flödes- och
magasinsberäkningarna.

4.2.1

Markanvändning

Tabell 6 beskriver den planerade markanvändningen genom att redovisa de separata ytornas
totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerade yta. Avrinningskoefficienterna är
tagna från Svenskt Vatten P110. Till rapporten har antagits att hela markytan, bortsett från
betongplattan inom övningsområdet, kommer hårdgöras med asfalt.
Tabell 6. Areaberäkning för planerad markanvändning inom planområdet.
Delområde

Markanvändning

Övningsytan
Övningsytan
Övningsytan
Totalt övningsytan
Övriga fastigheten
Övriga fastigheten
Övriga fastigheten
Totalt övriga
fastigheten

Tak
Betongplatta
Asfalt
Tak
Asfalt
Naturmark

Totalt
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483
102
2 687
3 272
3 909
11 640
21 742

0,90
0,90
0,80
0,82
0,90
0,80
0,10

Reducerad
yta [ha]
0,04
0,01
0,22
0,27
0,35
0,93
0,22

37 291

0,40

1,50

40 563

0,44

1,77

Yta [m2]

Avrinningskoefficient
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4.2.2

Flöden

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1, reducerade ytor
enligt tabell 4 samt med en klimatfaktor på 1,25. Regnintensitet har beräknats med
specifikt flöde vid ett 10- och 100-årsregn, varaktighet 10 minuter.
•
•

𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 284 [𝑙⁄𝑠 , ℎ𝑎]
𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 611 [𝑙⁄𝑠 , ℎ𝑎]

Resultaten för dagvattenflöden samt volym redovisas i tabell 7.
Tabell 7. Beräknade dagvattenflöden för planerad situation vid ett 10- och 100-årsregn med en
klimatfaktor på 1,25. För 10-årsregnet visas även volymen.
Delområde
Övningsytan
Övriga fastigheten

Dagvattenflöde [l/s]
10-årsregn
100-årsregn
76
164
428
917

Totalt

504

Volym [m3]
10-årsregn
46
257

1 081

303

Vid en jämförelse mellan tabell 5 och 7 kan man se att flödet ökar med ungefär 340 l/s vid
ett 10-årsregn. Det behöver skapas fördröjningsmagasin för att inte belasta nedströms
liggande områden.

4.3

Magasinsvolym

Enligt kommunens krav på planområdet finns en utsläppsbegränsning på 100 l/s/ha
hårdgjord yta. Det innebär att dagvatten måste fördröjas på området innan anslutning sker
till befintligt dike. Magasinsbehovet beräknas med regnenvelopp-metoden enligt
avsnitt 2.4.2. Resultatet presenteras i tabell 8. Då det behöver vara möjligt att strypa
utloppet från övningsytan för att undvika läckage av PFAS har en jämförelse gjorts för
övningsytan mellan den totala volymen av 10-årsregnet (tabell 7) och den volym som fås
från regnenvelopp-metoden (30 m3). Eftersom volymen vid 10 min varaktighet är störst har
den volymen satts som fördröjningsbehov.
Tabell 8. Fördröjningsbehov efter exploatering.

Delområde

5

Fördröjningsbehov [m3]

Övningsytan

46

Övriga fastigheten

167

Totalt

213

Föroreningsberäkningar

Översiktliga beräkningar har utförts i databasen StormTac för föroreningskoncentrationer och
-mängder inom området före och efter exploatering. Koncentrationerna och mängderna
redovisas i tabell 9 och 10 och visar planområdets totala föroreningsbidrag till recipienten.
Använda markanvändningar, volymavrinningskoefficienter och årsdygnstrafik presenteras i
figur 10 och 11.
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Figur 10. Markanvändning, volymavrinningskoefficienter och årsdygnstrafik för befintlig situation.

Figur 11. Markanvändning, volymavrinnginskoefficienter och årsdygnstrafik för framtida situation.
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De ämnen som analyserats är de 13 standardämnena i StormTac, vilka överensstämmer med
de ämnen som riktvärdesgruppen har tagit fram riktvärden för. Högfluorerade ämnen, PFAS,
finns inte med bland dessa och finns inte heller i StormTacs databas. Brandskum är en källa
till PFAS varför hänsyn behöver tas till att se till att det inte sprids PFAS från övningsområdet.
Kemikalieinspektionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Naturvårdsverket
har tagit fram rekommendationer för minskad användning av brandsläckningsskum, vilka bör
beaktas i verksamheten på brandstationen (KEMI, 2016).
Föroreningsberäkningarna är gjorda med en årsnederbörd på 620 mm, vilket är hämtat från
SMHI:s mätstation Karlshamn (stationsnummer 6413). Nederbörden är justerad med en
faktor 1,1 för att ta höjd för mätförluster.
Tabell 9. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för hela planområdet före och efter exploatering.
Koncentrationer som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. Eftersom utsläpp inte
görs direkt till recipienten (ett kustvatten) så bör riktvärde 2M från Riktvärdesgruppen användas.
Förorening

Enhet

Fosfor (P)
Kväve (N)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Zink (Zn)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Kvicksilver (Hg)
Suspenderad substans (SS)
Oljeindex (Olja)
PAH16
Benso(a)pyren (BaP)

Riktvärde
2M

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Befintlig
situation

175
2 500
10
30
90
0,5
15
30
0,07
60 000
700
0,07

Planerad
situation

56
840
3,6
11
19
0,16
3,7
4
0,029
34 000
320
0,12
0,0075

95
1 700
5,1
18
30
0,33
6
4,9
0,04
35 000
600
0,43
0,019

*

Beräknade med årsmedelnederbörd på 620 mm.

Tabell 10. Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering. Mängder
som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade.
Förorening

Enhet

Fosfor (P)
Kväve (N)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Zink (Zn)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Kvicksilver (Hg)
Suspenderad substans (SS)
Oljeindex (Olja)
PAH16
Benso(a)pyren (BaP)

kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år

Befintlig situation
0,42
6,3
0,027
0,08
0,14
0,0012
0,028
0,03
0,00022
260
2,4
0,00086
0,000056

Planerad situation
1,37
19,1
0,0662
0,223
0,399
0,00461
0,079
0,0661
0,000514
438
6,4
0,0056
0,000226

*

Beräknade med årsmedelnederbörd på 620 mm.

Både koncentrationer och mängder ökar för samtliga ämnen efter exploatering. Detta beror
på ökade flöden när ytor hårdgörs och en förändrad markanvändning. Reningsbehovet för
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att få ner mängderna till befintliga nivåer ligger mellan 40-85 %. Även om samtliga
koncentrationer ökar är det inget av ämnena som hamnar över riktvärdet. Eftersom
statusen på en vattenförekomst inte får försämras (beskrivs i avsnitt 2.5.1) krävs det
renings- och fördröjningsåtgärder.

6

Dagvattenhantering

6.1

Allmänna rekommendationer

Dagvattenhanteringen ska följa de riktlinjer som beskrivs i avsnitt 2.2. Eftersom fastigheten
mestadels är belägen på berg finns det mycket begränsade möjligheter för infiltration av
dagvatten. Då räddningstjänsten uppgett att brandskum innehållande PFAS kan komma att
användas i vissa övningar finns det ett behov att hantera avrinningen från övningsområdet
separat. Eftersom att vatten inom planområdet kan komma i kontakt med PFAS bör
infiltration av dagvattnet undvikas.

6.1.1

Höjdsättning och översvämningsrisk

Vid kraftigare regn än de dimensionerande 10-årsregnen kommer vattnet inte kunna
avledas tillräckligt snabbt via det planerade dagvattensystemet. Då måste området vara
höjdsatt så att vattnet rinner från byggnaderna mot områden som kan översvämmas utan
skador på byggnader. Svenskt Vatten rekommenderar att nybyggda fastigheter
dimensioneras så att marköversvämningar med skador på byggnader sker mer sällan än
vart 100:e år (Svenskt Vatten P110, 2016).
För att förhindra att yt- eller dagvatten rinner in i byggnaden måste marken ges en
tillräcklig lutning från byggnaden, så som i situationsplan L-30-1-01 som varit utgångspunkt
i den parallella massbalansutredningen. Avrinningen sker då lämpligast i riktning mot de
båda svackdikena. Dessa avrinningsvägar ska dock ses som sekundära då dagvattnet i
första hand ska omhändertas inom planområdet.

6.1.2

Miljöanpassade materialval

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller miljöskadliga
ämnen väljas.
Kända material som avger föroreningar är exempelvis takbeläggning, belysningsstolpar och
räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger
organiska föroreningar. Planen bör därför inte föreskriva material som ger ifrån sig
miljöskadliga ämnen som exempelvis zinktak. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som
satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. För att
undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över de materialval
som ska användas för byggnation.

6.2

Föreslagen dagvattenhantering

Figur 12 visar en skiss över föreslagen dagvattenhantering för planområdet. Här ges en
ungefärlig bild av dagvattensystemens storlek och placering i planområdet. En närmare
beskrivning av lösningarna i de två delområdena återfinns i avsnitt 6.2.1 och 6.2.2. I stora
drag bygger förslaget på att använda lokala mindre åtgärder först innan vattnet leds till ett
underjordiskt sedimentationsmagasin som därefter släpper vattnet till diket som går längs
med Oljehamnsvägen.
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I samband med att planområdet planas ut kommer det uppstå ett behov av att hantera
vatten som rinner in i området från nordöst. Lämpligen placeras ett avskärande dike i form
av ett svackdike på den nordöstra sidan av den hårdgjorda ytan för att leda vattnet sydöst
runt ytan och ner i diket längs med Oljehamnsvägen. Dragning illustreras med mörkblå pilar
i figur 12.

Figur 12. Visar ett koncept för hur dagvattnet kan tas om hand inom planområdet. Mörkblå pilar
visar tänkt dragning av det svackdike som behövs för att fånga upp vatten som rinner in i
området nordöst ifrån.

Från föroreningsberäkningarna framgår det att de undersökta ämnena mestadels kommer
från ytorna utanför övningsområdet då de är påtagligt större än övningsområdet och har
parkeringar. Om brandskum med PFAS används i en övning behöver dock det släckvattnet
eller ett 10-årsregn som faller på ytan kunna samlas upp eftersom PFAS inte bryts ner
naturligt eller i vanliga reningsanläggningar. Den övriga fastigheten är alltså smutsigare
med avseende på vanligt förekommande föroreningar i dagvatten, medan övningsytan är
smutsigare med avseende på PFAS.

6.2.1

Dagvattenhantering på övningsområdet

Från frågor till räddningstjänsten har det framgått att de använder ca 3 m3 vatten vid en
normalstor övning och ca 10 m3 vid en större övning. Detta är mindre än de 46 m3 som
uppkommer vid ett 10-årsregn. Det blir alltså 10-årsregnet som blir dimensionerande för
hur stor volym som behöver kunna hållas tillbaka.
Förslaget är att sätta en oljeavskiljare eller annat lämpligt filter först i systemet för att ta
hand om vattnet från övningsytan. Detta för att försöka fånga PFAS tidigt. Då flödet från ett
10-årsregn uppgår till 76 l/s behöver det dock finnas en bräddningsfunktion för att undvika
att vatten trycks bakåt i systemet och orsakar problem där när kapaciteten på
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oljeavskiljaren överstigs. Efter oljeavskiljaren föreslås ett underjordiskt
sedimentationsmagasin med en avstängningsventil. Syftet med avstängningsventilen är att
kunna strypa utflödet från övningsområdet om ett 10-årsregn inträffar i anslutning till att
en övning med PFAS-skum har genomförts eller om det finns anledning att misstänka att
vattnet från övningsytan har blivit förorenat av PFAS. Underjordsmagasinet behöver alltså
ha en reglervolym på minst 46 m3 för att det PFAS-kontaminerade vattnet inte ska sköljas
igenom systemet. Med en reglerhöjd på 0,4 m blir ytaanspråket 115 m2. Efter att 10årsregnet slutat ska vattnet inte släppas vidare i systemet utan istället hämtas av lämplig
aktör som kan destruera PFAS. Ventilen ut från underjordsmagasinet ska alltså hållas
stängd fram till dess att det kontaminerade vattnet avlägsnats från platsen. På så sätt
minimeras risken att förorenat vatten släpps ut från området. I övriga fall leds
underjordsmagasinet ut via svackdiket längs med Oljehamnsvägen där ytterligare rening
sker innan vattnet fortsätter mot recipienten.
Att anlägga gröna tak på förråd eller andra byggnader hjälper till att minska
föroreningsmängderna ytterligare genom att det årliga flödet över marken som tar med sig
föroreningarna minskas.
Vatten som kan tänkas ha varit i kontakt med PFAS ska inte infiltreras då detta riskerar att
förorena grundvattnet. Saknas det idag en befintlig anläggning dit man kan ta vattnet för
hantering utav PFAS föroreningarna kan en sådan anläggning uppföras på området. Det
kommer då bli en form av mindre reningsverk med ytterligare steg som till exempel skulle
kunna vara ett aktivt kolfilter. Finns behovet av en ny anläggning bör en sådan lösning
utredas i mer detalj i ett senare skede.
6.2.1.1

Förslag på funktionskrav på övningsområdets dagvattenlösning

Föreslagen dagvattenhantering för övningsområdet är ett sätt att lösa hanteringen på.
Oavsett hur den faktiska lösningen blir finns det vissa funktioner som bör finnas:
•
•
•
•
•
•
•

6.2.2

Dagvatten som riskerar att ha kontaminerats av PFAS ska inte släppas ut från
planområdet utan rening.
Vald reningslösning ska vara tät för att undvika att föroreningar infiltrerar och
förorenar grundvattnet.
Vald reningslösning ska vara enkel att underhålla så att reningsförmågan bibehålls.
Det ska finnas en avstängningsventil eller liknande för att i nödfall snabbt kunna
isolera stora föroreningsutsläpp innan de släpps ut från fastigheten.
Det ska finnas möjlighet att ta prover före och efter vald reningslösning för att
kunna säkerställa reningsfunktionen.
Det bör finnas möjlighet att installera ytterligare reningssteg ifall behoven uppstår i
framtiden.
Det ska finnas en skötselplan med tydliga instruktioner för drift- och underhåll av
dagvattenlösningen.

Dagvattenhantering på övriga fastigheten

Den övriga fastigheten har ett fördröjningsbehov på 167 m3. Som ett första steg föreslås
det att man jobbar med regnbäddar, genomsläpplig beläggning, gröna tak och liknande
åtgärder i anslutning till stuprör och parkeringar för att på så sätt minska hårdhetsgraden.
Dessa installationer ska vara täta i botten för att det inte ska ske någon infiltration som
riskerar att förorena grundvattnet. Istället bör de och resten av ytan ledas till ett
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underjordiskt sedimentationsmagasin med en reglervolym på 167 m3. Med en reglerhöjd på
0,5 m blir det en area på 334 m2. Även detta sedimentationsmagasin bör kunna strypas,
men endast då det sker ett akut utsläpp. Efter sedimentationsmagasinets leds vattnet ut via
svackdiket längs med Oljehamnsvägen.
Utöver beskrivet system ovan kommer det behövas ett avskärande dike, i form av ett
svackdike, i den nordöstra delen av planområdet för att förhindra att vatten rinner in i
området efter att marken har planats ut. Detta dike leder lämpligen vattnet runt den
hårdgjorda delen av planområdet enligt blå pilar i figur 12.

6.2.3

Kostnadsuppskattning för föreslagen dagvattenhantering

Anläggningskostnaderna för föreslagen dagvattenlösning presenteras i tabell 11.
Beräkningar har gjorts både för underjordiska sedimentationsmagasin i plast och i betong.
Det har lagts till 5 % för projektering och 20 % för oförutsedda kostnader. För plast blir
totalkostnaden ca 3 603 800 kr och för betong ca 6 255 000 kr.
Tabell 11. Visar en kostnadsuppskattning för föreslagen dagvattenhantering. Om de
underjordiska sedimentationsmagasinen anläggs med betong istället för plast hamnar kostnaden
på ca 6 255 000 kr istället.

Arbete
Övningsområde
Oljeavskiljare
Dagvattenledning
Underjordiskt sedimentationsmagasin plast
Svackdike
Övriga fastigheten
Regnbädd
Dagvattenledning
Underjordiskt sedimentationsmagasin plast
Svackdike
Övergripande kostnader
Projektering, 5 %
Oförutsett, 20 %
Total kostnad

6.2.4

Pris [SEK]
250
125
346
112

000
000
000
500

301
500
1 068
180

500
000
000
000

144 200
576 600
3 603 800

Insamling och återanvändning av vatten från tak

Den yta som utgörs av tak inom planområdet uppgår till ca 4 400 m2. Med en
avrinningskoefficient på 0,90 och en medelårsnederbörd på 620 mm så finns det potential
att samla in ca 2 500 m3 vatten från taken. Det motsvarar lika mycket vatten som används
i 820 stycken normalstora övningar eller 250 stycken stora övningar.

6.3

Dagvattenlösningar

6.3.1

Genomsläppliga beläggningar

En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt och bidrar
med flödesutjämning och rening av dagvatten. Ytor som släpper igenom vatten minskar
även risken för översvämningar vid kraftiga regn. Exempel på en genomsläppliga
beläggningar kan ses i figur 13 och 14.
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Figur 13. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med grusfogar.

Figur 14. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med gräs.

Grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig asfalt
är några beläggningsexempel. Under den översta beläggningen finns lager av makadam i
olika grovlekar som släpper igenom och filtrerar dagvattnet nedåt. När vattnet rinner
genom beläggningen och underlaget renas det i flera steg genom sedimentation, filtrering
och fastläggning. En genomsläpplig beläggning bidrar till effektiv ytanvändning då
flödesutjämning skapas direkt under beläggningsytan. För att funktionen på genomsläppliga
beläggningar ska bibehållas krävs kontinuerligt underhåll så de inte sätter igen.
Genomsläppliga beläggningar kan anläggas på olika sätt. Då infiltration ska undvikas i det
här fallet behöver dräneringsledningar anläggas. Beläggningen anläggs då exempelvis med
en tät duk och ledningar som avleder vattnet som infiltrerar. Se figur 15 för exempel på hur
system med genomsläppliga beläggningar kan utformas.
En yta med genomsläpplig beläggning upplevs oftast som mjukare och mer trivsam.
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Figur 15. Genomsläppliga beläggningar utan infiltration (CIRIA, 2015).

6.3.2

Underjordiskt sedimentationsmagasin

Ett underjordiskt sedimentationsmagasin är ett magasin under marknivå där vattnet
fördröjs och renas. Magasinet har en permanent vattenvolym där reningen sker via
sedimentation och en övre volym för fördröjning. Till skillnad från i till exempel en damm så
används inte biologiska processer eller växter för rening utan all rening beror på att
suspenderat material och partikelbundna föroreningar ges tid att sjunka till botten.
Sedimentationsmagasin är lämpliga i områden där det är ont om plats och det inte är
önskvärt att vattnet infiltrerar eftersom de inte är ytliga och förläggs med tät botten. (Larm
& Blecken, 2019)

Figur 16. Konceptuell skiss över hur ett underjordiskt sedimentationsmagasin kan se ut
(StormTac, 2020).
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6.3.3

Växtbädd

Växtbäddar används för att fördröja, infiltrera och rena dagvatten från omgivande
hårdgjorda ytor. De byggs upp så att dagvatten kan magasineras under en kort tid i
samband med kraftiga regn. Växterna i en växtbädd bör anpassas till områdets
förutsättningar och vegetationen kan bestå av gräs, buskar, träd, örter och så vidare. Med
en välkomponerad växtmix får man en växtbädd som fyller en teknisk funktion samtidigt
som den även medför estetiska och miljömässiga mervärden. Ytterligare fördelar med
växtbäddar är växternas förmåga att avdunsta vatten vilket bidrar till ett ännu effektivare
omhändertagande av dagvattnet. Växtbäddar kan bidra med grönska och biologisk
mångfald, de är även estetiskt tilltalande.
När de naturligt förekommande jordlagren har en begränsad infiltrationskapacitet ska en
ledning kopplas från växtbädden till befintligt dagvattensystem. Ledningen bör ha en liten
dimension för att fördröja dagvattnet men den ska säkerställa att vattnet kan dräneras
inom 48 timmar. Det bör även installeras en bräddledning eller brunn för att undvika
översvämningar vid kraftigare regn. Figur 17 visar en principskiss över en växtbädd och
figur 18 och 19 visar exempel på nedsänkt respektive upphöjd växtbädd.

Figur 17. Principskiss på växtbädd (Stockholm stad, 2018). I brandstationens detaljplan ska
bädden göras tät så att ingen infiltration sker.
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Figur 18. Exempel på nedsänkt växtbädd (Solna stad dagvattenstrategi, 2018).

Figur 19. Exempel på upphöjd växtbädd som tar emot dagvatten från tak via stuprör (Vinnova,
2014).

6.3.4

Gröna tak

Gröna tak är ett samlingsnamn på olika taklösningar som innefattar organiskt material och
kan variera från karg sedum till fullvärdiga trädgårdar. Ett tak med en tjocklek på 30-50 mm
kan magasinera ungefär 6-12 mm. Den vanligaste typen av gröna tak i Sverige är tunna
gröna tak vilka tar upp ungefär 50 % av årsvolymen. Enligt Grönatakhandboken minskar
gröna tak generellt den årliga avrinningen med mellan 30-86 % (Grönatakhandboken, 2019).
Avrinningskoefficienten för gröna tak ökar succesivt under ett regn i takt med att taket mättas
och ligger mellan 0,1-0,8. Ju tjockare substrat desto mer regn kan det gröna taket hålla innan
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det mättas. Substratdjupet börjar på ungefär 30 mm på de tunnaste taken och kan gå upp
till 2 000 mm på tjocka tak. En ökad tjocklek gör taket tyngre, vilket ställer krav på takets
konstruktion för att kunna klara den ökade belastningen. En ökad tjocklek möjliggör även ett
mer avancerat växtval från örter, gräs, perenner via buskar och upp till mindre träd.
Schablonhalter visar att gröna tak släpper något högre koncentrationer av fosfor och kväve
än en vanlig takyta (StormTac, 2019). Huruvida detta får ett genomslag i praktiken beror
dock på hur mycket vatten som det gröna taket håller tillbaka och hur skötsel och gödsling
genomförs. Moss- och sedumtak behöver gödslas vartannat till vart tredje år medan örtsedum och ängstak samt biotoptak inte gödslas alternativt endast sparsamt vid behov
(Grönatakhandboken, 2019). Mer information om vad man behöver tänka på finns i
Grönatakhandboken.
Utöver fördröjning av dagvatten erbjuder gröna tak flera andra värden, så som estetik,
bullerdämpning, isolering och biologisk mångfald. Det är viktigt att ha en tydlig bild av vad
man vill att det gröna taket ska åstadkomma för att det ska bli lyckat.

Figur 20. Sedumtak kan anläggas både på platta och lutande tak (Svenska Naturtak AB, 2018).

6.3.5

Svackdike

Svackdike beskriver normalt ett grunt, gräsbeklätt dike med svagt sluttande slänter och
med svag lutning i vattnets flödesriktning. Det är önskvärt att vattnet inte rinner för snabbt
i diket för att förhindra erosion och för att få bättre rening i diket. Vid skarpare lutningar
kan därför större stenar eller andra hinder anläggas i diken för att bromsa ner flödet. Figur
21 visar exempel på svackdiken.
Svackdiken kan fungera som förbehandlingssteg till andra reningsanläggningar genom
sedimentation av partiklar. En fördel med diket är att deras potential fungerar under små
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som stora flöden samt att de är enklare att underhålla än ledningsrör och har lång
livslängd.

A

B

C

Figur 21 Exempel på olika gräs och makadam diken i urbana och åkermark miljö (A. (Rickard
Olofsson, u.d.) B. (Heby kommun, 2017) C. (Geograph project, 2006)).

Underhåll av diket är viktigt för att bibehålla dess kapacitet. Man bör med jämna mellanrum
avlägsna grus, sand och annat material som ackumulerats i diket. Under sommarhalvåret är
det också viktigt att gräset klipps för att inte diket ska växa igen. För att bibehålla
partikelsedimentation och flödesreduktion är det viktigt att bevara växthöjden mellan 50 till
150 mm (Kirkby, Durrans, Pitt, & Johnson, 2005). Dikets in- och utlopp bör även
inspekteras och rensas regelbundet. Dikets slänter bör också kontrolleras för
erosionsskador.

6.4

Föroreningsberäkningar efter föreslagen
dagvattenlösning

De dagvattenlösningarna som rekommenderas i avsnitt 6.2 används i detta kapitel för
översiktliga beräkningar av planområdets slutgiltiga föroreningsbidrag till recipienten Stärnö
Sandvik. Tabell 12 och 13 redovisar de totala föroreningskoncentrationerna och
föroreningsmängderna efter föreslagna åtgärder för dagvattenhanteringen inom
planområdet. Åtgärderna innefattar anläggningar i form av regnbäddar, oljeavskiljare,
underjordiskt sedimentationsmagasin och svackdike. Beräkningarna har utförts i databasen
Stormtac.
Tabell 14 redovisar den procentuella reningseffekten av föroreningsmängder efter det att
dagvattnet passerat reningsanläggningarna. Från tabell 13 framgår det att samtliga
mängder kommer ner under befintliga nivåer bortsett från kväve som hamnar ungefär på
befintlig nivå. Då beräkningar i Stormtac fortfarande är ganska grova och baserat på
schablonsvärden kan resultatet för kväve sägas ligga inom rimliga gränser för att inte
påverka recipienten negativt. Från tabell 12 framgår att samtliga koncentrationer hamnar
väl under befintliga nivåer. Ytterligare fördröjningsåtgärder, så som gröna tak på
förrådsbyggnader, hade alltså kunnat säkerställa att mängden även för kväve kommer ner
under befintlig nivå.
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Tabell 12. Föroreningskoncentrationer (µg/l) före exploatering och efter exploatering med
föreslagna dagvattenlösningar. Koncentrationer som överskrider de för befintlig situation är
rödmarkerade.
Förorening

Enhet

Befintlig situation

Efter föreslagen
dagvattenlösning

Fosfor (P)

µg/l

56

30

Kväve (N)

µg/l

840

520

Bly (Pb)

µg/l

3,6

0,62

Koppar (Cu)

µg/l

11

1,7

Zink (Zn)

µg/l

19

4

Kadmium (Cd)

µg/l

0,16

0,072

Krom (Cr)

µg/l

3,7

0,96

Nickel (Ni)

µg/l

4

1,4

Kvicksilver (Hg)

µg/l

0,029

0,0085

Suspenderad substans (SS)

µg/l

34 000

5 000

Oljeindex (Olja)

µg/l

320

30

PAH16

µg/l

0,12

0,023

Benso(a)pyren (BaP)

µg/l

0,0075

0,005

*

Beräknade med årsmedelnederbörd på 620 mm.

Tabell 13. Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering och efter exploatering med föreslagna
dagvattenlösningar. Mängder som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade.
Förorening

Efter föreslagen
dagvattenlösning

Enhet

Befintlig situation

Fosfor (P)

kg/år

0,42

0,31

Kväve (N)

kg/år

6,3

6,9

Bly (Pb)

kg/år

0,027

0,0043

Koppar (Cu)

kg/år

0,08

0,023

Zink (Zn)

kg/år

0,14

0,051

Kadmium (Cd)

kg/år

0,0012

0,00094

Krom (Cr)

kg/år

0,028

0,014

Nickel (Ni)

kg/år

0,03

0,02

Kvicksilver (Hg)

kg/år

0,00022

0,000096

Suspenderad substans (SS)

kg/år

260

45

Oljeindex (Olja)

kg/år

2,4

0,36

PAH16

kg/år

0,00086

0,00032

Benso(a)pyren (BaP)

kg/år

0,000056

0,000044

*

Beräknade med årsmedelnederbörd på 620 mm.

Tabell 14. Reningseffekten av planerad situation med föreslagna dagvattenlösningar.
Reningseffekt [%]
P
N
Pb
Cu
78

64

94

90

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Olja

PAH16

BaP

87

80

83

70

81

90

94

94

80
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Slutsats och rekommendationer

Planerad byggnation av en ny brandstation inklusive en övningsyta för brandsläckning ökar
flödena och föroreningsbelastningen från planområdet utan åtgärder.
Avrinningskoefficienten från hela området går från 0,17 till 0,44 och det dimensionerande
flödet för ett 10-årsregn ökar från 159 l/s till 504 l/s. Det finns ett fördröjningsbehov på
46 m3 för övningsytan och 167 m3 för resten av området. Övningsytan behöver en separat
hantering för att undvika att rester från PFAS-innehållande brandskum sprids ut från
området. Utöver ett specialfokus på PFAS för övningsytan så är både övningsytan och
resten av området i behov av rening.
För dagvattenhanteringen från övningsytan har ett lösningsförslag tagits fram som innebär
att allt vatten leds till en samlingspunkt. I den punkten placeras en oljeavskiljare eller annat
filter som kan fånga upp PFAS. Därefter leds vattnet till ett underjordiskt
sedimentationsmagasin med en reglervolym på 46 m3. Vid 10-årsregn behöver det finnas
en möjlighet att koppla förbi oljeavskiljaren om dess kapacitet överskrids. I sådant fall går
vattnet direkt till sedimentationsmagasinet, som då stryps. Så fort det finns risk att vattnet
är förorenat av PFAS ska utloppet från sedimentationsmagasinet strypas.
Sedimentationsmagasinet är dimensionerat för att kunna fördröja hela volymen för ett
10-årsregn om ett större regn inträffar i samband med en övning på brandstationen. Efter
att en övning med PFAS genomförts hämtas vattnet av en aktör som kan destruera PFAS.
Om släck- eller dagvattnet riskerar att vara förorenat av PFAS hindras det alltså från att
fortsätta ut genom resten av systemet. I övriga fall leds sedimentationsmagasinet ut i ett
svackdike som går längs med Oljehamnsvägen.
För resterande planområde föreslås det att vattnet leds från ytor, stuprör och parkeringar in
i regnbäddar eller genom genomsläppliga beläggningar. Det är viktigt att vattnet inte tillåts
infiltrera utan istället leds till ett underjordiskt sedimentationsmagasin med en reglervolym
på 167 m3. Om det finns risk för att ett akut utsläpp skulle kunna inträffa även utanför
övningsområdet bör det kunna gå att strypa utflödet även från detta
sedimentationsmagasin, men vanligtvis leds det ut till svackdiket längs med
Oljehamnsvägen.
Med föreslagna lösningar uppnås en fördröjning utifrån utsläppskrav och utsläpp av
samtliga undersökta föroreningar håller sig under eller på befintlig nivå. Mängden kväve
ökar lite enligt beräkningarna, men anses inte bidra till en negativ påverkan på möjligheten
att uppnå MKN. Genom att anlägga gröna tak på förrådsbyggnader minskar den årliga
föroreningstransporten ytterligare, vilket skulle säkerställa även kväveutsläppet minskas.
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Del av Karlshamn 6:5, grundvattenpåverkan
Då en ny brandstations bebyggs på fastigheten kommer man att behöva spränga i
berget. Denna sprängning medför förändringar i marknivåerna vilket i sin tur kan bidra
till förändringar av grundvattennivåerna i området. I närområdet växer träd där det
även finns de som är naturvärdesklassade. Det har därför lyfts en fråga från
länsstyrelsen kring hur dessa påverkas utav sprängningen och höjdförändringarna i
området.
Det mest troliga är att träden inte kommer att påverkas men det bör utföras en
platsspecifik utredning innan byggnation för att säkerställa om en kompensations
åtgärd behövs. Trädens placering uppe på berget och det tunna jordlagret leder till
slutsatsen att det är troligt att det inte finns något grundvattenmagasin i kontakt med
träden och att träden lever av markvatten.
Det är vanligare att träd tar upp sitt vatten från omgivande markvatten än från
grundvatten. Sprängningen kommer därför troligen inte påverka träden då
markvattnet och i förlängningen även träden inte påverkas. Det går dock inte att säga
med säkerhet att träden inte kommer påverkas utan att göra en platsspecifik
utredning.
Sprängningen i sig påverkar avrinningsområdet till träden i en begränsad utsträckning
då lutningen främst är mot sydväst och inte mot grönområdena öster om planen. Det
kommer därför inte bidra till ett större bortfall av tillrinning för träden.
De som kan ske vid sprängning är att fler sprickor i berget uppkommer som ökar
dräneringen från området. Om detta sker skulle man kunna notera att vattensipprar ut
ur den nya bergsväggen i större omfattning och potentiellt andra nivåer som inte
tidigare noterats. En annan möjlighet kan vara att inför sprängning placera ut
grundvattenrör för att kontrollera att man behåller nivåerna. Primärt bör dock en
utredning och kontroll på plats av hydrogeolog utföras för att utreda om träden verkar
ha kontakt med grundvattnet eller inte. En åtgärd för att motverka om en potentiell
påverkan uppkommer kan vara återinfiltration, alltså konstbevattning för att bibehålla
nivåerna i grundvattnet eller att sprickorna tätas.
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1. Bakgrund
Biblioteksplanen i Karlshamns kommun är utarbetad för medborgare av kulturnämnden i samråd med
representanter från förvaltningarna. Planen är politiskt förankrad och omfattar en analys av det
samlade biblioteksbehovet i kommunen samt åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses.

I bibliotekslagen anges att varje folkbibliotek ska ha en antagen biblioteksplan för sin verksamhet.
I biblioteksplanen för Karlshamns kommun 2016 – 2020 tas ett helhetsgrepp på kommunal biblioteks
verksamhet i Karlshamns kommun samt samverkan på regional och nationell nivå (Bibliotekslagen
2013:801, 17 §).

2. Biblioteksplanens syfte, användning och uppföljning

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

3. Omvärld och utmaningar

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

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

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

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

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

5. Regionalt och nationellt samarbete

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

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

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

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

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

7. Folkbibliotekens huvudfunktioner och målgrupper

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

Lagen fastställer även att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktions
nedsättning. Biblioteken ska utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och
tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.
Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har
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annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritets
språken, andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska samt lättläst svenska.

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

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

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

Läsning,
lärande,
bildning,
forskning
Kulturell och
social arena

Inkluderande
arbetssätt

KULTUR

KARLSHAMN

Neutral och
demokratisk
mötesplats

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

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

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

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

9. Karlshamn erbjuder god livskvalitet

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

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

10. Karlshamn är en attraktiv plats för alla

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

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

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

11. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika
möjligheter

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

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

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

11.2. Medieförsörjning

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

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

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

Fjärrlånesystemet garanterar att tillgången till information är densamma oavsett var i landet eller i
kommunen man bor. Allt efterfrågat tryckt materiel eller information som inte finns i det egna
beståndet, beställs från andra bibliotek. Sedan många år har folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och

8
751

Kalmar ett organiserat samarbete där 25 folkbibliotek binds samman i ett transportsystem med
sändningar tre gånger i veckan.

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

11.3. Läsfrämjande insatser

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

11.3.1. Läsnedsatta grupper

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

11.3.2. Barn och unga

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

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

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

11.3.3. Vuxna

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

11.3.4. Vuxenstuderande

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

11.3.5. Medborgare med annat modersmål

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

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

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

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

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

11.5. IT-pedagogik

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

11.6.1. Berättartraditionen

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

11.6.2. Blekingesamlingen

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

11.6.3. Släktforskning

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

11.7. Skolbibliotek

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

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

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

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

har Karlshamns kommun två Meröppna lokalbibliotek tack vare införandet av RFIDtekniken.
är Digilabb Karlshamn en inarbetad och välbesökt plats för kreativt skapande med
tillgång till digitala verktyg.

har alla lokalbibliotek utvecklats till att vara starka mötesplatser i lokalsamhället.

ingår Kultur Karlshamn i ett regionalt och nationellt utvecklingssamarbete i frågor
rörande medieförsörjning och infrastruktur för de 13 samverkande kommunerna i
Blekinge och Kronoberg.
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Inledning
Denna medieplan gäller för folkbiblioteken i Karlshamns kommun för 2020 och
revideras samtidigt som Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020.
Medieplanen kompletterar biblioteksplanen och ger medborgarna en fördjupad syn
på biblioteksverksamhetens utbud och service med avseende på medier.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Styrdokument och referenser
Bibliotekslagen, SFS 2013:801
Regeringsformen, 1 kap, 9 § (objektivitetsprincipen), SFS 2011:109
Förarbeten till bibliotekslagen, Prop 2012/13:147
Unescos folkbiblioteksmanifest
Justitieombudsmannens beslut 2017-06-28, 4650-2016
Justitieombudsmannens beslut 2017-06-18, 2654-2016
Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg. Roller, ansvar och mediesamarbete
2018-2019
Regional biblioteksplan 2016-2018
Riktlinjer för fjärrlån inom Blekinge, Kronoberg och Kalmar
Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020
Region Blekinge, ”Näringsliv och arbetsmarknad i Karlshamn”

https://regionblekinge.se/webdav/files/Dokument/Om%20Region%20Blekinge/Attraktiva%20Blekinge%20RUS/Ko
mmunrapporter/Kommunrapport_Karlshamn.html#f%C3%B6rord
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva tidigare beslut om plan- och bygglovstaxa, antagen av kommunfullmäktige
KF § 69, 2011-05-02, samt
att anta förslag till plan- och bygglovstaxa 2020 att gälla fr o m lagakraftvunnet beslut.
Sammanfattning
Den för Karlshamns kommun nu gällande plan- och bygglovstaxan arbetades fram av
SKL inför att plan- och bygglagen (2010:900) skulle träda i kraft år 2011. Taxan
tillhandahölls kommunerna innan plan- och byggförordningen (2011:338) var färdig,
vilket gjorde flera formuleringar och tabeller i taxan var oanvändbara redan 2011.
Därefter har ett antal författningsändringar gjort taxan än mer inaktuell och till vissa delar
lagstridig. Med tiden har vi i fler och fler ärenden tvingats ta ut avgift genom
tidsersättning eftersom taxans tabeller med en förutsägbar avgift inte längre kan
tillämpas.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8

Protokollsutdrag BN § 103/2020 Förslag till ny plan- och bygglovtaxa
Förslag till ny plan- och bygglovtaxa
Förslag till ny Plan- och bygglovtaxa 2020 rev 200511
Gällande Plan och bygglovstaxa rev 200511
Förkortningar förtydligas
Avgiftsjämförelse med läsanvisningar ny plan- och bygglovstaxa
Förtydligande information rörande ny plan- och bygglovstaxa 20201001
Fyra exempel på hur avgiften kan förändras

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Författningssamlingen
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att upphäva tidigare beslut om plan- och bygglovstaxa, antagen av kommunfullmäktige
KF § 69, 2011-05-02, samt
att anta förslag till plan- och bygglovstaxa 2020 att gälla fr o m lagakraftvunnet beslut.
Sammanfattning
Den för Karlshamns kommun nu gällande plan- och bygglovstaxan arbetades fram av
SKL inför att plan- och bygglagen (2010:900) skulle träda i kraft år 2011. Taxan
tillhandahölls kommunerna innan plan- och byggförordningen (2011:338) var färdig,
vilket gjorde flera formuleringar och tabeller i taxan var oanvändbara redan 2011.
Därefter har ett antal författningsändringar gjort taxan än mer inaktuell och till vissa delar
lagstridig. Med tiden har vi i fler och fler ärenden tvingats ta ut avgift genom
tidsersättning eftersom taxans tabeller med en förutsägbar avgift inte längre kan
tillämpas.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8

Protokollsutdrag BN § 103/2020 Förslag till ny plan- och bygglovtaxa
Förslag till ny plan- och bygglovtaxa
Förslag till ny Plan- och bygglovtaxa 2020 rev 200511
Gällande Plan och bygglovstaxa rev 200511
Förkortningar förtydligas
Avgiftsjämförelse med läsanvisningar ny plan- och bygglovstaxa
Förtydligande information rörande ny plan- och bygglovstaxa 20201001
Fyra exempel på hur avgiften kan förändras

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Författningssamlingen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-05-22

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/3775

Datum
2020-10-06
2020-10-20
2020-11-23

§
270
215

Ny plan- och bygglovtaxa
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att upphäva tidigare beslut om plan- och bygglovstaxa, antagen av kommunfullmäktige
KF § 69, 2011-05-02, samt
att anta förslag till plan- och bygglovstaxa 2020 att gälla fr o m lagakraftvunnet beslut.
Sammanfattning
Den för Karlshamns kommun nu gällande plan- och bygglovstaxan arbetades fram av
SKL inför att plan- och bygglagen (2010:900) skulle träda i kraft år 2011. Taxan
tillhandahölls kommunerna innan plan- och byggförordningen (2011:338) var färdig,
vilket gjorde flera formuleringar och tabeller i taxan var oanvändbara redan 2011.
Därefter har ett antal författningsändringar gjort taxan än mer inaktuell och till vissa delar
lagstridig. Med tiden har vi i fler och fler ärenden tvingats ta ut avgift genom
tidsersättning eftersom taxans tabeller med en förutsägbar avgift inte längre kan
tillämpas.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8

Protokollsutdrag BN § 103/2020 Förslag till ny plan- och bygglovtaxa
Förslag till ny plan- och bygglovtaxa
Förslag till ny Plan- och bygglovtaxa 2020 rev 200511
Gällande Plan och bygglovstaxa rev 200511
Förkortningar förtydligas
Avgiftsjämförelse med läsanvisningar ny plan- och bygglovstaxa
Förtydligande information rörande ny plan- och bygglovstaxa 20201001
Fyra exempel på hur avgiften kan förändras

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Författningssamlingen

Rosita Wendell
Nämndsekreterare
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Plats och tid

Rådhussalen, klockan 08:15 - 11:05, ajournering 9:45 – 10.00

Beslutande

Jan Bremberg
Magnus Olsson
Mats Bondesson
Görgen Lennarthsson
Kennet Bengtsson
Gitte Ejdetjärn
Stefan Sörensson
Ulrika Berggren

Tjänstgörande
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Närvarande
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Ordförande
2:e vice ordf
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Ledamot
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Ledamot
Ledamot
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(S)
(S)
(L)
(SD)

ersätter
Lars Hasselgren (M)

Ulf Månsson (S)

Kerstin Linde (S)
Johans Wolgast (MP)
Catarina Flod (M)
Ingvar Andersson (S)

Övriga

Emina Kovacic, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt
Thomas Norman byggnadsinspektör §§ 100-103
Håkan Dagnell, mätingenjör §§ 100-103
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt §§ 100-104
Adam Lorentsson, byggnadsinspektör §§ 108-111
Anna Lyggemark, planarkitekt §§ 105-106
Jeanette Conradsson, planarkitekt §§ 105-107
Elisabeth Rydberg, arkitekt §§ 109-115
Sofi Ridbäck, bygglovarkitekt §§ 116-118
Matilda Natt och Dag, bygglovarkitekt §§ 119-121
Lars-Erik Johansson, lekmannarevisor §§ 100-102
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§§ 100-126
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Stefan Sörensson (L)
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772

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2020-05-13

Sida 2(4)

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Byggnadsnämnden

Beslutsdatum:

2020-05-13

Tillkännages fr.o.m.: 2020-05-20
Tillkännages t.o.m.: 2020-06-10
Protokollet förvaras: Rådhuset

_____________________________________________________________________

773

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2020-05-13

Sida 3(4)

§ 103 Förslag till ny plan- och bygglovtaxa 2019/3775
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av 12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) samt 27 kap. 1 §
miljöbalken (1998:809) godkänna redovisat förslag till Plan- och bygglovtaxa 2020.
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut om Plan- och bygglovstaxa,
antagen av kommunfullmäktige KF § 69 daterat 2011-05-02, och att anta förslaget till
Plan- och bygglovstaxa 2020 samt datum för ikraftträdande.
att lägga till N-faktorn till tabellen för planbeskedsavgiften.
att byta tabell för planavgift till föreslagen tabell under föredragning på
byggnadsnämndens sammanträde 2020-05-13.
Sammanfattning
Den för Karlshamns kommun nu gällande Plan- och bygglovstaxa arbetades fram av
SKL inför att Plan- och bygglagen (2010:900) skutte träda i kraft år 2011. Taxan
tillhandahölls kommunerna innan Plan- och byggförordningen (2011:338) var färdig,
vilket gjorde flera formuleringar och tabeller i taxan oanvändbara redan 2011. Därefter
har ett antal författningsändringar gjort taxan än mer inaktuell och till vissa delar
lagstridig. Med tiden har vi i fler och fler ärenden tvingats ta ut avgift genom
tidsersättning eftersom taxans tabeller med en förutsägbar avgift inte längre kan
tillämpas.
Att ta ut en avgift för byggnadsnämndens verksamhet enligt 12 kap. 8 § PBL ska dels
följa självkostnadsprincipen, där avgiften ska motsvara alla relevanta direkta och
indirekta kostnader, utan att gå med vinst- och dels likställighetsprincipen som innebär
att alla invånare ska behandlas lika.
En stor del av byggnadsnämndens verksamhet och avgift härrör sig till bygglovsdelen,
där avgiftens storlek i det specifika fallet ligger mellan två ytterligheter. Antingen tar
byggnadsnämnden betalt för nedlagt tid i respektive ärende, likt principen för löpande
räkning eller också bestäms avgiften i förväg där avgiften har kopplats till åtgärdens
storlek eller uppskattad kostnad. De för- och nackdelar som ligger i avgiftens
storleksfördelning mellan ytterligheterna låter jag byggnadsnämndens politiker själva
tolka in. Självkostnadsprincipen förefaller dock inte ligga på ärendenivå utan på en nivå
som snarare är kopplad till exempelvis ett budgetår. Det sistnämnda styrks utav
gällande taxa som SKL tillhandahöll 2011, vilken är starkt kopplad till en förutsägbar
avgift som är baserad på byggnadens storlek. Att vi nu allt oftare måste beräkna
avgiften utifrån nedlagd tid, s.k. tidsersättning, gör avvikelsen från övrig gällande taxa
ännu mer ologisk.
2014 kom en ny plan- och bygglovstaxa från SKL som i större utsträckning byggde på
nedlagd tid för ärenden indelade schabloner. SKL:s 2014-taxa innebar stora
avgiftshöjningar för små åtgärder och stora avgiftssänkningar för stora åtgärder. 2014taxan gillades inte i Karlshamns kommun och har därför inte använts här.
Rubricerat förslag till ny taxa bygger på SKL:s 2011-års taxa och innehåller små
ändringar i avgifternas storlek. Däremot kan taxa-förslaget hantera alla de
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författningsändringar som skett sedan 2010 och det som tidigare har varit fel eller inte
relevant, har tagits bort. Vidare har matematiska justeringar gjorts för att rätta till
ologiska konsekvenser samt att språkliga korrigeringar har gjorts för att tillämpningen av
taxan ska vara mer rättssäker men också lättare att förstå. Några orimliga avgifter har
justerats, några lokala förutsättningar har beaktats och några justeringar har gjorts för
ett rättvisare avgiftsuttag. Avgifts-trappstegen har blivit fler med mjukare intervall och det
finns en konsekvent skillnad i en bygglovsavgifts storlek, beroende på en byggnads
komplexitet.
Avgifternas storlek kommer fortsättningsvis att följa ändringar i prisbasbelopp enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Justeringsfaktor N föreslås vara oförändrad
1,05.
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§

Förslag till ny plan- och bygglovtaxa
Förslag till beslut
att med stöd av 12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) samt 27 kap. 1 §
miljöbalken (1998:809) godkänna redovisat förslag till Plan- och bygglovtaxa 2020.
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut om Plan- och bygglovstaxa,
antagen av kommunfullmäktige KF § 69 daterat 2011-05-02, och att anta förslaget till
Plan- och bygglovstaxa 2020 samt datum för ikraftträdande.
Sammanfattning
Den för Karlshamns kommun nu gällande Plan- och bygglovstaxa arbetades fram av
SKL inför att Plan- och bygglagen (2010:900) skutte träda i kraft år 2011. Taxan
tillhandahölls kommunerna innan Plan- och byggförordningen (2011:338) var färdig,
vilket gjorde flera formuleringar och tabeller i taxan oanvändbara redan 2011. Därefter
har ett antal författningsändringar gjort taxan än mer inaktuell och till vissa delar
lagstridig. Med tiden har vi i fler och fler ärenden tvingats ta ut avgift genom
tidsersättning eftersom taxans tabeller med en förutsägbar avgift inte längre kan
tillämpas.
Att ta ut en avgift för byggnadsnämndens verksamhet enligt 12 kap. 8 § PBL ska dels
följa självkostnadsprincipen, där avgiften ska motsvara alla relevanta direkta och
indirekta kostnader, utan att gå med vinst- och dels likställighetsprincipen som innebär
att alla invånare ska behandlas lika.
En stor del av byggnadsnämndens verksamhet och avgift härrör sig till bygglovsdelen,
där avgiftens storlek i det specifika fallet ligger mellan två ytterligheter. Antingen tar
byggnadsnämnden betalt för nedlagt tid i respektive ärende, likt principen för löpande
räkning eller också bestäms avgiften i förväg där avgiften har kopplats till åtgärdens
storlek eller uppskattad kostnad. De för- och nackdelar som ligger i avgiftens
storleksfördelning mellan ytterligheterna låter jag byggnadsnämndens politiker själva
tolka in. Självkostnadsprincipen förefaller dock inte ligga på ärendenivå utan på en nivå
som snarare är kopplad till exempelvis ett budgetår. Det sistnämnda styrks utav
gällande taxa som SKL tillhandahöll 2011, vilken är starkt kopplad till en förutsägbar
avgift som är baserad på byggnadens storlek. Att vi nu allt oftare måste beräkna
avgiften utifrån nedlagd tid, s.k. tidsersättning, gör avvikelsen från övrig gällande taxa
ännu mer ologisk.
2014 kom en ny plan- och bygglovstaxa från SKL som i större utsträckning byggde på
nedlagd tid för ärenden indelade schabloner. SKL:s 2014-taxa innebar stora
avgiftshöjningar för små åtgärder och stora avgiftssänkningar för stora åtgärder. 2014taxan gillades inte i Karlshamns kommun och har därför inte använts här.
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Rubricerat förslag till ny taxa bygger på SKL:s 2011-års taxa och innehåller små
ändringar i avgifternas storlek. Däremot kan taxa-förslaget hantera alla de
författningsändringar som skett sedan 2010 och det som tidigare har varit fel eller inte
relevant, har tagits bort. Vidare har matematiska justeringar gjorts för att rätta till
ologiska konsekvenser samt att språkliga korrigeringar har gjorts för att tillämpningen av
taxan ska vara mer rättssäker men också lättare att förstå. Några orimliga avgifter har
justeras, några lokala förutsättningar har beaktats och några justeringar har gjorts för ett
rättvisare avgiftsuttag. Avgifts-trappstegen har blivit fler med mjukare intervall och det
finns en konsekvent skillnad i en bygglovsavgifts storlek, beroende på en byggnads
komplexitet.
Avgifternas storlek kommer fortsättningsvis att följa ändringar i prisbasbelopp enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Justeringsfaktor N föreslås vara oförändrad 1,05
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-28
Förslag till ny Plan- och bygglovtaxa 2020, där ny text har rödmarkerats.
Gällande Plan och bygglovstaxa, där text som tas bort har gråmarkerats.
Avgiftsjämförelse
Förkortningar förtydligas
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Thomas Norman
Byggnadsinspektör
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Inledning
Förord
Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en
avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra
tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom
ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och
kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes
Tidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för
program, om ett sådant behövs.

Utgångspunkter
Innehållet i Plan- och bygglovtaxa 2020 för Karlshamns Kommun utgår
från den plan- och bygglovstaxa som SKL gav ut 2011, men har
justerats och anpassats till de författningsändringar som skett mellan
2011 och 2019 och hänsyn har även tagits till lokala förutsättningar i
något fall.
Att ta ut en avgift för byggnadsnämndens verksamhet enligt 12 kap. 8 §
PBL ska dels följa självkostnadsprincipen, där avgiften ska motsvara alla
relevanta direkta och indirekta kostnader, utan att gå med vinst - och
dels likställighetsprincipen som innebär att alla invånare ska behandlas
lika.
En stor del av byggnadsnämndens verksamhet och avgift härrör sig till
bygglovsdelen, där avgiftens storlek i det specifika fallet kan beräknas
mellan två ytterligheter. I den ena ytterligheten tar byggnadsnämnden
betalt för nedlagt tid i respektive ärende, likt principen för löpande
räkning och i den andra ytterligheten bestäms avgiften i förväg och
kopplas till åtgärdens storlek eller uppskattad produktionskostnad.
Självkostnadsprincipen ligger dock inte på ärendenivå utan på en nivå
som snarare är kopplad till exempelvis ett budgetår. Det sistnämnda
styrks utav den taxa som SKL tillhandahöll 2011, vilken är starkt kopplad
till en förutsägbar avgift som är baserad på byggnadens storlek och inte
på självkostnaden för handläggningen av den enskilda åtgärden.
Karlshamns kommun har med åren allt oftare behövt beräkna avgiften
utifrån nedlagd tid, s.k. tidsersättning, eftersom taxans tabeller för en
förutsägbar avgift inte längre kan tillämpas. Det här har resulterat i att
avvikelsen från övrig taxa har blivit ologisk.
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2014 kom en ny plan- och bygglovstaxa från SKL som Karlshamns
kommun aldrig har använt. Den tar i större utsträckning hänsyn till
nedlagd tid för ärenden som är indelade schabloner. Jämfört med 2011taxan innebar SKL:s 2014-taxa stora avgiftshöjningar för små åtgärder
och mycket stora avgiftssänkningar för stora åtgärder.
Plan- och bygglovtaxa 2020 för Karlshamns Kommun bygger på SKL:s
2011-taxa och innehåller små ändringar i avgifternas storlek. Däremot
kan Plan- och bygglovstaxa 2020 hantera alla de författningsändringar
som skett sedan 2011, och det som inte går att ta ut avgift för har tagits
bort. Vidare har matematiska justeringar gjorts för att rätta till ologiska
konsekvenser och språkliga korrigeringar har gjorts för att tillämpningen
av taxan ska vara mer rättssäker men också lättare att förstå. Några
orimliga avgifter föreslås justeras, några lokala förutsättningar har
beaktats och några justeringar har gjorts för ett mer rättvist avgiftsuttag.
Avgifts-stegen har blivit fler med mjukare intervall och det finns en
konsekvent skillnad i en bygglovsavgifts storlek som beror på
byggnadens komplexitet.
Avgifternas storlek kommer fortsättningsvis att följa ändringar i
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Justeringsfaktor N har inte ändras.

Taxan utgår från SKL´s taxa från år 2011, reviderad av Karlshamns kommun år 2020.
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Allmänna regler om
kommunala avgifter

KAPITEL

1

Kommunallagen
Kommunernas rätt att ta ut avgifter enligt 2 kap. 5 § kommunallagen
(2017:725), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som
de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om
det följer av lag eller annan författning”.
Kommunerna har rätt att ta ut avgifter som motprestation, för sina
tjänster och nyttigheter. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som
tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop.
1993/94:188 s.79-80). Avgift får dock inte tas ut exempelvis för
byggnadsnämndens skyldigheter om detta inte tillåts i annan lag.

Självkostnadsprincipen
För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en
avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ
av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.
För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som uttrycks i 2 kap. 6 § kommunallagen.
”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de
tillhandahåller”.
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för
tillämpningen av självkostnadsprincipen.
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär
att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre
tid får det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för
verksamheten.
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov
till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning,
försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader

Taxan utgår från SKL´s taxa från år 2011, reviderad av Karlshamns kommun år 2020.
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kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).,

Likställighetsprincipen
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga.
Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är
däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 §
kommunallagen.
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om
det inte finns sakliga skäl för något annat”.
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar
eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika
avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som
befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen
får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av
permanentboende för samma handläggning. Likställighetsprincipen
medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det
inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till
kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts
även schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Petersén
m.fl. s. 65-66).

Retroaktivitetsförbudet
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar
tillämpas. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med
retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall.
Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 4 § kommunallagen:
”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande
kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas
om det finns synnerliga skäl för det.”.
I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas
ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tidpunkt för när uttagande av avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning
nedan, samt NJA 1974 s. 10).

Taxan utgår från SKL´s taxa från år 2011, reviderad av Karlshamns kommun år 2020.
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Plan- och bygglagen
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom
Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen
(2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för:
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en
byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning
eller annan bygglovspliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet
avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.
Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin verksamhet med skattemedel. Byggnadsnämndens
rådgivningsverksamhet och allmänna övervakningsverksamhet bör vara
skattefinansierad (prop. 2009/10:170 s. 351 f.).

Taxan utgår från SKL´s taxa från år 2011, reviderad av Karlshamns kommun år 2020.
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Administrativa rutiner

KAPITEL

Kommunfullmäktiges beslut om taxa

2

Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska
beräknas. Kommunfullmäktiges beslut kan exempelvis formuleras enligt
följande:
Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och bygglagen.
Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till
nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av
kommunfullmäktige. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss
prövning innebär det att den verksamheten i princip får
skattefinansieras. Den föreslagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet
(tidigare Basbeloppet) enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Överklagande av beslut om taxa
Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om
laglighetsprövning i 13 kap. kommunallagen.
Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft
innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits.

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden
Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän
Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på
den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga.
Beslut om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda
förtroendevalda endast efter delegation.
Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras till tjänstemännen. Vi vill betona vikten av att nämndernas delegationsordningar anpassas till gällande regler.
Mervärdesskatt
Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa.

Taxan utgår från SKL´s taxa från år 2011, reviderad av Karlshamns kommun år 2020.
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Vad avgiftsbeslut bör innehålla
I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör framgå:


Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats.



Hur stor avgift som debiteras.



När betalning ska ske.



Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i 40-49
§§ förvaltningslagen (2017:900)



Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften.



För avgiftsbeslut som rör förhandsbesked, lov och anmälan ska
beslutet innehålla information om när tidsfristen började löpa och
när beslutet fattades samt om avgiften har reducerats med stöd
av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900), och i så fall hur
stor reduktionen är.

Avgiftsbestämning
Finner byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en
höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst
slag av ärenden eller för särskilt ärende. Byggnadsnämndens rätt att i
varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman vid
nämnden enligt särskild delegationsordning.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna,
beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning.
Antagande av taxan
Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller
ändring av taxans konstruktion, omfattning och faktorer.
Betalning av avgift
Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott.
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell bygglovavgift
Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall
Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man
överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i enskilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet.
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Bestämmelser om
plan- och
bygglovtaxa

KAPITEL

3

Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna ska
täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller
tjänsten och är inte momsbelagd, om inget annat anges. Taxan består
av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.

Beräkning av avgifter enligt taxan
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan.
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör
en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig
på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive
ärendetyp kräver. Därutöver läggs justeringsfaktor N till funktionen, i
syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Faktor N
föreslås i detta underlag utgöras av siffran 0,8 (om kommunen har färre
invånare än 20 000), 1,2 (om kommunen har fler invånare än 50 000)
och 1 för kommuner med invånarantal däremellan. Kommunfullmäktige
kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan grunda sitt
beslut på invånarantal eller på andra faktorer, dock alltid med beaktande
av självkostnadsprincipen, se ovan.

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter
HF
KOM
KF
mPBB
MF
N
NKF
OF
RF
PF
UF

Handläggningsfaktor
Faktor för kommunicering och komplettering
Kartfaktor
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
Mätningsfaktor
Justeringsfaktor
Nybyggnadskartefaktor
Objektfaktor
Reduktion av objektsfaktor
Planavgiftsfaktor
Utstakningsfaktor

Taxan utgår från SKL´s taxa från år 2011, reviderad av Karlshamns kommun år 2020.

788

11

KARLSHAMNS KOMMUN : Förslag till ny Plan- och bygglovtaxa 2020
Version 2020-04-28

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.
Avgift för bygglov/startbesked beräknas efter bruttoarean (BTA) +
öppenarean (OPA).
Planavgift beräknas efter BTA + OPA.
Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA.
Kartavgift beräknas efter markarean.
Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare
uppförd byggnad till en ny plats.
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av
byggnadens volym.
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden
eller en
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt
förnyas.
Ändring
En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads
konstruktion,
funktion, användningssätt, utseende eller
kulturhistoriska värde.
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk
Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean
bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger.
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen
tillämpas.
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd
timtaxa.
Vid tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa ingå om så erfordras.

Avräkning
För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i
förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under
förutsättning att kontrollplan följts och projektet fullföljts inom föreskriven
tid. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker
ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked
överlämnas.
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras,
för tid innan betalningen ska ske.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen.
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Tabeller

KAPITEL

Tabell 1 Objektsfaktor

4

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader
och anläggningar – beroende på storlek.
Area (m2) – BTA + OPA

OF

0-30

4

30-50

7

50-80

6

80-130

7

130-200

9

200-300

11

300-500

14

500-800

19

800-1 200

26

1 200-2 000

34

2 000-3 000

46

3 000-4 000

56

4 000-5 000

64

5 000-6 000

72

6 000-8 000

85

8 000-10 000

105

10 000-15 000

125

15 000-25 000

170

25 000-50 000

235

Därutöver

+ 3/1000 m2

Reduktionsfaktor för enkla och mycket enkla byggnader.
RF 0,7 - Enkla byggnader

0,7 x OF

RF 0,5 - Mycket enkla byggnader

0,5 x OF
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Enkla byggnader kan exempelvis vara alla typer av en
komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus (ej
komplementbostadshus), transformatorbyggnad, serveringsvagn,
kallförråd, källsorteringsbyggnad, kolonistuga, arbetsplatsbod, uterum
eller en stor hallbyggnad.
Mycket enkla byggnader kan exempelvis vara en mycket enkel
komplementbyggnad, carport, en taktäckt uteplats, skärmtak, tält,
rullstolsgarage, växthus, cykelskjul eller en stor oisolerad hallbyggnad.
I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den
sammanlagda BTA + OPA.
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.

Tabell 2 Tidersättning
I timkostanden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för
lokaler som inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer förekommer.
Timersättning i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostnader för personalen inom verksamheten. (räkneexempel: två personer
550 kr/tim, en person 700 kr/tim och en person 1 150 kr/tim ger en timkostnad på 737,5 kr/tim)

Löneintervall (månadslön), kr

Timpris, kr

-27 999

700

28 000-33 999

800

34 000-39 999

900

40 000-45 999

1 000

46 000-51 999

1 100

52 000-

1 300
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Tabell 3 Kommunicering och komplettering
Tillägg när ärendet behöver kommuniceras. Avgiften tillkommer även vid
kommunicering av avslagsbeslut.

Avgift = KOM x mPBB x N
Åtgärd

Kommentarer

KOM

Kommunicering

30

Tillägg för varje sakägare

3

Kungörelse

+ faktisk annonskostnad

50

Kungörelse av beslut i Postoch Inrikes tidning

+ faktisk annonskostnad

10

Tillägg när ärendet behöver kompletteras. Avgiften gäller oberoende av
kompletteringens storlek, men bara en gång, och adderas varje tillfälle.

Avgift = KOM x mPBB x N
Åtgärd

KOM

Föreläggande om komplettering

10

Påminnelse om komplettering

10

Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x
mPBB x N (OF enligt tabell 1)
Åtgärd

Handläggning
sfaktor HF1

Administration inkl arkivering

7

Planprövning

3

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet
förhandsbesked
Byggnaden

7

Placering, yttre utformning och färgsättning
Användbarhet och tillgänglighet
Tomten

7

Tomts ordnande inkl utfart och parkering
Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och
dagvattenanslutning
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Fyllning och schaktning (då marklov inte erfordras)
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten
Utrymnings- och räddningsvägar
Måttgranskning
Besiktning (platsbesök)
Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter

Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1)
Åtgärd

Handläggningsfaktor HF2

Administration inkl. arkivering och ev.
registrering av kontrollansvarig

7

Tekniskt samråd

5

Fastställande av kontrollplan

2

Startbesked

3

Arbetsplatsbesök per styck

4

Slutsamråd

5

Slutbesked

2

Interimistiskt slutbesked

3

Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter
Åtgärd

Avgift

Lämplighet/lokaliseringsprövning
utanför detaljplan

1,25 bygglovavgift

Tillägg för prövning av liten avvikelse

1,2 bygglovavgift

Varsamhet

1,1 bygglovavgift

Ombyggnad

0,7 bygglovavgift (berörd del) eller
antal timmar (minst 3)

Väsentligen ändrat ändamål

0,5 bygglovavgift (berörd del) eller
antal timmar (minst 3)

Tidsbegränsat bygglov

0,75 bygglovavgift
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Tidsbegränsat bygglov, förlängning

0,5 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong

0,75 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong,
förlängning

0,5 bygglovavgift

Förnyelse av lov = ny prövning

0,8 bygglovavgift

Avgiftsreduktion när tidsfristen överskrids

Åtgärd
Avgiftsreduktion om
tidsfristen för bygglov
överskrids

Avgift
Reduktion med 0,2 HF1 för varje påbörjad
7-dagarsperod tidsfristen överskrids tills
lovbeslut ges

Avgiftsreduktion om
tidsfristen för anmälan
överskrids

Reduktion med 0,2 avgift exklusive
arbetsplatsbesök, slutsamråd och
arkivering, för varje påbörjad 7dagarsperod tidsfristen överskrids tills
starbesked ges

Avgiftsreduktion om
tidsfristen för
förhandsbesked överskrids

Reduktion med 0,2 avgift exklusive
arkivering, för varje påbörjad 7dagarsperod tidsfristen överskrids tills
förhandsbesked ges

Exempel där beräkningen utgår från att handläggningstiden inte har
förlängts:
Avgift för hela lovärendet från start av ärende till slutbesked och avslut
av ärende: 28000 kr varav avgift för beslut om bygglov är 10000 kr,
expediering och kungörelse är 1000 kr och andra tids- och
kostnadskrävande åtgärder är 1000 kr. Det medför att 12000 kr av den
totala kostnaden ska reduceras med en femte del för varje påbörjad
vecka som tidsfristerna för handläggningen överskrids. Den delen av
avgiften som inte ska reduceras är för tekniskt samråd, beslut om
startbesked, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen,
slutsamråd, beslut om slutbesked och framställning av arkivbeständiga
handlingar. Avgift om beslut inom 10 veckor: 28000 kr. Avgift om beslut
under den 11 veckan: 25600 kr, reduktion 12000 x 1/5=2400 kr. Avgift
om beslut under den 12 veckan: 23200 kr, reduktion 12 000 x 2/5 =4800
kr, osv.
Avgift för hela anmälningsärendet från start av ärende till slutbesked
och avslut av ärende: 10000 kr varav avgift för tekniskt samråd är 2000
kr beslut om startbesked är 2000 kr, beslut om slutbesked 1000 kr och
andra tids- och kostnadskrävande åtgärder är 1000 kr. Det medför att
6000 kr av den totala kostnaden ska reduceras med en femte del för
varje påbörjad vecka som tidsfristerna för handläggningen överskrids.
Den delen av avgiften som inte ska reduceras är för arbetsplatsbesök
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och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen, slutsamråd och framställning
av arkivbeständiga handlingar. Avgift om beslut inom 4 veckor: 10000 kr.
Avgift om beslut under den 5 veckan: 8800 kr, reduktion: 6000 x 1/5=
1200 kr. Avgift om beslut under den 6 veckan: 7600 kr, reduktion: 6000 x
2/5 =2400 kr
Avgift för hela ärendet om förhandsbesked från start av ärende till
avslut av ärende: 10250 kr varav avgift för beslut om förhandsbesked är
8000 kr, expediering och kungörelse är 1000 kr och andra tids- och
kostnadskrävande åtgärder är 1000 kr. Det medför att 10000 kr av den
totala kostnaden ska reduceras med en femte del för varje påbörjad
vecka som tidsfristerna för handläggningen överskrids. Den delen av
avgiften som inte ska reduceras är för framställning av arkivbeständiga
handlingar. Avgift om beslut inom 10 veckor: 10250 kr. Avgift om beslut
under den 11 veckan: 8250 kr, reduktion: 10000 x 1/5=2000 kr. Avgift
om beslut under den 12 veckan: 6250 kr, reduktion: 10000 x 2/5 =4 000
kr

Tabell 7 Planbesked
Åtgärd

Avgift

Enkel åtgärd
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande
kriterier:
-

Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av
bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller
tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 kvm bruttoarea
eller övriga projekt med en markarea om högst
2 000 kvm eller ändrad markanvändning till något av
ovanstående.

-

Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad
markanvändning av samma karaktär.

-

Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra
med standardförfarande.

200 mPBB
Eller tidersättning

Medelstor åtgärd
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga
kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna
för stor åtgärd.

300 mPBB
Eller tidersättning

Stor åtgärd
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande
kriterier:
-

Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer
än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer
än 5 000 kvm bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer
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än 20 000 kvm markarea eller ändrad markanvändning till
något av ovanstående.
-

Ärende som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Avslag

Tidersättning.
minst 3 h

Tabell 8 Detaljplaner och områdesbestämmelser
Beräkning av avgift för detaljplaner
Ersättning beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkt då avtal om
genomförandet av planarbete upprättas. Avgifter för myndighetsutövning
ska inte beläggas med moms.
Kostnader för framtagande av detaljplaner och områdesbestämmelser
regleras i upprättat planavtal.
Klass

Komplexitet

Handläggning
(timmar)

Handläggning
(timmar)

inkl.
myndighetsutövning

enbart
myndighetsutövning

1

Mycket enkelt planärende med liten
planproblematik, begränsad yta, få sakägare.
Förenklat förfarande1.
T.ex. upphävande av tomtindelning eller
borttagande av planbestämmelser.

80

40

2

Enkelt planärende med liten planproblematik,
begränsad yta, få sakägare. Begränsat
standardförfarande2 eller standardförfarande3.
T.ex. ändring eller upphävande av detaljplan.

100

50

3

Mindre planärende med begränsad
problematik, begränsad sakägarkrets.
Standardförfarande3.
T.ex. detaljplan för en- två fastigheter.
Normalt planärende med normal
planproblematik och sakägarkrets.
Standardförfarande3.
T.ex. detaljplan för mer än två fastigheter.
Bostäder eller verksamhet utan betydande
miljöpåverkan.
Normalt planärende med känd men begränsad
planproblematik och/eller omfattande

130

65

170

85

220

110

4

5
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sakägarkrets. Standardförfarande3.
T.ex. Detaljplan med förorenad mark.
6

Normalt ärende med känd, mera komplex
planproblematik och/eller omfattande
sakägarkrets. Standardförfarande eller utökat
förfarande4.
T.ex. Detaljplan med förorenad mark,
översvämningsrisk och problematisk
trafiksituation.

280

140

7

Komplext ärende med omfattande
planproblematik och/eller omfattande
sakägarkrets. Utökat förfarande4.
T.ex. Detaljplan med problematik som kräver
MKB eller är av betydande intresse för
allmänheten.

350

175

8

Mycket komplext ärende med omfattande
planproblematik och oklara förutsättningar.
Utökat förfarande4.
T.ex. Detaljplan med komplex problematik som
kräver MKB eller är av betydande intresse för
allmänheten.

450

225

1.

Förenklat förfarande får endast tillämpas när genomförandetiden gått ut och om
ändringen är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande över denna, inte är av betydande intresse för allmänheten
eller i övrigt av stor betydelse, och inte kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan.

2.

Begränsat standardförfarande kan tillämpas om förutsättningarna för
standardförfarandet vara uppfyllda och planförslaget godkännas av
samrådskretsen.

3.

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte
heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

4.

Utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med
översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande
intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan.

Tabell 9 Planavgift vid bygglov
För detaljplan där plankostnaden inte tagits ut i samband med planens
upprättande tas planavgiften istället ut i efterskott vid beslut om bygglov.
Det ska framgå i planbeskrivningen inom vilket geografiskt område som
planavgift ska ta ut i samband med bygglov.

Planavgift = mPBB x OF x PF x N (PF=planfaktor)
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OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 per
1 000 m². (Exempel: OF 10 000 m² = 105; 11 000 m² = 106)

Nybyggnad





Detaljplan och
områdesbestämmelse

Tillbyggnad

Ändring till väsentligen
annat ändamål
Komplementbyggnad

PF = 25

PF = 15

Planavgift ska tas ut bara första gången en åtgärd görs inom varje av
ovanstående kolumn.
Tillbyggnad med högst 30 m² BTA och komplementbyggnad med högst
30 m² BTA och i separat ärende, ska undantas från planavgift.

Tabell 10 Tillkommande beslut i lovärenden
Avgift = HF x mPBB x N
Åtgärd

HF

Beslut om att sakkunnig erfordras

25

Beslut om ny kontrollansvarig

25

Nytt bygglov (revidering)

Timmar, minst 1

Nytt startbesked (revidering)

Timmar, minst 1

Delstartbesked

20 per styck

Interimistiskt slutbesked

20 per styck

Extra arbetsplatsbesök eller slutsamråd

40 per styck

Tabell 11 Nybyggnad
Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och utan
kommunicering. Kompletteringar enligt tabell 3 tillkommer.

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Area (m2) = BTA + OPA

OF

HF1

HF2

0-30

5

24

14

30-50

6

24

14
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50-80

7

24

19

80-130

8

24

24

130-200

9

24

28

200-300

11

24

28

300-500

14

24

28

500-800

19

24

28

800-1 200

26

24

28

1 200-2 000

34

24

28

2 000-3 000

46

24

28

3 000-4 000

56

24

28

4 000-5 000

64

24

28

5 000-6 000

72

24

28

6 000-8 000

85

24

28

8 000-10 000

105

24

28

10 000-15 000

125

24

28

15 000-25 000

170

24

28

25 000-50 000

235

24

28

24

28

Därutöver

+ 3/1000 m2

Reduktion för enkla och mycket enkla byggnader
RF 0,7 (enkla byggnader)

0,7 x OF(HF1+HF2)

RF 0,5 (mycket enkla byggnader)

0,5 x OF(HF1+HF2)

Tabell 12 Tillbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x RF (HF1 + HF2) x N
Huvudbyggnad

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Tillkommande yta BTA

≤ 15 m2

4

17

14

Tillkommande yta BTA

15-30 m2

5

17

14

Tillkommande yta BTA

30-50 m2

6

17

14

Tillkommande yta BTA

50-80 m2

7

17

19

Tillkommande yta BTA

80-130 m2

8

17

24
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Tillkommande yta BTA

130-200 m2

9

17

28

Tillkommande yta BTA

200-300 m2

11

17

28

Tillkommande yta BTA

300-500 m2

14

17

28

Större intervall se tabell 11

Tabell 13 Övriga åtgärder
Bygglovavgift = mPBB x HF x N
Åtgärd

Yta BTA

HF

Balkong 1-5 st

65

Balkong >5 st

130

Inglasning av balkong 1-5 st

65

Inglasning av balkong >5 st

130

Inglasning av uteplats/ uterum

oavsett storlek

65

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)1 x N
Årgärd

OF

HF1

HF2

Fasadändring, mindre

1,5

14

14

Fasadändring, större

3,5

14

14

2

17

14

1,5

14

14

Bostadshiss, Hiss/ramp (utvändig och övriga)
Solenergipaneler
Mur och eller plank vid enbostadshus

Antal timmar (minst 3)

Mur och/eller plank – bullerplank/stabilitet – oavsett material

Antal timmar (minst 4)

Tabell 14 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)
Avgift = HF2 x mPBB x N
Åtgärd

HF2

Rivning utanför planlagt område

25

Eldstad

20

Eldstad/rökkanal

30
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Invändig trapphiss enbostadshus

40

Invändig trapphiss övriga

60

Vatten, avlopp en- och tvåbostadshus med
komplementbyggnader

40

Vatten, avlopp övriga byggnader

100

Ventilationsanordning en- och tvåbostadshus med
komplementbyggnader

50

Ventilationsanordning övriga byggnader

140

Ändring av planlösning/bärande
konstruktion/brandskyddet, mindre

30

Ändring av planlösning/bärande
konstruktion/brandskyddet, större

140

Underhåll av byggnadsverk enl. PBF 6.5.7

timmar

Vindkraftverk

timmar

Fettavskiljare, oljeavskiljare

30

Tabell 15 Anmälan bygglovsbefriade åtgärder
Avgift = mPBB x OF x RF (HF1 + HF2) x N
Åtgärd

OF

HF1

HF2

Attefall tillbyggnad

4

15

14

Komplementbostadshus < 30 m2

5

15

19

Attefall komplementbyggnad

5

10

14

Attefall takkupa/takkupor

3

5

14

Attefall inreda ytterligare en bostad

5

10

24

Tabell 16 Rivningslov
Avgift = HF x mPBB x N
Rivning

HF

0-50 m2 BTA

50

50-250 m2 BTA

100

250-999 m2 BTA

200

>1000 m2 BTA

400
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Tabell 17 Skyltar
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.

Avgift = HF x mPBB x N
Åtgärd

m2

Vepa

≤ 20

Stor vepa

≥ 20

Liten fasadskylt, (inom område
8:13)

≤1

HF om liten
påverkan på
stads- eller landskapsbilden

HF om stor
påverkan på stadseller landskapsbilden

80
200
30

60

15

20

60

80

30

40

100

150

50

70

<2

20

40

Mellanstor fristående skylt
(skylttavla, stolpskylt, flagga)

>2

30

60

Stor fristående skylt
(skyltpylon)

>5

100

150

20

50

Därutöver per skylt
Mellanstor fasadskylt

1-10

Därutöver per skylt
Stor Fasadskylt

≥ 10

Därutöver per skylt
Liten fristående skylt
(trottoarpratare, vippskylt,)

<5

Ljusanordning

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma
arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny
skylt eller ljusanordning.
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är
avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell.

Tabell 18 Marklov
Åtgärd

Tidersättning

Schakt, fyllning, trädfällning, skogsplantering

Antal timmar (minst 2)

Åtgärd som kan försämra genomsläppligheten

Antal timmar (minst 2)
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Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N
Master, torn,
vindkraftverk

Beskrivning

HF 1, alt
HF 2, alt Tidersättning
Tidersättning

Radio- och telemast eller
torn + en teknikbod

ett torn

250

Antal timmar (minst 1)

Radio- och telemast eller
torn + en teknikbod

fler än ett

550

Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk

ett verk

550

Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk

upp till 4 st

1 200

Antal timmar (minst 1)

2 500

Antal timmar (minst 1)

Vindkraftpark (>5 verk)

Tabell 20 Anläggningar
Anläggning på land

Avgift = HF x mPBB x N
Åtgärd

HF

Mindre anläggningar t.ex. Parkeringsplats

Antal timmar (minst 2)

Upplag, materialgård

Antal timmar (minst 2)

Tunnel, bergrum

Antal timmar (minst 5)

Cistern, Transformatorstation

Antal timmar (minst 5)

Övriga anläggningar på land
Exempel på anläggning: Skidbacke med lift, Skjutbana,
Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana,
Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Djurpark.

Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N
Objekt
Anläggningens yta

Beskrivning

OF

HF1

HF2

2 000-5 000 m2

60

24

28

-”-

5 000-10 000 m2

80

24

28

-”-

≥ 10 000 m2

100

24

28
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Anläggningar i vatten
Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N
Objekt

Beskrivning

OF

HF1

HF2

Småbåtshamn väsentlig ändring

5

24

19

Småbåtshamn (ny)

10

24

28

Tabell 21 Övriga ärenden
Avgift = HF x mPBB x N
Ärendetyp

Beskrivning

Anstånd

ingen avgift

Avslag bygglov, marklov rivningslov
samt förhandsbesked

Full avgift alternativt tidersättning
Antal timmar (minst 3) Avgift får ej
överstiga avgift för lov/förhandsbesked.

Avvisat ärende

Antal timmar (minst 1)

Återkallad ansökan, avskrivet ärende

Antal timmar (minst 1)

Återkallad anmälan

Antal timmar (minst 1)

Vägrat Startbesked

Antal timmar (minst 2)

Frivilligt bygglov

Avgift enl. normalt bygglov

Ingripandebesked

Tidersättning

Förhandsbesked 2

100 mPBB (x N)

Villkorsbesked

Tidersättning (dock minst 50 mPBB)

Strandskyddsdispens

200 x mPBB (x N)

Strandskyddsdispens,

150 x mPBB (x N)

byggnad högst 30 m2
Strandskyddsdispens,

100 x mPBB (x N)

Trädfällning och andra åtgärder där
allmänhetens tillträde till marken inte
ändras i någon större utsträckning

2

Justeringsfaktor N ska användas
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2) Utanför planlagt område tillkommer avgift för kommunicering enligt tabell 3.

Tabell 22 Nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt.
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.
Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader,
planinformation och anslutningspunkter
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m.

Avgift = mPBB x NKF x N
Nybyggnadskarta

NKF eller
NKF Enkel
tidersättning nybyggnadskarta

Enbostadshus/enstaka byggnad Oavsett tomtyta

150

110

Övriga byggnader; sammanbyggda
enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga
byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre
eller lika med 2 000 m2.

150

110

2 000-5 000 m2

250

150

5 000-10 000 m2

350

200

10 000-15 000 m2

450

250

Tomtyta större än 15 000 m2

Tidersättning

Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar
utanför primärkarteområdet

Tidersättning

Tidersättning

Granskning av nybyggnadskarta

10

10

Komplettering av nybyggnadskarta

40

40

Förhandskopia alt, preliminär nybyggnadskarta

Tidersättning

Tidersättning

Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar
utanför primärkarteområdet

Tidersättning

Tidersättning

Alla övriga åtgärder

Tidersättning

Tidersättning

Enkel nybyggnadskarta
Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder och befintliga
byggnader

Åtgärd

KF eller tidersättning
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Analog karta

15

Digital karta

15+15

Digital karta för större områden än normaltomt

Tidersättning

Tabell 23 Utstakning
I utstakningsavgiften ingår dels en grovutstakning inför tomtens
planering, dels finutstakning (max 6 utsättningspunkter) för byggnads
placering samt markering av en höjdfix.
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i
samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader
och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av
grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för
extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende
innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean
(BYA+ OPA) för varje hustyp för sig.
Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med
verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om
utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut
för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som
skulle utgått om kommunen utfört arbetet.
Vid fältmätning debiteras enligt tidersättning (se tabell 2) och inkluderar
ersättning för bil och mätutrustning.

Avgift för huvudbyggnad = mPBB x UF x N, moms 25%
tillkommer. För kompletterande byggnader och tillbyggnader
halveras avgiften
Byggnadsarea (BYA)

UF

< 50 m2

90

50-100 m2

100

100-150 m2

110

150-200 m2

120

200-500 m2

130

500-1000 m2

140

Tillägg per punkt utöver 6

10

Objekt större än 1 000 m2. Avgiften ska beräknas för hela
ärendet under förutsättning att det ingår i samma beslut.
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Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar

Tidersättning

Tabell 24 Lägeskontroll
Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m2.
Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m2
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda
byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig.

Avgift = mPBB x MF x N
(Moms 25 % tillkommer)
Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter)

Mätningsfaktor (MF)

50-200 m2
200-500 m

75
90

2

500-1 000 m2
1 000-2 000 m

110
2

130

2 000-3 000 m2

150

3 000-5 000 m

170

2

Tillägg per punkt utöver 4

2

Komplementbyggnad – nybyggnad
garage/uthus till en- och tvåbostadshus
(4 punkter)

Mätningsfaktor (MF)

50-200 m2

40

Tillägg per punkt utöver 4

1

Tillbyggnader – nybyggnad(4 punkter)

Mätningsfaktor (MF)

50-199 m2

40

200-1 000 m2

80

Tillägg per punkt utöver 4

1

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid
tillbyggnad gäller anbudsförfarande.

Tabell 25 Digital geografisk information
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en
blandning av skattemedel och avgifter.
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För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas
vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.
Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet.
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt
begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.

Avgift per HA = mPBB x KF x N (Moms 6 % tillkommer)
Primärkarta
Informationsandel
Innehåll i kartan
i%

KF

Gränser och Fastighetsbeteckning

30

9

Byggnader och övriga topografiska objekt

30

9

Vägar, järnvägar, adresser

20

6

Höjdinformation

20

6

100

30

All information

Övriga digitala kartprodukter

KF

Översiktlig karta

2

Stadskarta

1,5

Grundkarta

72

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall.
Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell
tidersättning och materialkostnad.

Stadsmodell 3D
Byggnader med takkonstruktion

KF
7,5

Byggnadskuber

5

Terrängmodell, ytor

6,25

Höjdgitter

5

Tabell 26 Analog geografisk information
Avgift per HA = mPBB x KF x N (Moms 6 % tillkommer)
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Karta / ortofoto / flygbild på papper

KF

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2)
0-150

8

150 <

4

Vid utskrift tillkommer kostnad för material.
Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall

Snedbild / fotografi

KF

Kommersiellt bruk (digital bild)

25

Privat bruk (digital bild)

6

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4)

2,5

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3)

4

Analoga kartutskrifter

ÅF

Avgift = mPBB x Papperarea (dm2) x ÅF x N
Texter och linjer

0,08

Täckande utskrift (ytor, raster m.m.)

0,16

Tabell 27 Markering/inmätning av tillfällig mätpunkt
Avgift = mPBB x MF x N (Moms 25 % tillkommer)
Objekt

MF

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt

10

(minimum 3 punkter per beställning)

Tabell 28 Koordinatförteckning
Avgift enligt tabell (moms 25 % tillkommer)
Första punkten

Ytterligare punkt

mPBB x N x 4

mPBB x N x 2

Tabell 29 Gränsutvisning
Avgift enlig tidersättning, se tabell 2 (Moms 25 % tillkommer)
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Förord
Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya planoch bygglagen som träder i kraft den 2 maj 2011. I och med lagändringen
får byggnadsnämnden flera nya uppgifter att hantera, främst inom ramen
för bygglovsprövning, anmälan, startbesked och teknisk handläggning,
men också genom den nya möjligheten att lämna planbesked. De hänvisningar till plan- och bygglagen som finns i taxan avser den nya lagen
(SFS 2011:900).
Förslaget har utarbetats av Sveriges Kommuner och Landstings avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad och följer till stor del den taxa som
togs fram av Svenska Kommunförbundet år 2004. Projektansvarig har
varit Reigun Thune Hedström. I arbetet har även Anna Eklund deltagit.
Förslaget har remitterats till ett tjugotal kommuner som kommit med
många värdefulla synpunkter inför det fortsatta arbetet.
Efter att denna taxa tagits i bruk kommer vi att följa upp och utvärdera
hur tillämpningen av taxan fungerar i syfte att tillhandahålla ett underlag
som ger kommunerna stöd för rättsäkra avgiftsuttag.
Vi vill framföra ett varmt tack till alla som engagerat sig i arbetet med att
ta fram denna taxa och riktar ett särskilt tack till Lennart Johansson med
kollegor på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Sven-Åke Sonesson,
Skövde. Ett särskilt tack vill vi också rikta till Lantmätericheferna Allan
Almqvist i Malmö, Lars Fredén i Göteborg samt Hans Sandler i
Stockholm som lämnat värdefullt stöd i arbetet med taxan för kart- och
mätområdet.
Stockholm i januari 2011

Gunilla Glasare
Ann-Sofie Eriksson
Avdelningschef
Sektionschef
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
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[Skriv text]

Inledning
Utgångspunkter
Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en
avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra
tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom
ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och
kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes
Tidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för
program, om ett sådant behövs.
Detta underlag ska ge stöd för kommunerna att täcka kostnaderna
för uppgifterna ovan. Materialet kan justeras med hänsyn till
förhållanden i varje enskild kommun.

[Skriv text]
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Allmänna regler om
kommunala avgifter

KAPITEL

1

Kommunallagen
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b §
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller.
För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt
föreskrivet”.
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den
sektorn som regeras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen
tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även
”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk
verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet.

Självkostnadsprincipen
För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en
avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ
av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.
För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen.
”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som
svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)”.
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen.
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att
syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får
det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Petersén m.fl.). Kommunallagen, kommentarer och
praxis, 2006, s. 354).
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov
till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, perso-
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nalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning,
försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader,
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).

Likställighetsprincipen
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga.
Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är
däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 §
kommunallagen.
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om
det inte finns sakliga skäl för något annat”.
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar
eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika
avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som
befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen
får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende
för samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen
inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att
differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika
prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop.
1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s. 65-66).
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Retroaktivitetsförbudet
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar
tillämpas. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med
retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall.
Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 3 § kommunallagen:
”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns
synnerliga skäl för det”.
I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas
ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tidpunkt för när uttagande av avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning
nedan, samt NJA 1974 s. 10).

Plan- och bygglagen
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom
Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen
(2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för:
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en
byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning
eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet
avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.
Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen.
Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunerna
bara tar ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, under förutsättning att det finns sakliga skäl för det
(jämför 2 kap. 2 § kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivningsverksamhet och allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinansierad (prop. 2009/10:170 s. 351 f.).

9

818

Version 2011-01-26

Administrativa rutiner

KAPITEL

Kommunfullmäktiges beslut om taxa

2

Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska
beräknas. Kommunfullmäktiges beslut kan exempelvis formuleras enligt
följande:
Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och
bygglagen.
Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till
nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning
innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras. Den föreslagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på
grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt
kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska
behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar.

Överklagande av beslut om taxa
Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från
den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft
innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits.
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Avgiftsbeslut i enskilda ärenden
Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på
den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut
om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om
avgifter inte delegeras, ligger beslutanderätten kvar hos den ansvariga
kommunala nämnden.
Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras till tjänstemännen. Vi vill betona vikten av att nämndernas delegationsordningar anpassas till gällande regler.
Mervärdesskatt

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa.
Vad avgiftsbeslut bör innehålla

I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör framgå:


Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats.



Hur stor avgift som debiteras.



När betalning ska ske.



Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i
22-28 §§ förvaltningslagen).



Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften.

Avgiftsbestämning

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning
av ärendet. Finner byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som
motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta
detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Byggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av
tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning.
Antagande av taxan

Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller
ändring av taxans konstruktion, omfattning och faktorer.
Betalning av avgift
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Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott.
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell bygglovavgift
Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall

Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man
överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i enskilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet.
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Bestämmelser om
plan- och bygglovtaxa

KAPITEL

3

Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut
med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen
(1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av
dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.

Beräkning av avgifter enligt taxan
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan.
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör
en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig
på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive
ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen
i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Faktor
N föreslås i detta underlag utgöras av siffran 0,8 (om kommunen har
färre invånare än 20 000), 1,2 (om kommunen har fler invånare än
50 000) och 1 för kommuner med invånarantal däremellan. Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan
grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer, t.ex. Sveriges
Kommuner och landstings kommungruppsindelning1, dock alltid med
beaktande av självkostnadsprincipen, se ovan.

1

http://www.skl.se/web/Kommungruppsindelning.aspx
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Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

HF
KOM
KF
mPBB
MF
N
NKF
OF
PLF
UF

Handläggningsfaktor
Faktor för kommunicering
Kartfaktor
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
Mätningsfaktor
Justeringsfaktor
Nybyggnadskartefaktor
Objektfaktor
Planavgiftsfaktor
Utstakningsfaktor

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.
Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) +
öppenarean (OPA).
Planavgift beräknas efter BTA + OPA.

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA.
Kartavgift beräknas efter markarean.
Nybyggnad

Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens
volym.
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
Ändring

En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion,
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk
Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean
bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger.
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen
tillämpas.
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa.
Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.
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Exempel på beräkning av avgift
Bygglov för enbostadshus 250 m2 inom detaljplan
Åtgärd
Planavgift

Tabell
8

Formel

Delvärden

Avgift 2011

mPBB xPF x N

42,8x1 200 x N

51 360
22 256

Bygglovavgift inkl
startbesked

4+5

mPBBxOFx(HF1+
HF2) x N

42,8x10x(24+28) x N

Nybyggnadskarta

23

mPBBxKF x N

42,8x150 x N

6 420

Utstakning

24

mPBBxMF x N

42,8x210 x N

8 988

Lägeskontroll

25

mPBBxMF x N

42,8x90 x N

3 852

Moms 25 %

963
Total avgift (utan N)

93 839
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Avräkning
För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i
förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under
förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom
föreskriven tid.
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker
ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked
överlämnas.
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för
tid innan betalningen ska ske.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen.
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Tabeller

KAPITEL

Tabell 1 Objektsfaktorer

4

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och
anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan.
Area (m2) – BTA + OPA

OF

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga
komplementbyggnader
0-49

4

50-129

6

130-199

8

200-299

10

300-499

14

500-799

20

800-1199

26

1 200-1 999

36

2 000-2 999

46

3 000-3 999

56

4 000-4 999

64

5 000-5 999

72

6 000-7 999

88

8 000-9 999

100

10 000-14 999

125

15 000-24 999

170

25 000-49 999

235

50 000-100 000

400
+ 3/1000 m2

Härutöver

2

Mycket enkla byggnader < 50 m2*
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*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus,
transformatorbyggnader och liknande.
I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den
sammanlagda BTA + OPA.
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.
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Tabell 2 Tidersättning
Om kostnadstäckningsgraden ska vara 75 % (dvs. den debiterbara tiden
ska vara 75 %) kan timersättningen tas ut enligt nedanstående tabell.
Total debiterbar årsarbetstid är 1 200-1 400 årsarbetstimmar.
I timkostanden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för
lokaler som inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer förekommer.
Timersättning i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostnader för personalen inom verksamheten. (räkneexempel: två personer
550 kr/tim, en person 700 kr/tim och en person 1 150 kr/tim ger en timkostnad på 737,5 kr/tim)
Exempel:
Löneintervall (månadslön), kr

Timpris

-21 999

600

22 000-27 999

700

28 000-33 999

800

34 000-39 999

900

40 000-45 999

1 000

46 000-

1 200
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Tabell 3 Underrättelse och expediering
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid
kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn.
Avgift = KOM x mPBB x N
Antal

Kommentarer

KOM

Sakägare 1-5

40

Sakägare 6-9

60

Sakägare 10-

120

Kungörelse

+ faktisk annonskostnad

80

Kungörelse av beslut i
Post- och
Inrikestidning

+ faktisk annonskostnad

5
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1)
Åtgärd

Handläggningsfaktor HF1

Administration inkl arkivering

7

Planprövning

3

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet
förhandsbesked
Byggnaden

7

Placering, yttre utformning och färgsättning
Användbarhet och tillgänglighet
Tomten

7

Tomts ordnande inkl utfart och parkering
Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och
dagvattenanslutning
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras)
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten
Utrymnings- och räddningsvägar
Måttgranskning
Besiktning (platsbesök)

Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)
Åtgärd

Handläggningsfaktor HF2

Administration inkl arkivering och registrering av
kontrollansvarig

7

Startbesked
-Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av
kontrollplan eller

10

-Startbesked och fastställande av kontrollplan eller

5

Startbesked (gäller även rivning)

3

Arbetsplatsbesök

5

Extra arbetsplatsbesök/per styck

5

Slutsamråd inkl slutbesked

6

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked

3
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter
Bygglovavgift avser lovprövning utom HF

Åtgärd

Avgift
1,25 bygglovavgift

Lämplighet/lokaliseringsprövning
utanför detaljplan
Tillägg för prövning av liten avvikelse

1,2 bygglovavgift

Varsamhet

1,1 bygglovavgift

Tillbyggnad

Ingen justering

Ombyggnad

Ingen justering

0,7 bygglovavgift (berörd del)

Ändring

0,75 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov

0,5 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, förlängning
Tidsbegränsat bygglov, säsong

0,75 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong,
förlängning

0,5 bygglovavgift

Förnyelse av lov = ny prövning

0,8 bygglovavgift

Stor enkel byggnad (oisolerad,
t.ex. lagerhall) ≥ 600 m2

0,3 bygglovavgift
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Tabell 7 Avgift för besked
Typ av besked

Avgift

Förhandsbesked

100 mPBB - utanför planlagt område2 (x N)

Ingripandebesked

Tidersättning

Planbesked (se
nedan)

Tidersättning (dock minst 200 mPBB)

Villkorsbesked

Tidersättning (dock minst 50 mPBB

Strandskyddsdispens

200 x mPBB3 (x N)

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3.

Planbesked -Ärendekategorier
Enkel åtgärd
200 mPBB eller tidsersättning
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga
projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad
markanvändning av samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med
enkelt planförfarande.

Medelstor åtgärd
300 mPBB eller tidersättning
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier
för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor
åtgärd.

2

Justeringsfaktor N kan användas

3

Justeringsfaktor N kan användas
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Stor åtgärd
400 mPBB eller tidersättning
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än
100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än
5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än
20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av
ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
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Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas,
ändras eller upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om
antagande tas avgift ut senast vid beslut om bygglov.
Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor
och parternas åtagande i övrigt.
I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat,
t ex på grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad.
Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 §
PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan
dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser
från planen (tolkningsutrymmet).
Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas
planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats.
Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre
detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den
gamla detaljplanens område om åtgärden som skall utföras endast har
stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar).
För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas
enligt tabell 1.
För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA
tillämpas planfaktor som för nybyggnad.
Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex
där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov
som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA
Planavgift tas inte ut för
- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m²
- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m²
Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid
granskning 25 %, efter antagande 50 %
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Planavgift: mPBB x OF x PF x N
OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1
per 1 000 m².
(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102)
Planfaktor (PF)

PF

PF

Nybyggnad

Tillbyggna
d

Ändring

Områdesbestämmelser

100

60

60

Detaljplan inkl program

220

100

100

80

40

40

Fastighetsrättsliga åtgärder
i detaljplan

Planavgift för enbostadshus
Avgift = mPBB x PF x N
Objekt
Enbostadshus (oberoende av area)

PF

PF

Nybyggnad

Tillbyggnad /Ändring

1 200

600

F d fastighetsplan i separat ärende
Avgift= mPBBx PF x N
Åtgärd

PF

Upphävande

300
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Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig
Avgift = HF x mPBB x N
Åtgärd
Ny sakkunnig

HF
25

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen
(ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk).
Åtgärd

Tidersättning

Medgivande eller förbud att använda
hiss

Antal timmar (minst 1 tim)
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Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift
Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och
kommunicering.

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som
byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked.
Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller
fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat
planavtal.
Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF
Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla
byggnader).
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x N
Area (m2) – BTA + OPA

OF

HF1

HF2

Byggnader, anläggningar inkl.
bygglovpliktiga
komplementbyggnader

4

Mycket enkla byggnader < 49 m2*

2

20

20

0-49

4

24

28

50-129

6

24

28

130-199

8

24

28

200-299

10

24

28

300-499

14

24

28

500-799

20

24

28

800-1199

26

24

28

1 200-1 999

36

24

28

2 000-2 999

46

24

28

3 000-3 999

56

24

28

4 000-4 999

64

24

28

5 000-5 999

72

24

28

6 000-7 999

88

24

28

8 000-9 999

100

24

28

Bygglov inklusive startbesked
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10 000-14 999

125

24

28

15 000-24 999

170

24

28

25 000-49 999

235

24

28

50 000-100 000

400

24

28

Stor, enkel byggnad (oisolerad –
lagerhall)
≥ 600 m2
Vindsinredning
≤ 199 m2

0,3x OF 24
(intervall
enl. ovan)
8
17

28
28

Komplementbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)5 x N
Objekt

Yta BTA

HF1

HF2

Komplementbyggnad, garage,
carport, förråd (eget ärende)

<50 m2

2

17

13

Komplementbyggnad, garage,
carport, förråd (eget ärende)

>50 m2

4

17

15

4

14

15

Källsorteringsbehållare/grupp
Sopskåp, sophus

5

OF

Bygglov inklusive startbesked
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Tabell 12 Tillbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)6 x N
Huvudbyggnad

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Tillkommande yta BTA

≤ 15 m2

3

14

10

Tillkommande yta BTA

16-49 m2

4

17

15

Tillkommande yta BTA

50-129 m2

6

17

28

Tillkommande yta BTA

130-199 m2

8

17

28

Tillkommande yta BTA

200-299 m2

10

17

28

Tillkommande yta BTA

300-499 m2

14

17

28

Ytterligare intervall se
tabell 11

Komplementbyggnad

6

OF

HF1

HF2

Typ: garage, carport, förråd

Oavsett storlek
men ≤ 50 % av
ursprunglig
byggnads BTA

2

14

13

Tillbyggnad fritidshus

≤ 50 m2

4

14

13

Tillbyggnad växthus,
lusthus m.m. oisolerat

> 15 m2

2

14

13

Burspråk

2

14

13

Takkupa

2

14

15

Bygglov inklusive startbesked
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Tabell 13 Enkla byggnader
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)7 x N
Typ

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Fritidshus

40-80 m2

4

21

28

Kolonistuga

< 40 m2

2

14

15

Nätstation/pumpstation

Oavsett storlek

4

14

13

Växthus, lusthus och likn.
oisolerat

> 15 m2 men
≤ 50 m2

2

14

13

Rullstolsgarage förråd m.m.

Oavsett storlek

2

14

13

Kiosk, manskapsbod m.m.

Oavsett storlek

4

17

15

Sommarveranda, restaurang

Oavsett storlek

4

17

23

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med
hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är
dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, därför
föreslås lika avgift som för permanenthus .

7

Bygglov inklusive startbesked
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Tabell 14 Övriga åtgärder
Bygglovavgift = mPBB x HF x N
Yta BTA

HF

Balkong 1-5 st

65

Balkong >5 st

130

Inglasning av balkong 1-5 st

65

Inglasning av balkong >5 st

130

Inglasning av uteplats/ uterum

oavsett storlek

65

Skärmtak

15-30 m2

50

Skärmtak

≥ 31 m2

100

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)8 x N
Övrigt – utan konstr.

8

OF

HF1

HF2

Fasadändring, mindre

2

11

10

Fasadändring, större

4

11

10

Bostadshiss – handikapp
enbostadshus9

2

17

13

Hiss/ramp*

4

17

15

Mur och eller plank vid enbostadshus

4

10

13

Mur och/eller plank –
bullerplank/stabilitet –
oavsett material

6

14

15

Solfångare – ej på en- och
tvåbostadshus

2

14

13

Frivilligt bygglov

9

Yta BTA

Avgift enl.
normalt bygglov

Bygglov inklusive startbesked
Endast HF2 vid invändig installation
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Tabell 15 Anmälan10 (icke lovpliktig åtgärd)
Avgift = HF2 x mPBB x N
HF2
Eldstad/st

25

Grundförstärkning enbostadshus

90
200

Grundförstärkning

50

Ventilationsanläggning enbostadshus

140

Ventilationsanläggning övriga
Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet,
mindre

30

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet,
större

140

Stambyte

90

Sopsug

90

Fettavskiljare

30

Rivning utanför planlagt område

25

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked
Avgift = HF x mPBB x N
Rivning

HF

< 250 m2 BTA

100

250-999 m2 BTA

200

>1000 m2 BTA

400

Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse.

10
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Tabell 17 Bygglov för skyltar11
Prövning skall ske som för byggnader
Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.
Avgift = HF x mPBB x N
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.
Åtgärd

HF om liten
påverkan på stadseller landskapsbilden

Vepa

≤ 20 m2

Stor vepa

≥ 20 m2

Skyltprogramgranskning

≥ 20 m2

HF om stor
påverkan på stadseller landskapsbilden

80
200
100

200

Prövning mot
skyltprogram

20

20

Därutöver per skylt

10

10

45

105

23

53

Prövning utan
gällande
skyltprogram

Placering,
Utformning,
Miljö- och
omgivningspåverkan

Därutöver per skylt
Skylt, skyltpelare,
stadspelare

≤ 10 m2

60

Skylt, skyltpelare,
stadspelare,

≥ 10 m2 vid
busskur

-

150

Ljusramp

Ny/ny front

-

100

Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse.

11

35

844

Version 2011-01-26

Ljusramp

utöver den
första

20

-

Ljusanordning vid
idrottsplats eller
likn.

> 5 st

Förbesiktning

Per gång

10

20

Remiss

Trafikverket
m.fl.

15

15

100

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller
ljusanordning.
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är
avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell .
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och
stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på
fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs.
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked
Avgiften tas enbart ut som tidersättning
Åtgärd

Tidersättning
Antal timmar (minst 25 mPBB)

Marklov såväl schakt som
fyllning

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N
Master, torn, vindkraftverk

Beskrivning

HF 1

HF 2

alt
tidsersättning

Tidersättning

Radio- och telemast eller
torn + en teknikbod

ett torn

250

Antal timmar (minst 1)

Radio- och telemast eller
torn + en teknikbod

fler än ett

550

Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk

ett verk

550

Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk

upp till 4 st

1 200

Antal timmar (minst 1)

2 500

Antal timmar (minst 1)

Vindkraftpark (>5 verk)
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar
Anläggning på land
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N
Objekt

Beskrivning

OF

HF1

HF2

2 000-4 999 m2

60

24

28

-”-

5 000-10 000 m2

80

24

28

-”-

≥ 10 000 m2

100

24

28

Anläggningens yta

Mindre anläggningar
t.ex. Parkeringsplats

Antal timmar (minst 1)

Upplag/ materialgård

Antal timmar (minst 1)

Tunnel/ bergrum

Antal timmar (minst 1)

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen):
Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana,
Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift,
Skjutbana
Anläggning i vatten
Objekt

Beskrivning

OF

HF1

HF2

Brygga, såväl ponton som
fast anlagd

för fler än 10-12 båtar,
(annars ej bygglov)

20

24

28

Småbåtshamn – se marina

för fler än 10-12 båtar,
< 5 000 m2

40

24

28

Marina 5 000-10 000 m2,
flera bryggor

för fler än 10-12 båtar,
annars inte hamn

80

24

28

Utökning med
pontonbrygga –

per brygga

5

24

28
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Tabell 21 Övriga ärenden
Avgift = HF x mPBB x N
Ärendetyp

Beskrivning

Anstånd

ingen avgift

Avslag såväl bygglov, marklov
rivningslov som
förhandsbesked

Full avgift HF 1 alternativt
tidersättning
20

Avvisa
Återkallad ansökan (avskrivet
ärende)

HF

Tidersättning se tabell 2

Avgift = HF x mPBB x N
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Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m.
Avgift tas ut enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
(i de fall byggnadsnämnden har ansvar för tillsyn, tillståndsgivning etc. enligt
lagen)

I samband med den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor har
SKL publicerat två cirkulär: nr. 10:47 och nr.10:62. Det pågår arbete med
en ny taxekonstruktion inom området.
Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I
avgiften ingår även platsbesök.
Avgift = HF x mPBB x N
Anläggning som förvarar kemisk
produkt

Beskrivning

HF

Anläggning för förvaring och
försäljning ur cisterner

1 st

150

Anläggning för förvaring och
försäljning ur cisterner

2 till 4 st

240
150

Restaurang med gasol
ej laboratorie/industri

Skola

150

Bensinstationer
Bensinstation automat

240

Bensinstation m butik

300

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE

innehavsskifte brandfarlig vara

20

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE

vid innehavsskifte; explosiv
vara inkl. godkännande av
föreståndare

40

150

Förvaring; Explosiva varor samt
godkännande av föreståndare

20

Mindre komplettering till
gällande tillstånd

150

Mindre lackeringsanläggning
Avslag utan utredning

20

Avslag med utredning

150
20

Administrativa åtgärder
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Tidersättning
Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan
t.ex. cisterner ovan mark > 5 i oljehamn och likvärdig, laboratorier samt
transporter i rörledning, förhandsbesked och andra åtgärder.
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Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt.
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m.
Avgift = mPBB x NKF x N
Nybyggnadskarta

NKF eller tidersättning

NKF Enkel nybyggnadskarta

Kartan innehåller
fastighetsgränser, höjder,
befintliga byggnader, planinformation och
anslutningspunkter
Enbostadshus/enstaka byggnad
Oavsett tomtyta

150

110

Övriga byggnader;
sammanbyggda enbostadshus,
flerfamiljshus samt alla övriga
byggnader och anläggningar.
Tomtyta mindre eller lika med 1
999 m2.

150

110

2 000-4 999 m2

250

150

5 000-9 999 m2

350

200

10 000-15 000 m2

450

250

Tomtyta större än 15 000 m2

Skälighetsbedö
mning/nedlagd
tid

Nybyggnadskarta eller särskilda
kompletteringar utanför
primärkarteområdet

Tidersättning

Tidersättning

Granskning av nybyggnadskarta

10

10

Komplettering av
nybyggnadskarta

40

40

Förhandskopia alt, preliminär
nybyggnadskarta

Tidersättning

Tidersättning
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Nybyggnadskarta eller särskilda
kompletteringar utanför
primärkarteområdet

Tidersättning

Tidersättning

Alla övriga åtgärder

Tidersättning

Tidersättning

Enkel nybyggnadskarta
Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder och
befintliga byggnader
Åtgärd

KF eller
tidersättning

Analog karta

15

Digital karta

15+15

Digital karta för större områden än normaltomt

Tidersättning
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Tabell 24 Avgift för utstakning
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i
samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader
och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika
hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje
hustyp för sig.
I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på utstakningsskissen.
Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med
verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.
Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift
ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som
skulle utgått om kommunen utfört arbetet.
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N
Beskrivning

UF

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)
Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m.
15-49 m2

80

1-199 m2

180

200-499 m2

210

500-999 m2

240

1000-1 999 m2

290

2 000-2 999 m2

340

Större än 3000 m2

390
10

Tillägg per punkt utöver 4
Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska
beräknas för hela ärendet under förutsättning
att det ingår i samma beslut.

Anbudsförfarande

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och
arbetsfixar

Tidersätting se tabell 2
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Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/uthus till enoch tvåbostadshus (4 punkter).

Utstakningsfaktor
UF
70

15-199 m2

5

Tillägg per punkt utöver 4
Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter)

Utstakningsfaktor
UF
50

15-199 m2

100

200-1 000 m2

5

Tillägg per punkt utöver 4
Övrig utstakning

Utstakningsfaktor
UF

Plank eller mur

50

Transformatorstation

70
Tidersättning
(minst 1 h)

Detaljpunkter och mätningslinjer

Grovutstakning kostar 50 % av priset för utstakning.
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Tabell 25 Lägeskontroll
(Moms 25 % tillkommer)
Avgift = mPBB x MF x N
Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m2.
Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m2
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda
byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig.
Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter)

Mätningsfaktor (MF)

50-199 m2
200-499 m2
500-999 m2

75
90
110

1 000-1 999 m2
2 000-2 999 m2
3 000-5 000 m2
Tillägg per punkt utöver 4

130
150
170
2

Komplementbyggnad – nybyggnad
garage/uthus till en- och tvåbostadshus
(4 punkter)

Mätningsfaktor (MF)

40

50-199 m2

1

Tillägg per punkt utöver 4
Tillbyggnader – nybyggnad(4 punkter)

Mätningsfaktor (MF)
40

50-199 m2

80
1

m2

200-1 000
Tillägg per punkt utöver 4
För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid
tillbyggnad gäller anbudsförfarande.
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Tabell 26 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk
information
Avgift per HA = mPBB x KF x N
(Moms 6 % tillkommer)

Kommentar
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en
blandning av skattemedel och avgifter.
För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas
vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.
Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet.
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt
begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.

Primärkarta
Innehåll i kartan

Informationsandel
i%

KF

Gränser och Fastighetsbeteckning

30

9

Byggnader och övriga topografiska objekt

30

9

Vägar, järnvägar, adresser

20

6

Höjdinformation

20

6

All information

100

30

Övriga digitala kartprodukter
Översiktlig karta

KF
2

Stadskarta

1,5
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KF

Stadsmodell 3D
Byggnader med takkonstruktion

7,5

Byggnadskuber

5

Terrängmodell, ytor

6,25

Höjdgitter

5
Digitalt ortofoto

KF

Upplösning (m/pixel)
0,1

0,1

0,2

0,05

0,5

0,0125
KF

Karta / ortofoto / flygbild på papper
Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2)
0-150

8

150 <

4

Vid utskrift tillkommer kostnad för material.

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall

Snedbild / fotografi

KF

Kommersiellt bruk (digital bild)

25

Privat bruk (digital bild)

6

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4)

2,5

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3)

4

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall.
Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidersättning och materialkostnad.

Digital adressinformation

KF
0,0125

Adresspunkt inkl koordinat
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Tabell 27 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt
Avgift = mPBB x MF x N

(Moms 25 % tillkommer)

Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N.
Objekt

MF
10

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt
(minimum 3 punkter per beställning)

Tabell 28 Utskrift
(Moms 6 % tillkommer)
Avgift = mPBB x A x ÅF x N
Utskrift på papper
Area (dm2)

ÅF

Text och linjer

0,08

Täckande utskrift (ytor, raster)

0,16
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Error! No text of specified style in document.
Inklusive kart- och mättaxa
Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i denna skrift ett underlag
som stöd vid taxesättning av kommunernas verksamhet inom plan- och
bygglagens område. Vår avsikt är att detta underlag ska ge tjänstemän
och politiker i kommunerna goda förutsättningar att få tillgång till de
resurser som behövs, särskilt med avseende på de nya arbetsuppgifter
som tillkommer i och med att en ny plan- och bygglag träder i kraft den
2 maj 2011.

Upplysningar om innehållet
Anna Eklund, anna.eklund@skl.se
© Sveriges Kommuner och Landsting, 2011
ISBN/Bestnr:

Beställ eller ladda ned på www.skl.se/publikationer eller på telefon 020-31 32 30.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
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Förklaringar av förkortningar i taxan
HF
KOM
KF
mPBB
MF
N
NKF
OF
RF
PF
UF

Handläggningsfaktor, (HF 1 för lovprocessen och HF 2 för byggprocessen)
Faktor för kommunicering (grannhörande) och för komplettering av ansökan
Kartfaktor
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp (47,30 kr. för år 2020)
Mätningsfaktor
Justeringsfaktor (1,05 för Karlshamns kommun)
Nybyggnadskartefaktor
Objektfaktor (en faktor som påverkas av byggnadens storlek)
Reduktion av objektsfaktor (reduktion för enkla och mycket enkla byggnader)
Planavgiftsfaktor
Utstakningsfaktor

Byggnadsarea (BYA)

Öppenarea (OPA).

Bruttoarea (BTA)
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Läsanvisning:
I den första kolumnen från vänster, under ”2011” samt den tredje kolumnen från vänster ”2011” (med gul
färg) finns avgifter, intervall indelning och begrepp i den nu gällande taxan. Det är den här tabellen som
används idag även om den är från år 2011. Det finns en faktor som förändras årligen som heter
prisbasbelopp som gör att avgifterna ändras år från år även om taxans siffror är de samma.
I kolumnen i mitten (andra från vänster) under ”2020”, samt de orangea kolumnerna (längst till höger)
finns avgifter, intervall indelning och begrepp i den föreslagna taxan. De orangea kolumnerna (längst till
höger) är uppdelade i ”normal”, ”enkla” och ”mkt enkla” byggnader.
Exempel på enkla byggnader är alla typer av en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus (ej
komplementbostadshus), transformatorbyggnad, serveringsvagn, kallförråd, källsorteringsbyggnad,
kolonistuga, arbetsplatsbod (byggbod), uterum eller en stor hallbyggnad. Dessa får en multiplikatorfaktor
som är 0,7, vilket betyder att vi multiplicerar del av avgiften med 0,7.
Exempel på mkt (mycket) enkla byggnader är en mycket enkel komplementbyggnad, carport, en taktäckt
uteplats (altantak), skärmtak, tält, rullstolsgarage, växthus, cykelskjul eller en stor oisolerad hallbyggnad.
Dessa får en multiplikatorfaktor som är 0,5, vilket betyder att vi multiplicerar del av avgiften med 0,5.
I 2020-kolumnen (andra från vänster) är text och siffror ibland rödmarkerade. Det betyder att de är
ändrade eller tillkommande jämfört med taxan från 2011.
Var också observant på rubrikerna i 2011-kolumnen (text grönmarkerad) som lyder ”Nybyggnad,
Tillbyggnad, Komplettering, Strandskydd, Planavgift, Övrigt, Anmälan, Rivningslov respektive Övriga
åtgärder. Dessa rubriker gäller även för motsvarande rader i de övriga kolumnerna.
Till dessa avgifter (både 2011 och 2020) kan även tillkomma avgifter för när sökt åtgärd avviker från
detaljplanen eller om åtgärden ligger utanför detaljplanerat område.
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Förtydligande information, daterad 2020-10-01 gällande:
Förslag till ny plan- och bygglovtaxa dnr 2019/3775
Byggnadsnämnden har godkänt ärendet om ny taxa och skickat det vidare för beslut i
kommunfullmäktige. Nedan följer information om bakgrund, varför behovet finns, vilka
ändringar som gjorts i stora drag samt förklaring av vissa begrepp i förslag till ny taxa.
Sammanfattning och bakgrund
Den taxa som nu gäller i Karlshamn arbetades fram av SKL inför att Plan- och bygglagen
(2010:900) skulle träda i kraft år 2011. Taxan levererades till kommunerna innan Plan- och
byggförordningen (2011:338) var färdig, vilket gjorde att flera formuleringar och tabeller i
taxan var svåra att använda redan 2011. Därefter har ett antal författningsändringar gjort
taxan mer inaktuell och till vissa delar lagstridig då den inte ändrats efter de ändringar som
gjorts i lagen. I taxan kan man välja att gå efter olika tabeller eller ta ut betalt per timme för
de timmar vi lagt ner på ärendet. Då lagen ändrades och taxan inte hängde med så har vi
med tiden, i fler och fler ärenden, tvingats ta ut avgift genom tidsersättning eftersom taxans
tabeller med en förutsägbar avgift inte längre kan användas. Det här sättet medför att vi
onödigt ofta tar ut avgifter som kan skilja sig åt, i åtgärder som annars är snarlika.
2014 kom en ny plan- och bygglovstaxa från SKL som i större utsträckning byggde på
nedlagd tid för ärenden indelade i schabloner. SKL:s 2014-taxa innebar stora
avgiftshöjningar för små åtgärder och stora avgiftssänkningar för stora åtgärder. Politikerna i
byggnadsnämnden bad Stadsbyggnadsavdelningen ta fram en utredning hur avgifterna
skulle förändras om man bytte taxa till SKL:s version från 2014. Efter redovisning var
politikerna och tjänstepersonerna från Stadsbyggnadsavdelningen överens om att för en
kommun i Karlshamns storlek så skulle det vara bättre att revidera SKL:s taxa från 2011
istället för att använda SKL:s taxa från 2014. Detta då den nya taxan ofta slog orättvist mot
förstagångssökande som skulle ansöka om små åtgärder, vilket sammantaget är den typ av
ärenden som är i majoritet bland ansökningarna.
Rubricerat förslag till ny taxa bygger på SKL:s 2011-års taxa och innehåller små ändringar i
avgifternas storlek. Däremot kan taxa-förslaget hantera alla författningsändringar som skett
sedan 2010 och det som tidigare har varit fel eller inte relevant, har tagits bort. Vidare har
matematiska justeringar gjorts för att rätta till ologiska konsekvenser samt att språkliga
korrigeringar har gjorts för att tillämpningen av taxan ska vara mer rättssäker men också
lättare att förstå. Några orimliga avgifter har justerats, några lokala förutsättningar har
beaktats och några justeringar har gjorts för att få rättvisare avgifter. Avgifts-trappstegen har
blivit fler med mjukare intervall. Enklare byggnader får en lägre avgift än en komplicerad
byggnad i samma storlek.
Avgifternas storlek kommer fortsättningsvis att följa ändringar i prisbasbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring. Justeringsfaktor N föreslås vara oförändrad 1,05.
Varför vi vill ändra taxan
 Taxan är gammal och bygger på den lagstiftning som fanns när taxan gjordes. Många
ändringar har gjorts i lagen som gjort att taxan inte hängt med. Ex finns inte Attefallsåtgärderna alls med.
 Taxan är svåranvänd och kan i värsta fall tolkas olika, vilket gör att det är svårt att
bedöma alla avgifter lika och ge rättvisa avgifter.
 I och med att lagstiftningen ändrats så har det tillkommit krav på mer administrativa
uppgifter som ska göras i handläggningen. Taxan från 2011 är inte anpassad efter
det.
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Vissa summor i taxan från 2011 är helt orimliga i proportion till kostanden för sökande
för själva bygg-åtgärden.
Den delen av taxan som gäller planavgifter var sällan använd år 2011. Det fanns inte
så många planer förr där planavgift skulle tas ut. Nu kommer fler och fler planer där
planavgift ska tas ut enligt taxan. Det som står i taxan från 2011 i är orimliga belopp
för den sökande.

Vilka ändringar som gjorts
 I tabellerna i taxan så finns olika intervaller för storleken på det man vill bygga. Dessa
intervaller har inte varit jämna och ibland har stegen varit onödigt stora. Intervallerna
har redigerats.
 Det är stor skillnad på ett bygglovsärende om det är en enkel byggnation och liten
eller om det är en stor och svår. Det tar visserligen olika lång tid att handlägga de
ärendena men skillnaden i avgift har inte tagit tillräcklig hänsyn till kostanden för
själva byggåtgärden. Därför har en justeringsfaktor för små enkla byggnader tagits
fram för att de inte ska vara onödigt dyra i förhållande till den tiden vi lägger ner och
den kostnad som sökande sedan själv lägger ner för att bygga det de vill göra. Vi vill
att ingen ska låta bli att söka de små åtgärderna för att de tycker att avgiften är för
hög, det skulle bara resultera i fler tillsynsärenden med ex byggsanktionsavgifter. Vi
vill göra det lätt för sökande att göra rätt, inte tvärtom.
 Stor procent av inkomna ansökningar behöver kompletteras. Dessa ärenden behöver
därmed mer handpåläggning och arbete av handläggarna. De som ska söka bygglov
som har läst på före och skickat in kompletta handlingar borde inte behöva betala lika
mycket som de som skickar in och förutsätter att handläggaren sedan ska
berätta/hjälpa dem att skicka in rätt handlingar. Särskilt inte i de fall då samma
sökande återkommer och har blivit informerad flertalet gånger om vad som ska finnas
med i ansökan. En symbolisk avgift kommer därför att tas ut för ett föreläggande om
komplettering.
 Några orimliga avgifter har justerats.
 Planavgifterna har reviderats då de som var i taxan från 2011 var orimligt höra. 2011
hade vi bara 2 planer där vi tog ut planavgifter. Dessa avgifter gick inte enligt 2011
års taxa utan ett annat beslut taget i byggnadsnämnden. Nu har det tillkommit fler
planer där planavgifter ska tas ut och där ska vi gå enligt gällande taxa. Därmed har
behovet av att ändra taxan vad gäller detta blivit mycket mer aktuell. ’
 Avsnittet om Attefalls åtgärder är helt nytt då det inte fanns i lagstiftningen alls när
taxan gjordes 2011.
 Avsnittet om skyltar är helt förändrat så det var mycket svårläst och därmed svårt att
göra rättvisa bedömningar där alla ska hanteras lika.
 Avsnitt om anmälan hade många felaktigheter som nu rättats till.
Förklaring av tabell avgiftsjämförelse
Tabellen är framtagen för att ge en helhetsbild över hur avgifterna förändras i och
med förslag till ny taxa. Om man bara redovisar några få exempel så kan valet av
exempel ha stor betydelse på hur resultatet blir. Den som väljer exemplen kan vikta
och välja exempel utefter vilket resultat man vill visa. I och med tabellen så kan den
som önskar göra en egen bedömning av hur avgifterna förändras. Om förtydligande
av tabellen önskas så kontakta gärna Stadsbyggnadsavdelningen Thomas Norman.
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Förklaring av begrepp
Enkla byggnader
Alla typer av komplementbyggnader som hör till ett en- och tvåbostadshus (ej
komplementbostadshus), transformatorbyggnad, serveringsvagn,
kallförråd, källsorteringsbyggnad (sophus), kolonistuga, arbetsplatsbod (byggbod), uterum
eller en stor hallbyggnad.
Mycket enkla byggnader
Mycket enkel komplementbyggnad, carport, en taktäckt uteplats (altantak), skärmtak, tält,
rullstolsgarage, växthus, cykelskjul eller en stor oisolerad hallbyggnad.
Kommunicering
Brev skickas till grannar så att de får möjlighet att lämna synpunkter.
Avgiftsreduktion när tidsfristen överskrids
I plan- och bygglagen finns bestämmelser om hur lång tid ett ärende får ta. Om
handläggningen tar längre tid så ska man förlänga tiden genom ett beslut. Om detta inte görs
så ska avgiften minskas. Hur detta ska göras finns beskrivet i lagen men även förtydligat i
förslag till ny taxa för en lättare och mer rättvis användning.
Planbesked
Om någon vill göra en ny plan eller göra om/ändra/upphäva en plan så ska de ansöka om ett
planbesked. Vid beslut om planbesked så beslutar byggnadsnämnden om det är lämpligt att
göra en plan eller inte.
Planavgift
En avgift som tas ut vid bygglovsskedet i de ärenden där kommunen bekostat planarbetet
men många fler har nytta av planen. De som har nytta av planen ska då vara med och betala
för kostnaderna att ta fram planen, men i efterhand.

866

Exempel
1 Nybyggnad villa på 150 m2 som avviker mot bestämmelser i detaljplanen
Avgift
nuvarande taxa förslag till ny taxa
Bygglov och byggprocess
20 661 kr
23 243 kr
Hörande av 6 grannar
2 980 kr
2 384 kr
Avvikelse från detaljplan
4 132 kr
4 649 kr
Summa
27 773 kr
30 276 kr

2 Attefallskomplementbyggnad
Avgift
Startbesked och slutbesked

timdebitering
nuvarande taxa
3 748 - 7 000 kr

enkel byggnad
förslag till ny taxa
4 101 kr

3 Hallbyggnad på 150 m2 utanför detaljplan. Inlämnade handlingar har kompletterats
Avgift
nuvarande taxa förslag till ny taxa
Bygglov och byggprocess
20 661 kr
11 622 kr
Föreläggande om komplettering
0 kr
497 kr
Hörande av 6 grannar
2 980 kr
2 384 kr
Utanför detaljplan
5 165 kr
2 906 kr
Summa
28 806 kr
17 409 kr

4 Planavgift nybyggnad villa på 150 m2 (tas endast ut i 5 planer av totalt ca 570 planer)
enligt tidigare beslut i BN
nuvarande taxa förslag till ny taxa
7 500 kr
59 598 kr
11 175 kr
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta renhållningstaxa för år 2021.
Sammanfattning
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år.
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 22 oktober 2020 förslag till
renhållningstaxa för år 2021 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2021 med följande
förändring för Karlshamn:




taxor för kärl- och säckavfall samt grovavfall föreslås höjas med 3 %,
taxor för slam föreslås höjas med 3 %, samt
taxa för hämtning av trädgårdsavfall föreslås höjas till 1 060kr.

Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta att ny renhållningstaxa
för år 2021 enligt ovanstående skall gälla från och med 1 januari 2021.
Beslutsunderlag
1
2
3

Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2021
Taxa förslag 2021 Karlshamn
Gällande taxa 2020 Karlshamn

Beslutet skickas till
Västblekinge Miljö AB
Författningssamlingen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-28

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2020/3149

Datum
2020-11-10
2020-11-24
2020-11-23

§
315

Renhållningstaxa för år 2021
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta renhållningstaxa för år 2021.
Sammanfattning
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år.
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 22 oktober 2020 förslag till
renhållningstaxa för år 2021 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2021 med följande
förändring för Karlshamn:




taxor för kärl- och säckavfall samt grovavfall föreslås höjas med 3 %,
taxor för slam föreslås höjas med 3 %, samt
taxa för hämtning av trädgårdsavfall föreslås höjas till 1 060kr.

Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta att ny renhållningstaxa
för år 2021 enligt ovanstående skall gälla från och med 1 januari 2021.
Beslutsunderlag
1
2
3
4

Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2021
Taxa förslag 2021 Karlshamn
Gällande taxa 2020 Karlshamn
Förslag till renhållningstaxa 2021 Karlshamn,
jämförelse med gällande taxa

Beslutet skickas till
Västblekinge Miljö AB
Författningssamlingen

Anna Sunnetoft
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Dnr: 20 174
Karlshamns kommun
Kommunfullmäktige

2020-10-23

Förslag till renhållningstaxa för år 2021
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år.
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 22 oktober 2020 förslag till
renhållningstaxa för år 2021 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2021 med följande
förändring för Karlshamn:




Taxor för kärl- och säckavfall samt grovavfall föreslås höjas med 3 %.
Taxor för slam föreslås höjas med 3 %.
Taxa för hämtning av trädgårdsavfall föreslås höjas till 1 060kr.

Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta att ny renhållningstaxa
för år 2021 enligt ovanstående skall gälla från och med 1 januari 2021.

Med vänlig hälsning

Johan Ekelund
VMAB
Bilaga: Taxeförslag 2021

Postadress
Box 56
375 22 Mörrum

Besöksadress
Perstorp
Mörrum

Telefon
0454-593 50
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E-post
kundtjanst@vmab.se

Internet
www.vmab.se

tagit bort krets och lbs från hushållsavfall då detta var Olofsrömsspecifikt

Övriga avgifter (som inte omfattas av renhållningstaxan) betalas efter anmodan från
Västblekinge Miljö AB.

ovanstående mening fanns dubbelt på sidan 1, tog bort den ena

bytt årtal på sidan 1

räknat upp alla taxor enligt förslag
lagt till följnade under "trädgårdsavfall och grovavfall"
Extra tömning av behållare, behandlngsavgift tillkommer
bomkörning, kostnad då leverans varit blokerad
Ändrat text om hämtning av kyl och frys, enl styrelseförslag

Ändrat text till att trädgårdsavfall hämtas 19 ggr , tidigare 17 ggr
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2021
Varje kommun är enligt 15 kap 8§ Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande
av hushållsavfall.Kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen
samt i kommunens renhållningsföreskrifter. Karlshamns kommun har uppdragit åt
Västblekinge Miljö AB att svara för kommunens åligganden enligt denna paragraf.
I händelse nedanstående taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift skall avgift
erläggas enligt överenskommelse varvid gällande entreprenadavtal skall utgöra grund.
Dessutom skall behandlingsavgifter samt administrationskostnader erläggas.
Hämtning och bortforsling skall göras genom Västblekinge Miljö AB eller dess
entreprenör.
Samtliga avgifter är inkluderade med 25 % lagstadgad mervärdesskatt.
Angivna avgifter är antagna av kommunfullmäktige i Karlshamn den xx/12 2020 § zzz
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Renhållningstaxan beslutas av kommunfullmäktige.
Avgifter enligt renhållningstaxan faktureras av Västblekinge Miljö AB i efterskott med förfallodag
den siste i faktureringsmånaden.
Abonnenter och kunder till VMAB kan välja att bli fakturerade varje månad, varannan månad,
kvartal, halvår eller helår. Privatpersoner som inte aktivt anmäler sitt val blir fakturerade varje kvartal.
Företag som inte aktivt anmäler sitt val blir fakturerade varje halvår.
Avgiften för tömning av enskilda avlopp faktureras tillsammans med avgiften för hushållsavfall.
Övriga avgifter (som inte omfattas av renhållningstaxan) betalas efter anmodan från
Västblekinge Miljö AB.
Sker inte betalning i rätt tid debiteras ränta (referensräntan + 8%) enligt räntelagen (1975:635).
Abonnenter och kunder som ej betalt sin faktura i rätt tid erhåller en betalningspåminnelse.
Uteblir betalning även efter påminnelsen lämnas ärendet vidare till av Västblekinge Miljö AB anvisat
inkassobolag. Inkassohanteringen innebär att lagstadgade inkassokostnader tillkommer enligt lag
(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Hämtningsintervall och storlek på behållare bestäms utifrån avfallslämnarens behov och
vad som framgår av de kommunala renhållningsföreskrifterna.
Hämtningsintervall för slam framgår av de kommunala renhållningsföreskrifterna. Längre
hämtningsintervall beslutas av Miljöförbundet Blekinge Väst.
Om sopbehållaren - vid ordinarie hämtningstillfälle - inte har använts sedan föregående
hämtningstillfälle och hämtning inte behövs, har ändå hämtningsskyldigheten fullgjorts rent
taxemässigt. Samma sak gäller om sopbehållaren inte varit tillgänglig.
Fastighetsägaren ombesörjer all rengöring av soprum eller annan uppställningsplats
för sopbehållare. Rengöring av sopkärlen görs av fastighetsägaren.
Behållare får icke fyllas så att dess lock icke kan tillslutas väl eller så att hämtning och
bortforsling försvåras.
Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla transportvägen till behållarens uppställningsplats i framkomligt skick.
Gångvägstillägg räknas från sophämtningsfordonets normala uppställningsplats till
behållarens uppställningsplats.
Västblekinge Miljö AB tillhandahåller kärl och behållare för avfallshanteringen. Fast
installation,tex markbehållare, byggnader, bekostas av fastighetsägaren.
Om inte annat överenskommits skall kärlet placeras vid hämtplatsen på hämtningsdagen senast klockan 06:00.
I övrigt hänvisas till de kommunala renhållningsföreskrifterna.
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Villa och fritid

Taxa 2021 inkl moms

Abonnemang
Minimiljö
Sommar
Minimiljö
Sommar
Minimiljö
Sommar
Minimiljö
Helår
Minimiljö
Helår
Minimiljö
Helår

kärl
140 l kärl matavfall
140 l kärl restavfall
140 l kärl matavfall
240 l kärl restavfall
140 l kärl matavfall
370 l kärl restavfall
140 l kärl matavfall
140 l kärl restavfall
140 l kärl matavfall
240 l kärl restavfall
140 l kärl matavfall
370 l kärl restavfall

Intervall
10
10
10
10
10
10
26
26
26
26
26
26

Maximiljö
Sommar
Tilläggstjänst
Maximiljö sommar
Maximiljö
Helår
Tilläggstjänst
Maximiljö helår

Max 2 - 370 l kärl med fyrfackssystem
Max 1 - 370 l kärl med fyrfackssystem

10
5

190 l kärl restavfall tillhörande Maximiljöabonnemang

10

Max 2 - 370 l kärl med fyrfackssystem
Max 1 - 370 l kärl med fyrfackssystem

26
13

190 l kärl restavfall tillhörande Maximiljöabonnemang

26

Information

fast avgift

Rörlig avgift

1 120,00 kr

825,00 kr

1 120,00 kr

1 085,00 kr

1 120,00 kr

1 360,00 kr

1 800,00 kr

1 795,00 kr

1 800,00 kr

2 085,00 kr

1 800,00 kr

2 350,00 kr

1 120,00 kr

675,00 kr
680,00 kr

1 800,00 kr

1 255,00 kr
1 385,00 kr

I samtliga abonnemang ovan ingår 7 l matavfallspåsar, en biokorg och en sorteringsguide
Dispens
Helår
Dispens
Sommar
Osorterat avfall
Sommar

Osorterat avfall
Helår

Gemensam
Ö-taxa

140 l kärl restavfall

13

Egen kompostering matavfall

1 800,00 kr

80,00 kr

140 l kärl restavfall

5

Egen kompostering matavfall

1 120,00 kr

130,00 kr

140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
Enhetstaxa oavsett period för boende

10
10
10
10
26
26
26
26

1 120,00 kr
1 120,00 kr
1 120,00 kr
1 120,00 kr
1 800,00 kr
1 800,00 kr
1 800,00 kr
1 800,00 kr
1 122,00 kr

1 650,00 kr
2 610,00 kr
2 610,00 kr
3 865,00 kr
3 180,00 kr
4 980,00 kr
4 980,00 kr
7 190,00 kr
255,00 kr

Avser fastighet som är befriad från sophämtning
genom dispens eller annan orsak

Miljöavg
Latrin
sommar
Latrin
helår

1 120,00 kr

45 l latrinkärl

10

Kärl placeras vid tomtgräns

0,00 kr

4 430,00 kr

45 l latrinkärl

26

Kärl placeras vid tomtgräns

0,00 kr

10 575,00 kr
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Flerbostad och övriga verksamheter
Abonnemang
Matavfall
Sommar
Matavfall
Helår

kärl
140 l kärl
Markbehållare 1m³
Markbehållare 1-1,5
140 l kärl
Markbehållare 1m³
Markbehållare 1-1,5
140 l kärl
Markbehållare 1m³
Markbehållare 1-1,5
140 l kärl
Markbehållare 1m³
Markbehållare 1-1,5

m³

m³

m³

m³

Intervall
10
10
10
26
26
endast
26
52
52
52
104
104
104

Information

Erbjuds
kombination
med
restavfall

950,00 kr
4 510,00 kr
6 760,00 kr
2 630,00 kr
10 240,00 kr
15 350,00 kr
4 980,00 kr
20 460,00 kr
30 100,00 kr
10 950,00 kr
45 025,00 kr
67 530,00 kr

i

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

Helår

Matavfall hygienkärl

Helår

140 l kärl
140 l kärl
140 l kärl
140 l kärl
140 l kärl
140 l kärl

26
52
104
26
52
104

4 495,00 kr
8 990,00 kr
17 975,00 kr
6 095,00 kr
12 170,00 kr
24 340,00 kr

I detta abonnemang ingår
45 liter säckar och en säckställning
I detta abonnemang ingår
45 liter säckar, en säckställning och
kärlbyte vid ord. tömning

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

Restavfall
Helår

Restavfall
Helår

Restavfall
Helår

Restavfall
Helår

140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1 m³
Markbehållare 3 m³
Markbehållare 5 m³
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost
Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost
Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

874

515,00 kr
620,00 kr
720,00 kr
1 030,00 kr
5 150,00 kr
7 210,00 kr
8 240,00 kr
7 210,00 kr
10 300,00 kr
12 360,00 kr
650,00 kr
830,00 kr
1 100,00 kr
1 685,00 kr
6 180,00 kr
8 240,00 kr
10 300,00 kr
8 755,00 kr
12 360,00 kr
15 450,00 kr
1 300,00 kr
1 660,00 kr
2 205,00 kr
3 370,00 kr
12 360,00 kr
16 480,00 kr
20 600,00 kr
17 510,00 kr
24 720,00 kr
30 900,00 kr
2 605,00 kr
3 325,00 kr
4 400,00 kr
6 736,00 kr
24 720,00 kr
32 960,00 kr
41 200,00 kr
35 020,00 kr
49 440,00 kr
61 800,00 kr
5 210,00 kr
6 645,00 kr
8 805,00 kr
13 475,00 kr
49 440,00 kr
65 920,00 kr
82 400,00 kr
70 040,00 kr
98 880,00 kr
123 600,00 kr

400,00 kr
435,00 kr
505,00 kr
580,00 kr
6 615,00 kr
8 010,00 kr
9 735,00 kr
8 695,00 kr
11 830,00 kr
14 605,00 kr
685,00 kr
710,00 kr
745,00 kr
840,00 kr
7 490,00 kr
9 480,00 kr
11 460,00 kr
10 310,00 kr
14 910,00 kr
17 775,00 kr
945,00 kr
990,00 kr
1 060,00 kr
1 240,00 kr
14 570,00 kr
18 540,00 kr
22 510,00 kr
20 210,00 kr
29 395,00 kr
35 135,00 kr
1 460,00 kr
1 550,00 kr
1 715,00 kr
2 080,00 kr
28 730,00 kr
36 655,00 kr
44 600,00 kr
39 990,00 kr
58 380,00 kr
69 835,00 kr
3 730,00 kr
4 085,00 kr
4 630,00 kr
5 915,00 kr
68 130,00 kr
87 245,00 kr
106 355,00 kr
94 985,00 kr
138 320,00 kr
166 000,00 kr

Komprimator
Restavfall

Komprimator 8m3
Komprimator 8m3
Komprimator 10m3

6
13
26

Osorterat
Sommar

140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

Osorterat
Helår

Osorterat
Helår

Osorterat
Helår

Abonnemang omfattar endast tömning
av kunds egna komprimator
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Osorterat avfall

Osorterat avfall

Osorterat avfall

Osorterat avfall

46 350,00 kr
51 500,00 kr
59 740,00 kr

51 785,00 kr
59 250,00 kr
67 305,00 kr

515,00 kr
620,00 kr
720,00 kr
1 030,00 kr
5 150,00 kr
7 210,00 kr
8 240,00 kr
7 210,00 kr
10 300,00 kr
12 360,00 kr
1 300,00 kr
1 660,00 kr
2 205,00 kr
3 370,00 kr
12 360,00 kr
16 480,00 kr
20 600,00 kr
17 510,00 kr
24 720,00 kr
30 900,00 kr
2 605,00 kr
3 325,00 kr
3 325,00 kr
4 400,00 kr
6 735,00 kr
24 720,00 kr
32 960,00 kr
41 200,00 kr
35 020,00 kr
49 440,00 kr
61 800,00 kr
5 210,00 kr
6 645,00 kr
8 805,00 kr
13 475,00 kr
49 440,00 kr
65 920,00 kr
82 400,00 kr
70 040,00 kr
98 880,00 kr
123 600,00 kr

2 475,00 kr
3 115,00 kr
4 260,00 kr
6 855,00 kr
14 215,00 kr
17 675,00 kr
22 185,00 kr
20 445,00 kr
22 885,00 kr
24 980,00 kr
3 745,00 kr
4 055,00 kr
5 395,00 kr
8 425,00 kr
32 505,00 kr
44 360,00 kr
51 650,00 kr
47 890,00 kr
54 370,00 kr
59 605,00 kr
6 385,00 kr
7 045,00 kr
7 045,00 kr
9 435,00 kr
11 900,00 kr
56 865,00 kr
77 655,00 kr
90 165,00 kr
83 895,00 kr
94 360,00 kr
102 745,00 kr
14 565,00 kr
16 175,00 kr
21 620,00 kr
33 675,00 kr
130 035,00 kr
177 445,00 kr
206 585,00 kr
191 575,00 kr
217 480,00 kr
123 600,00 kr

Tilläggstjänster
Avgift för 5 extra hämtningar under vecka 25-34
Abonnemang
Matavfall
Restavfall

Osorterat

Kärl
140 l kärl
140 l kärl
140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Minimiljö - 140 l matavfall med 140 l restavfall
Minimiljö - 140 l matavfall med 240 l restavfall
Minimiljö - 140 l matavfall med 370 l restavfall
Max 2
140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl

Intervall
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Information

Intervall
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Information

630,00 kr
830,00 kr
630,00 kr
765,00 kr
905,00 kr
1 035,00 kr
1 175,00 kr
765,00 kr
765,00 kr
765,00 kr
765,00 kr
1 250,00 kr
1 320,00 kr
1 805,00 kr
2 075,00 kr
2 355,00 kr

Extra tömning behållare
Tilläggstjänst
Container
Markbehållare
Komprimator
Kärl
Latrin

Gångväg

Behållare
Container 5-10m3 inom 1 dag
Container 5-10m3 inom 3 dag
Markbehållare 1-5 m3 inom 1 dag
Markbehållare 1-5 m3 inom 3 dagar
Komprimator inom 1 dag
Komprimator inom 3 dagar
140-240 l kärl inom 1 dag
370-660 l kärl inom 1 dag
140-240 l kärl inom 3 dag
370-660 l kärl inom 3 dag
Extra hämtning 45 l latrinkärl inom 3 dagar

Avser endast hushållsavfall

1

3 605,00 kr
3 325,00 kr
3 335,00 kr
3 060,00 kr
11 305,00 kr
10 945,00 kr
405,00 kr
505,00 kr
130,00 kr
225,00 kr
495,00 kr

Tilläggstjänst
Alla behållare

Behållare
Antal metrar per hämtningstillfälle
Olåst dörr/grind
Låst dörr/grind
Trappsteg

Tilläggstjänster

Hämtning säck på ordinarie tur

st

90,00 kr

Framkörningsavgift

st

285,00 kr

Kärlbyte

st

310,00 kr

Enstaka utlämning 45 l säckar mat
Tilläggstjänst

Lockilock, kärlbyte & montering
Gravitationslås

Intervall
st
st
st
st

st

Information

Levereras i bunte - 20 säckar ingår

Årstaxa
Årstaxa
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Kärlbyte och montering ingår vid
nyutsättning

0,82 kr
4,12 kr
8,14 kr
4,12 kr

130,00 kr
155,00 kr
180,00 kr

Taxa 2021
SLAMAVSKILJARE, SLUTNA TANKAR OCH FETTAVSKILJARE
Ordinarie schemalagd tömning om högst 3 m3
Fastighetsägaren ansvar för att anläggningen är synlig och att det finns framkomlig väg.
Nedanstående priser avser under ordinarie arbetstid. Övrig tid tillkommer jourtillägg.
I priset ingår behandlingsavgift, max 3 m3.

Slamavskiljare

Intervall

Exkl moms

Taxa

848,00 kr

1 060,00 kr

2 ggr/år

2 056,00 kr

2 570,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år

Udda år

848,00 kr

1 060,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år

Jämna år

848,00 kr

1 060,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vart 3:e år

Vart 3:e år

848,00 kr

1 060,00 kr

Tömning inom 5 arbetsdagar

972,00 kr

1 215,00 kr

Tömning inom 2 arbetsdagar

1 020,00 kr

1 275,00 kr

Tömning inom 24 timmar

1 120,00 kr

1 400,00 kr

Tömning inom 2 timmar

2 072,00 kr

2 590,00 kr

Tömning inom 5 arbetsdagar

1 080,00 kr

1 350,00 kr

Tömning inom 2 arbetsdagar

1 148,00 kr

1 435,00 kr

Tömning inom 24 timmar

1 212,00 kr

1 515,00 kr

Tömning inom 2 timmar

2 068,00 kr

2 585,00 kr

1 ggr per år

1 100,00 kr

1 375,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år

Jämna år

1 100,00 kr

1 375,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år

Udda år

1 100,00 kr

1 375,00 kr

Tömning inom 5 dagar

1 236,00 kr

1 545,00 kr

Tömning inom 2 dagar

1 276,00 kr

1 595,00 kr

Tömning inom 24 timmar

1 376,00 kr

1 720,00 kr

Tömning inom 2 timmar

2 324,00 kr

2 905,00 kr

Torrklosett <1m3, tömning och rengöring

1 116,00 kr

1 395,00 kr

Torrklosett 1-3m3, tömning och rengöring

1 312,00 kr

1 640,00 kr

1 244,00 kr

1 555,00 kr

Större slammängd än 3000 liter tillkommer per påbörjad m3

240,00 kr

300,00 kr

Framkörningsavgift vid hinder eller ej åtkomlig brunn

368,00 kr

460,00 kr

Slanglängd över 20 m, per 10 m intervall

100,00 kr

125,00 kr

Timtid slamsugning ord arbetstid

952,00 kr

1 190,00 kr

Tillägg för öppning av tungt lock

324,00 kr

405,00 kr

Ordinarie tur

1 ggr/ år

Ordinarie tur

Extra tömning slamavskiljare

Taxa

Slutna tankar

Minireningsverk
Ordinarie tur

Taxa

Intervall

Taxa

Extra tömning minireningsverk

Taxa

Torrklosett

Taxa

Tillägg

Taxa

Större fettavskiljare än 2000 liter tillkommer per påbörjad m3
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Samtidig tömning av spillvattenbrunn

Taxa

Samtidig tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 5 dagar

420,00 kr

525,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 5 dagar

904,00 kr

1 130,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 2 dagar

944,00 kr

1 180,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 24 dagar

1 044,00 kr

1 305,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 2h

1 988,00 kr

2 485,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter jourtömning

3 748,00 kr

4 685,00 kr

Jourtömning trekammarbrunn

3 696,00 kr

4 620,00 kr

Jourtömning sluten tank

3 928,00 kr

4 910,00 kr

Jourtömning minireningsverk

3 948,00 kr

4 935,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn

Taxa

Jourtömning utanför ordinarie arbetstider

Taxa

Abonnemang fettavskiljare
Fettavskiljare

Taxa

Ordinarie tömning 100 liter fettavskiljare

932,00 kr

1 165,00 kr

Ordinarie tömning 500 liter fettavskiljare

1 368,00 kr

1 710,00 kr

Ordinarie tömning 1000 liter fettavskiljare

1 912,00 kr

2 390,00 kr

Ordinarie tömning 2000 liter fettavskiljare

3 000,00 kr

3 750,00 kr

Enstaka tömning fettavskiljare
Fettavskiljare

Taxa

Tömning max 100 liter, tömning inom 5 arbetsdagar

1 062,00 kr

1 327,50 kr

Tömning max 500 liter, tömning inom 5 arbetsdagar

1 500,00 kr

1 875,00 kr

Tömning max 1000 liter, tömning inom 5 arbetsdagar

2 040,00 kr

2 550,00 kr

Tömning max 2000 liter, tömning inom 5 arbetsdagar

3 124,00 kr

3 905,00 kr

Fettavskiljare

Taxa

Tömning max 100 liter, tömning inom 2 arbetsdagar

1 108,00 kr

1 385,00 kr

Tömning max 500 liter, tömning inom 2 arbetsdagar

1 540,00 kr

1 925,00 kr

Tömning max 1000 liter, tömning inom 2 arbetsdagar

2 084,00 kr

2 605,00 kr

Tömning max 2000 liter, tömning inom 2 arbetsdagar

3 168,00 kr

3 960,00 kr

Fettavskiljare

Taxa

Tömning max 100 liter, tömning inom 24 timmar

1 212,00 kr

1 515,00 kr

Tömning max 500 liter, tömning inom 24 timmar

1 640,00 kr

2 050,00 kr

Tömning max 1000 liter, tömning inom 24 timmar

2 188,00 kr

2 735,00 kr

Tömning max 2000 liter, tömning inom 24 timmar

3 356,00 kr

4 195,00 kr
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TRÄDGÅRDSAVFALL, GROVAVFALL, FARLIGT
AVFALL, ELAVFALL
Trädgårdsavfall

Taxa 2021 förslag

Exkl moms

Taxa

848,00 kr

1 060,00 kr

Exkl moms

Taxa

264,00 kr

330,00 kr

Hyra 10-12m3 grovavfallscontainer eller flak 1-7 dagar

Exkl moms

Taxa

I priset ingår, utsättning, hemtag, tömning, hyra och behandlingsavgift

2 444,00 kr

3 055,00 kr

Extra veckohyra av container/flak, per påbörjad vecka

612,00 kr

765,00 kr

Extra tömning av behållare, behandlngsavgift tillkommer

732,00 kr

915,00 kr

bomkörning, kostnad då leverans varit blokerad

720,00 kr

900,00 kr

Hämtning av trädgårdsavfall i kärl 370 liter, 19 hämtningar april-nov

Grovavfallshämtning
Hämtning av grovavfall - Max 10 kolli, vardera max 40kg och längd 1,8 meter
Information
Hämtning av grovavfall görs inom 2 veckor från beställning, avfallet placeras vid
tomtgränsen eller annan plats enligt överenskommelse.

Elavfall och kyl/frys

Information
Kyl och frys från hushåll kan lämnas på återviningscentral
Kostnaden ingår i renhållningsavgiften
Hushållens övriga elavfall lämnas på återvinningscentraler, kostnadsfritt

Farligt avfall
Hushållens farliga avfall lämnas kostnadsfritt på våra återvinningscentraler.
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Taxa 2021

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

Container hushållsavfall oregelbundna uppdrag som festivaler
tömning container 4-5 m3

Exkl moms
628,00 kr

Taxa
785,00 kr

tömning container 6-8 m3

688,00 kr

860,00 kr

tömning container 10 m3

688,00 kr

860,00 kr

utsättning, hemtagning container 4-5 m3

620,00 kr

775,00 kr

utsättning, hemtagning container 6-8 m3

620,00 kr

775,00 kr

utsättning, hemtagning container 10 m3

620,00 kr

775,00 kr

hyra container/vecka (per påbörjad vecka)

620,00 kr

775,00 kr

Exkl moms
740,00 kr

Taxa
925,00 kr

tömning lastväxlarflak 22 m3

740,00 kr

925,00 kr

tömning lastväxlarflak 35 m3

740,00 kr

925,00 kr

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 12 m3

740,00 kr

925,00 kr

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 22 m3

740,00 kr

925,00 kr

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 35 m3

740,00 kr

925,00 kr

hyra lastväxlarflak 12 m3/vecka (per påbörjad vecka)

308,00 kr

385,00 kr

hyra lastväxlarflak 22 m3/vecka (per påbörjad vecka)

376,00 kr

470,00 kr

hyra lastväxlarflak 35 m3/vecka (per påbörjad vecka)

432,00 kr

540,00 kr

Lastväxlarflak hushållsavfall oregelbundna uppdrag som festivaler
tömning lastväxlarflak 12 m3

880

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2020
Varje kommun är enligt 15 kap 8§ Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande
av hushållsavfall.Kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen
samt i kommunens renhållningsföreskrifter. Karlshamns kommun har uppdragit åt
Västblekinge Miljö AB att svara för kommunens åligganden enligt denna paragraf.
I händelse nedanstående taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift skall avgift
erläggas enligt överenskommelse varvid gällande entreprenadavtal skall utgöra grund.
Dessutom skall behandlingsavgifter samt administrationskostnader erläggas.
Hämtning och bortforsling skall göras genom Västblekinge Miljö AB eller dess
entreprenör.
Samtliga avgifter är inkluderade med 25 % lagstadgad mervärdesskatt.
Angivna avgifter är antagna av kommunfullmäktige i Karlshamn den xx/12 2019 § zzz
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Renhållningstaxan beslutas av kommunfullmäktige.
Avgifter enligt renhållningstaxan faktureras av Västblekinge Miljö AB i efterskott med förfallodag
den siste i faktureringsmånaden.
Abonnenter och kunder till VMAB kan välja att bli fakturerade varje månad, varannan månad,
kvartal, halvår eller helår. Privatpersoner som inte aktivt anmäler sitt val blir fakturerade varje kvartal.
Företag som inte aktivt anmäler sitt val blir fakturerade varje halvår.
Avgiften för tömning av enskilda avlopp faktureras tillsammans med avgiften för hushållsavfall.
Övriga avgifter (som inte omfattas av renhållningstaxan) betalas efter anmodan från
Västblekinge Miljö AB.
Sker inte betalning i rätt tid debiteras ränta (referensräntan + 8%) enligt räntelagen (1975:635).
Abonnenter och kunder som ej betalt sin faktura i rätt tid erhåller en betalningspåminnelse.
Uteblir betalning även efter påminnelsen lämnas ärendet vidare till av Västblekinge Miljö AB anvisat
inkassobolag. Inkassohanteringen innebär att lagstadgade inkassokostnader tillkommer enligt lag
(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.
Övriga avgifter (som inte omfattas av renhållningstaxan) betalas efter anmodan från
Västblekinge Miljö AB.
Hämtningsintervall och storlek på behållare bestäms utifrån avfallslämnarens behov och
vad som framgår av de kommunala renhållningsföreskrifterna.
Hämtningsintervall för slam framgår av de kommunala renhållningsföreskrifterna. Längre
hämtningsintervall beslutas av Miljöförbundet Blekinge Väst.
Om sopbehållaren - vid ordinarie hämtningstillfälle - inte har använts sedan föregående
hämtningstillfälle och hämtning inte behövs, har ändå hämtningsskyldigheten fullgjorts rent
taxemässigt. Samma sak gäller om sopbehållaren inte varit tillgänglig.
Fastighetsägaren ombesörjer all rengöring av soprum eller annan uppställningsplats
för sopbehållare. Rengöring av sopkärlen görs av fastighetsägaren.
Behållare får icke fyllas så att dess lock icke kan tillslutas väl eller så att hämtning och
bortforsling försvåras.
Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla transportvägen till behållarens uppställningsplats i framkomligt skick.
Gångvägstillägg räknas från sophämtningsfordonets normala uppställningsplats till
behållarens uppställningsplats.
Västblekinge Miljö AB tillhandahåller kärl och behållare för avfallshanteringen. Fast
installation,tex markbehållare, byggnader, bekostas av fastighetsägaren.
Om inte annat överenskommits skall kärlet placeras vid hämtplatsen på hämtningsdagen senast klockan 06:00.
I övrigt hänvisas till de kommunala renhållningsföreskrifterna.
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Villa och fritid

Taxa 2020

Abonnemang
Minimiljö
Sommar
Minimiljö
Sommar
Minimiljö
Sommar
Minimiljö
Helår
Minimiljö
Helår
Minimiljö
Helår

kärl
140 l kärl matavfall
140 l kärl restavfall
140 l kärl matavfall
240 l kärl restavfall
140 l kärl matavfall
370 l kärl restavfall
140 l kärl matavfall
140 l kärl restavfall
140 l kärl matavfall
240 l kärl restavfall
140 l kärl matavfall
370 l kärl restavfall

Intervall
10
10
10
10
10
10
26
26
26
26
26
26

Maximiljö
Sommar
Tilläggstjänst
Maximiljö sommar
Maximiljö
Helår
Tilläggstjänst
Maximiljö helår

Max 2 - 370 l kärl med fyrfackssystem
Max 1 - 370 l kärl med fyrfackssystem

10
5

190 l kärl restavfall tillhörande Maximiljöabonnemang

10

Max 2 - 370 l kärl med fyrfackssystem
Max 1 - 370 l kärl med fyrfackssystem

26
13

190 l kärl restavfall tillhörande Maximiljöabonnemang

26

Information

fast avgift

Rörlig avgift

1 090,00 kr

800,00 kr

1 090,00 kr

1 055,00 kr

1 090,00 kr

1 320,00 kr

1 750,00 kr

1 740,00 kr

1 750,00 kr

2 025,00 kr

1 750,00 kr

2 280,00 kr

1 090,00 kr

655,00 kr
660,00 kr

1 750,00 kr

1 220,00 kr
1 342,00 kr

I samtliga abonnemang ovan ingår 7 l matavfallspåsar, en biokorg och en sorteringsguide
Dispens
Helår
Dispens
Sommar
Osorterat avfall
Sommar

Osorterat avfall
Helår

Gemensam
Krets

Gemensam
Landsbygdsstation
Gemensam
Ö-taxa

140 l kärl restavfall

13

Egen kompostering matavfall

1 750,00 kr

75,00 kr

140 l kärl restavfall

5

Egen kompostering matavfall

1 090,00 kr

125,00 kr

1 090,00 kr
1 090,00 kr
1 090,00 kr
1 090,00 kr
1 750,00 kr
1 750,00 kr
1 750,00 kr
1 750,00 kr
1 750,00 kr
1 750,00 kr
1 090,00 kr
1 750,00 kr
1 750,00 kr
1 090,00 kr
1 750,00 kr
1 090,00 kr

1 600,00 kr
2 535,00 kr
2 535,00 kr
3 750,00 kr
3 085,00 kr
4 835,00 kr
4 835,00 kr
6 980,00 kr
485,00 kr
680,00 kr
620,00 kr
275,00 kr
485,00 kr
620,00 kr
275,00 kr
250,00 kr

140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
Kretsmedlem till en liten krets
Kretsmedlem till en stor krets
Kretsmedlem under vecka 18-37
Kretsmedlem med dispens
Ansluten till en Landsbygdsstation hela året
Ansluten till en Landsbygdsstation under vecka 18-37
Ansluten till en landsbygdsstation, dispens
Enhetstaxa oavsett period för boende

Avser fastighet som är befriad från sophämtning
genom dispens eller annan orsak

Miljöavg
Latrin
sommar
Latrin
helår

10
10
10
10
26
26
26
26
Liten
Stor
Sommar
Kompost Egen kompost matavfall
Helår
Sommar
Kompost Egen kompost matavfall

1 090,00 kr

45 l latrinkärl

10

Kärl placeras vid tomtgräns

0,00 kr

4 300,00 kr

45 l latrinkärl

26

Kärl placeras vid tomtgräns

0,00 kr

10 265,00 kr
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Flerbostad och övriga verksamheter
Abonnemang
Matavfall
Sommar
Matavfall
Helår

kärl
140 l kärl
Markbehållare 1m³
Markbehållare 1-1,5
140 l kärl
Markbehållare 1m³
Markbehållare 1-1,5
140 l kärl
Markbehållare 1m³
Markbehållare 1-1,5
140 l kärl
Markbehållare 1m³
Markbehållare 1-1,5

m³

m³

m³

m³

Intervall
10
10
10
26
26
endast
26
52
52
52
104
104
104

Information

Erbjuds
kombination
med
restavfall

920,00 kr
4 380,00 kr
6 565,00 kr
2 555,00 kr
9 940,00 kr
14 905,00 kr
4 835,00 kr
19 865,00 kr
29 225,00 kr
10 630,00 kr
43 715,00 kr
65 565,00 kr

i

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

Helår

Matavfall hygienkärl

Helår

140 l kärl
140 l kärl
140 l kärl
140 l kärl
140 l kärl
140 l kärl

26
52
104
26
52
104

4 365,00 kr
8 730,00 kr
17 450,00 kr
5 920,00 kr
11 815,00 kr
23 630,00 kr

I detta abonnemang ingår
45 liter säckar och en säckställning
I detta abonnemang ingår
45 liter säckar, en säckställning och
kärlbyte vid ord. tömning

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

Restavfall
Helår

Restavfall
Helår

Restavfall
Helår

Restavfall
Helår

140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1 m³
Markbehållare 3 m³
Markbehållare 5 m³
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost
Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost
Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost
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500,00 kr
600,00 kr
700,00 kr
1 000,00 kr
5 000,00 kr
7 000,00 kr
8 000,00 kr
7 000,00 kr
10 000,00 kr
12 000,00 kr
630,00 kr
805,00 kr
1 070,00 kr
1 635,00 kr
6 000,00 kr
8 000,00 kr
10 000,00 kr
8 500,00 kr
12 000,00 kr
15 000,00 kr
1 260,00 kr
1 610,00 kr
2 140,00 kr
3 270,00 kr
12 000,00 kr
16 000,00 kr
20 000,00 kr
17 000,00 kr
24 000,00 kr
30 000,00 kr
2 530,00 kr
3 230,00 kr
4 270,00 kr
6 540,00 kr
24 000,00 kr
32 000,00 kr
40 000,00 kr
34 000,00 kr
48 000,00 kr
60 000,00 kr
5 060,00 kr
6 450,00 kr
8 550,00 kr
13 080,00 kr
48 000,00 kr
64 000,00 kr
80 000,00 kr
68 000,00 kr
96 000,00 kr
120 000,00 kr

390,00 kr
420,00 kr
490,00 kr
565,00 kr
6 420,00 kr
7 775,00 kr
9 450,00 kr
8 440,00 kr
11 485,00 kr
14 180,00 kr
665,00 kr
690,00 kr
725,00 kr
815,00 kr
7 270,00 kr
9 205,00 kr
11 125,00 kr
10 010,00 kr
14 475,00 kr
17 255,00 kr
920,00 kr
960,00 kr
1 030,00 kr
1 205,00 kr
14 145,00 kr
18 000,00 kr
21 855,00 kr
19 620,00 kr
28 540,00 kr
34 110,00 kr
1 420,00 kr
1 500,00 kr
1 665,00 kr
2 020,00 kr
27 895,00 kr
35 590,00 kr
43 300,00 kr
38 825,00 kr
56 680,00 kr
67 800,00 kr
3 620,00 kr
3 965,00 kr
4 495,00 kr
5 740,00 kr
66 145,00 kr
84 705,00 kr
103 255,00 kr
92 220,00 kr
134 290,00 kr
161 165,00 kr

Komprimator
Restavfall

Komprimator 8m3
Komprimator 8m3
Komprimator 10m3

6
13
26

Osorterat
Sommar

140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

Osorterat
Helår

Osorterat
Helår

Osorterat
Helår

Abonnemang omfattar endast tömning
av kunds egna komprimator
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Osorterat avfall

Osorterat avfall

Osorterat avfall

Osorterat avfall

45 000,00 kr
50 000,00 kr
58 000,00 kr

50 275,00 kr
57 525,00 kr
65 345,00 kr

500,00 kr
600,00 kr
700,00 kr
1 000,00 kr
5 000,00 kr
7 000,00 kr
8 000,00 kr
7 000,00 kr
10 000,00 kr
12 000,00 kr
1 260,00 kr
1 610,00 kr
2 140,00 kr
3 270,00 kr
12 000,00 kr
16 000,00 kr
20 000,00 kr
17 000,00 kr
24 000,00 kr
30 000,00 kr
2 530,00 kr
3 230,00 kr
3 230,00 kr
4 270,00 kr
6 540,00 kr
24 000,00 kr
32 000,00 kr
40 000,00 kr
34 000,00 kr
48 000,00 kr
60 000,00 kr
5 060,00 kr
6 450,00 kr
8 550,00 kr
13 080,00 kr
48 000,00 kr
64 000,00 kr
80 000,00 kr
68 000,00 kr
96 000,00 kr
120 000,00 kr

2 405,00 kr
3 025,00 kr
4 135,00 kr
6 655,00 kr
13 800,00 kr
17 160,00 kr
21 540,00 kr
19 850,00 kr
22 219,00 kr
24 250,00 kr
3 635,00 kr
3 935,00 kr
5 240,00 kr
8 180,00 kr
31 560,00 kr
43 070,00 kr
50 145,00 kr
46 495,00 kr
52 785,00 kr
57 870,00 kr
6 200,00 kr
6 840,00 kr
6 840,00 kr
9 160,00 kr
11 555,00 kr
55 210,00 kr
75 395,00 kr
87 540,00 kr
81 450,00 kr
91 610,00 kr
99 755,00 kr
14 140,00 kr
15 705,00 kr
20 990,00 kr
32 695,00 kr
126 250,00 kr
172 275,00 kr
200 570,00 kr
185 995,00 kr
211 145,00 kr
231 450,00 kr

Tilläggstjänster
Avgift för 5 extra hämtningar under vecka 25-34
Abonnemang
Matavfall
Restavfall

Osorterat

Kärl
140 l kärl
140 l kärl
140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Minimiljö - 140 l matavfall med 140 l restavfall
Minimiljö - 140 l matavfall med 240 l restavfall
Minimiljö - 140 l matavfall med 370 l restavfall
Max 2
140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl

Intervall
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Information

610,00 kr
805,00 kr
610,00 kr
745,00 kr
880,00 kr
1 005,00 kr
1 140,00 kr
745,00 kr
745,00 kr
745,00 kr
745,00 kr
1 215,00 kr
1 280,00 kr
1 750,00 kr
2 015,00 kr
2 285,00 kr

Extra tömning behållare
Tilläggstjänst
Container
Markbehållare
Komprimator
Kärl
Latrin

Gångväg

Behållare
Container 5-10m3 inom 1 dag
Container 5-10m3 inom 3 dag
Markbehållare 1-5 m3 inom 1 dag
Markbehållare 1-5 m3 inom 3 dagar
Komprimator inom 1 dag
Komprimator inom 3 dagar
140-240 l kärl inom 1 dag
370-660 l kärl inom 1 dag
140-240 l kärl inom 3 dag
370-660 l kärl inom 3 dag
Extra hämtning 45 l latrinkärl inom 3 dagar

Intervall
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Information
Avser endast hushållsavfall

1

3 500,00 kr
3 230,00 kr
3 240,00 kr
2 970,00 kr
10 975,00 kr
10 625,00 kr
395,00 kr
490,00 kr
125,00 kr
220,00 kr
480,00 kr

Tilläggstjänst
Alla behållare

Behållare
Antal metrar per hämtningstillfälle
Olåst dörr/grind
Låst dörr/grind
Trappsteg

Tilläggstjänster

Hämtning säck på ordinarie tur

st

88,00 kr

Framkörningsavgift

st

275,00 kr

Kärlbyte

st

300,00 kr

Enstaka utlämning 45 l säckar mat
Tilläggstjänst

Lockilock, kärlbyte & montering
Gravitationslås

Intervall
st
st
st
st

Information

Levereras i bunte - 20 säckar ingår

st
Årstaxa
Årstaxa
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Kärlbyte och montering ingår vid
nyutsättning

0,80 kr
4,00 kr
7,90 kr
4,00 kr

125,00 kr
150,00 kr
175,00 kr

Taxa 2020

SLAMAVSKILJARE, SLUTNA TANKAR OCH FETTAVSKILJARE
Ordinarie schemalagd tömning om högst 3 m3
Fastighetsägaren ansvar för att anläggningen är synlig och att det finns framkomlig väg.
Nedanstående priser avser under ordinarie arbetstid. Övrig tid tillkommer jourtillägg.
I priset ingår behandlingsavgift, max 3 m3.

Slamavskiljare
Ordinarie tur

Intervall
1 ggr/ år

Exkl moms
824,00 kr

Taxa
1 030,00 kr

Ordinarie tur

2 ggr/år

1 996,00 kr

2 495,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år

Udda år

824,00 kr

1 030,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år

Jämna år

824,00 kr

1 030,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vart 3:e år

Vart 3:e år

824,00 kr

1 030,00 kr

Tömning inom 5 arbetsdagar

Exkl moms
944,00 kr

Taxa
1 180,00 kr

Tömning inom 2 arbetsdagar

988,00 kr

1 235,00 kr

Tömning inom 24 timmar

1 088,00 kr

1 360,00 kr

Tömning inom 2 timmar

2 012,00 kr

2 515,00 kr

Slutna tankar

Tömning inom 5 arbetsdagar

Exkl moms
1 048,00 kr

Taxa
1 310,00 kr

Tömning inom 2 arbetsdagar

1 112,00 kr

1 390,00 kr

Tömning inom 24 timmar

1 176,00 kr

1 470,00 kr

Tömning inom 2 timmar

2 008,00 kr

2 510,00 kr

Intervall
1 ggr per år

Exkl moms
1 068,00 kr

Taxa
1 335,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år

Jämna år

1 068,00 kr

1 335,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år

Udda år

1 068,00 kr

1 335,00 kr

Extra tömning minireningsverk
Tömning inom 5 dagar

Exkl moms
1 200,00 kr

Taxa
1 500,00 kr

Tömning inom 2 dagar

1 240,00 kr

1 550,00 kr

Tömning inom 24 timmar

1 336,00 kr

1 670,00 kr

Tömning inom 2 timmar

2 256,00 kr

2 820,00 kr

Torrklosett

Exkl moms

Taxa

Torrklosett <1m3, tömning och rengöring

1 084,00 kr

1 355,00 kr

Torrklosett 1-3m3, tömning och rengöring

1 272,00 kr

1 590,00 kr

Tillägg

Exkl moms

Taxa

Större fettavskiljare än 2000 liter tillkommer per påbörjad m3

1 208,00 kr

1 510,00 kr

Större slammängd än 3000 liter tillkommer per påbörjad m3

232,00 kr

290,00 kr

Framkörningsavgift vid hinder eller ej åtkomlig brunn

356,00 kr

445,00 kr

96,00 kr

120,00 kr

Timtid slamsugning ord arbetstid

924,00 kr

1 155,00 kr

Tillägg för öppning av tungt lock

312,00 kr

390,00 kr

Extra tömning slamavskiljare

Minireningsverk
Ordinarie tur

Slanglängd över 20 m, per 10 m intervall
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Samtidig tömning av spillvattenbrunn

Exkl moms
408,00 kr

Taxa
510,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 5 dagar

Exkl moms
876,00 kr

Taxa
1 095,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 2 dagar

916,00 kr

1 145,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 24 dagar

1 012,00 kr

1 265,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 2h

1 932,00 kr

2 415,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter jourtömning

3 640,00 kr

4 550,00 kr

Jourtömning utanför ordinarie arbetstider
Jourtömning trekammarbrunn

Exkl moms
3 588,00 kr

Taxa
4 485,00 kr

Jourtömning sluten tank

3 812,00 kr

4 765,00 kr

Jourtömning minireningsverk

3 832,00 kr

4 790,00 kr

Samtidig tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 5 dagar

Abonnemang fettavskiljare

Fettavskiljare
Ordinarie tömning 100 liter fettavskiljare

Exkl moms Taxa
904,00 kr
1 130,00 kr

Ordinarie tömning 500 liter fettavskiljare

1 328,00 kr

1 660,00 kr

Ordinarie tömning 1000 liter fettavskiljare

1 856,00 kr

2 320,00 kr

Ordinarie tömning 2000 liter fettavskiljare

2 912,00 kr

3 640,00 kr

Enstaka tömning fettavskiljare
Fettavskiljare
Tömning max 100 liter, tömning inom 5 arbetsdagar

Exkl moms Taxa
1 032,00 kr
1 290,00 kr

Tömning max 500 liter, tömning inom 5 arbetsdagar

1 456,00 kr

1 820,00 kr

Tömning max 1000 liter, tömning inom 5 arbetsdagar

1 980,00 kr

2 475,00 kr

Tömning max 2000 liter, tömning inom 5 arbetsdagar

3 032,00 kr

3 790,00 kr

Fettavskiljare
Tömning max 100 liter, tömning inom 2 arbetsdagar

Exkl moms Taxa
1 076,00 kr
1 345,00 kr

Tömning max 500 liter, tömning inom 2 arbetsdagar

1 496,00 kr

1 870,00 kr

Tömning max 1000 liter, tömning inom 2 arbetsdagar

2 024,00 kr

2 530,00 kr

Tömning max 2000 liter, tömning inom 2 arbetsdagar

3 076,00 kr

3 845,00 kr

Fettavskiljare
Tömning max 100 liter, tömning inom 24 timmar

Exkl moms Taxa
1 176,00 kr
1 470,00 kr

Tömning max 500 liter, tömning inom 24 timmar

1 592,00 kr

1 990,00 kr

Tömning max 1000 liter, tömning inom 24 timmar

2 124,00 kr

2 655,00 kr

Tömning max 2000 liter, tömning inom 24 timmar

3 260,00 kr

4 075,00 kr
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TRÄDGÅRDSAVFALL, GROVAVFALL, FARLIGT
AVFALL, ELAVFALL
Trädgårdsavfall

Taxa 2020 förslag

Exkl moms

Taxa

656,00 kr

820,00 kr

Exkl moms

Taxa

256,00 kr

320,00 kr

Hyra 10-12m3 grovavfallscontainer eller flak 1-7 dagar

Exkl moms

Taxa

I priset ingår, utsättning, hemtag, tömning, hyra och behandlingsavgift

2 372,00 kr

2 965,00 kr

596,00 kr

745,00 kr

Exkl moms

Taxa

0,00 kr

0,00 kr

Hämtning av trädgårdsavfall i kärl 370 liter, 17 hämtningar april-nov

Grovavfallshämtning
Hämtning av grovavfall - Max 10 kolli, vardera max 40kg och längd 1,8 meter
Information
Hämtning av grovavfall görs inom 2 veckor från beställning, avfallet placeras vid
tomtgränsen eller annan plats enligt överenskommelse.

Extra veckohyra av container/flak, per påbörjad vecka

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

Farligt avfall
Hushållens farliga avfall lämnas kostnadsfritt på våra återvinningscentraler.
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Taxa 2020

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

Container hushållsavfall oregelbundna uppdrag som festivaler
tömning container 4-5 m3

Exkl moms
608,00 kr

Taxa
760,00 kr

tömning container 6-8 m3

668,00 kr

835,00 kr

tömning container 10 m3

668,00 kr

835,00 kr

utsättning, hemtagning container 4-5 m3

600,00 kr

750,00 kr

utsättning, hemtagning container 6-8 m3

600,00 kr

750,00 kr

utsättning, hemtagning container 10 m3

600,00 kr

750,00 kr

hyra container/vecka (per påbörjad vecka)

600,00 kr

750,00 kr

Exkl moms
720,00 kr

Taxa
900,00 kr

tömning lastväxlarflak 22 m3

720,00 kr

900,00 kr

tömning lastväxlarflak 35 m3

720,00 kr

900,00 kr

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 12 m3

720,00 kr

900,00 kr

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 22 m3

720,00 kr

900,00 kr

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 35 m3

720,00 kr

900,00 kr

hyra lastväxlarflak 12 m3/vecka (per påbörjad vecka)

300,00 kr

375,00 kr

hyra lastväxlarflak 22 m3/vecka (per påbörjad vecka)

364,00 kr

455,00 kr

hyra lastväxlarflak 35 m3/vecka (per påbörjad vecka)

420,00 kr

525,00 kr

Lastväxlarflak hushållsavfall oregelbundna uppdrag som festivaler
tömning lastväxlarflak 12 m3
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tagit bort krets och lbs från hushållsavfall då detta var Olofsrömsspecifikt

Övriga avgifter (som inte omfattas av renhållningstaxan) betalas efter anmodan från
Västblekinge Miljö AB.

ovanstående mening fanns dubbelt på sidan 1, tog bort den ena

bytt årtal på sidan 1

räknat upp alla taxor enligt förslag
lagt till följnade under "trädgårdsavfall och grovavfall"
Extra tömning av behållare, behandlngsavgift tillkommer
bomkörning, kostnad då leverans varit blokerad
Ändrat text om hämtning av kyl och frys, enl styrelseförslag

Ändrat text till att trädgårdsavfall hämtas 19 ggr , tidigare 17 ggr
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2021
Varje kommun är enligt 15 kap 8§ Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande
av hushållsavfall.Kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen
samt i kommunens renhållningsföreskrifter. Karlshamns kommun har uppdragit åt
Västblekinge Miljö AB att svara för kommunens åligganden enligt denna paragraf.
I händelse nedanstående taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift skall avgift
erläggas enligt överenskommelse varvid gällande entreprenadavtal skall utgöra grund.
Dessutom skall behandlingsavgifter samt administrationskostnader erläggas.
Hämtning och bortforsling skall göras genom Västblekinge Miljö AB eller dess
entreprenör.
Samtliga avgifter är inkluderade med 25 % lagstadgad mervärdesskatt.
Angivna avgifter är antagna av kommunfullmäktige i Karlshamn den xx/12 2020 § zzz

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

Hämtningsintervall och storlek på behållare bestäms utifrån avfallslämnarens behov och
vad som framgår av de kommunala renhållningsföreskrifterna.
Hämtningsintervall för slam framgår av de kommunala renhållningsföreskrifterna. Längre
hämtningsintervall beslutas av Miljöförbundet Blekinge Väst.
Om sopbehållaren - vid ordinarie hämtningstillfälle - inte har använts sedan föregående
hämtningstillfälle och hämtning inte behövs, har ändå hämtningsskyldigheten fullgjorts rent
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taxemässigt. Samma sak gäller om sopbehållaren inte varit tillgänglig.
Fastighetsägaren ombesörjer all rengöring av soprum eller annan uppställningsplats
för sopbehållare. Rengöring av sopkärlen görs av fastighetsägaren.
Behållare får icke fyllas så att dess lock icke kan tillslutas väl eller så att hämtning och
bortforsling försvåras.
Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla transportvägen till behållarens uppställningsplats i framkomligt skick.
Gångvägstillägg räknas från sophämtningsfordonets normala uppställningsplats till
behållarens uppställningsplats.
Västblekinge Miljö AB tillhandahåller kärl och behållare för avfallshanteringen. Fast
installation,tex markbehållare, byggnader, bekostas av fastighetsägaren.
Om inte annat överenskommits skall kärlet placeras vid hämtplatsen på hämtningsdagen senast klockan 06:00.
I övrigt hänvisas till de kommunala renhållningsföreskrifterna.
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Villa och fritid

Taxa 2020

Abonnemang
Minimiljö
Sommar
Minimiljö
Sommar
Minimiljö
Sommar
Minimiljö
Helår
Minimiljö
Helår
Minimiljö
Helår

kärl
140 l kärl matavfall
140 l kärl restavfall
140 l kärl matavfall
240 l kärl restavfall
140 l kärl matavfall
370 l kärl restavfall
140 l kärl matavfall
140 l kärl restavfall
140 l kärl matavfall
240 l kärl restavfall
140 l kärl matavfall
370 l kärl restavfall

Intervall
10
10
10
10
10
10
26
26
26
26
26
26

Maximiljö
Sommar
Tilläggstjänst
Maximiljö sommar
Maximiljö
Helår
Tilläggstjänst
Maximiljö helår

Max 2 - 370 l kärl med fyrfackssystem
Max 1 - 370 l kärl med fyrfackssystem

10
5

190 l kärl restavfall tillhörande Maximiljöabonnemang

10

Max 2 - 370 l kärl med fyrfackssystem
Max 1 - 370 l kärl med fyrfackssystem

26
13

190 l kärl restavfall tillhörande Maximiljöabonnemang

26

Taxa 2021 inkl moms

fast avgift

Rörlig avgift

fast avgift

Rörlig avgift

1 090,00 kr

800,00 kr

1 120,00 kr

825,00 kr

1 090,00 kr

1 055,00 kr

1 120,00 kr

1 085,00 kr

1 090,00 kr

1 320,00 kr

1 120,00 kr

1 360,00 kr

1 750,00 kr

1 740,00 kr

1 800,00 kr

1 795,00 kr

1 750,00 kr

2 025,00 kr

1 800,00 kr

2 085,00 kr

1 750,00 kr

2 280,00 kr

1 800,00 kr

2 350,00 kr

1 090,00 kr

655,00 kr

1 120,00 kr

675,00 kr

Information

660,00 kr
1 750,00 kr

1 220,00 kr

680,00 kr
1 800,00 kr

1 342,00 kr

1 255,00 kr
1 385,00 kr

I samtliga abonnemang ovan ingår 7 l matavfallspåsar, en biokorg och en sorteringsguide
Dispens
Helår
Dispens
Sommar
Osorterat avfall
Sommar

Osorterat avfall
Helår

Gemensam
Ö-taxa

140 l kärl restavfall

13

Egen kompostering matavfall

1 750,00 kr

75,00 kr

1 800,00 kr

80,00 kr

140 l kärl restavfall

5

Egen kompostering matavfall

1 090,00 kr

125,00 kr

1 120,00 kr

130,00 kr

140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
Enhetstaxa oavsett period för boende

10
10
10
10
26
26
26
26

1 090,00 kr
1 090,00 kr
1 090,00 kr
1 090,00 kr
1 750,00 kr
1 750,00 kr
1 750,00 kr
1 750,00 kr
1 090,00 kr

1 600,00 kr
2 535,00 kr
2 535,00 kr
3 750,00 kr
3 085,00 kr
4 835,00 kr
4 835,00 kr
6 980,00 kr
250,00 kr

1 120,00 kr
1 120,00 kr
1 120,00 kr
1 120,00 kr
1 800,00 kr
1 800,00 kr
1 800,00 kr
1 800,00 kr
1 122,00 kr

1 650,00 kr
2 610,00 kr
2 610,00 kr
3 865,00 kr
3 180,00 kr
4 980,00 kr
4 980,00 kr
7 190,00 kr
255,00 kr

Avser fastighet som är befriad från sophämtning
genom dispens eller annan orsak

Miljöavg
Latrin
sommar
Latrin
helår

1 090,00 kr

1 120,00 kr

45 l latrinkärl

10

Kärl placeras vid tomtgräns

0,00 kr

4 300,00 kr

0,00 kr

4 430,00 kr

45 l latrinkärl

26

Kärl placeras vid tomtgräns

0,00 kr

10 265,00 kr

0,00 kr

10 575,00 kr
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Flerbostad och övriga verksamheter

Abonnemang
Matavfall
Sommar
Matavfall
Helår

kärl
140 l kärl
Markbehållare 1m³
Markbehållare 1-1,5
140 l kärl
Markbehållare 1m³
Markbehållare 1-1,5
140 l kärl
Markbehållare 1m³
Markbehållare 1-1,5
140 l kärl
Markbehållare 1m³
Markbehållare 1-1,5

m³

m³

m³

m³

Intervall
10
10
10
26
26
26
52
52
52
104
104
104

Information

Erbjuds
endast
i
kombination
med
restavfall

920,00 kr
4 380,00 kr
6 565,00 kr
2 555,00 kr
9 940,00 kr
14 905,00 kr
4 835,00 kr
19 865,00 kr
29 225,00 kr
10 630,00 kr
43 715,00 kr
65 565,00 kr

950,00 kr
4 510,00 kr
6 760,00 kr
2 630,00 kr
10 240,00 kr
15 350,00 kr
4 980,00 kr
20 460,00 kr
30 100,00 kr
10 950,00 kr
45 025,00 kr
67 530,00 kr

4 365,00 kr
8 730,00 kr
17 450,00 kr
5 920,00 kr
11 815,00 kr
23 630,00 kr

4 495,00 kr
8 990,00 kr
17 975,00 kr
6 095,00 kr
12 170,00 kr
24 340,00 kr

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

Matavfall hygienkärl
Helår

140 l kärl
140 l kärl
140 l kärl
140 l kärl
140 l kärl
140 l kärl

26
52
104
26
52
104

I detta abonnemang ingår
45 liter säckar och en säckställning
I detta abonnemang ingår
45 liter säckar, en säckställning och
kärlbyte vid ord. tömning

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

Restavfall
Helår

Restavfall
Helår

Restavfall
Helår

140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1 m³
Markbehållare 3 m³
Markbehållare 5 m³
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
52
52
52

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost
Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost
Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost
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500,00 kr
600,00 kr
700,00 kr
1 000,00 kr
5 000,00 kr
7 000,00 kr
8 000,00 kr
7 000,00 kr
10 000,00 kr
12 000,00 kr
630,00 kr
805,00 kr
1 070,00 kr
1 635,00 kr
6 000,00 kr
8 000,00 kr
10 000,00 kr
8 500,00 kr
12 000,00 kr
15 000,00 kr
1 260,00 kr
1 610,00 kr
2 140,00 kr
3 270,00 kr
12 000,00 kr
16 000,00 kr
20 000,00 kr
17 000,00 kr
24 000,00 kr
30 000,00 kr
2 530,00 kr
3 230,00 kr
4 270,00 kr

390,00 kr
420,00 kr
490,00 kr
565,00 kr
6 420,00 kr
7 775,00 kr
9 450,00 kr
8 440,00 kr
11 485,00 kr
14 180,00 kr
665,00 kr
690,00 kr
725,00 kr
815,00 kr
7 270,00 kr
9 205,00 kr
11 125,00 kr
10 010,00 kr
14 475,00 kr
17 255,00 kr
920,00 kr
960,00 kr
1 030,00 kr
1 205,00 kr
14 145,00 kr
18 000,00 kr
21 855,00 kr
19 620,00 kr
28 540,00 kr
34 110,00 kr
1 420,00 kr
1 500,00 kr
1 665,00 kr

515,00 kr
620,00 kr
720,00 kr
1 030,00 kr
5 150,00 kr
7 210,00 kr
8 240,00 kr
7 210,00 kr
10 300,00 kr
12 360,00 kr
650,00 kr
830,00 kr
1 100,00 kr
1 685,00 kr
6 180,00 kr
8 240,00 kr
10 300,00 kr
8 755,00 kr
12 360,00 kr
15 450,00 kr
1 300,00 kr
1 660,00 kr
2 205,00 kr
3 370,00 kr
12 360,00 kr
16 480,00 kr
20 600,00 kr
17 510,00 kr
24 720,00 kr
30 900,00 kr
2 605,00 kr
3 325,00 kr
4 400,00 kr

400,00 kr
435,00 kr
505,00 kr
580,00 kr
6 615,00 kr
8 010,00 kr
9 735,00 kr
8 695,00 kr
11 830,00 kr
14 605,00 kr
685,00 kr
710,00 kr
745,00 kr
840,00 kr
7 490,00 kr
9 480,00 kr
11 460,00 kr
10 310,00 kr
14 910,00 kr
17 775,00 kr
945,00 kr
990,00 kr
1 060,00 kr
1 240,00 kr
14 570,00 kr
18 540,00 kr
22 510,00 kr
20 210,00 kr
29 395,00 kr
35 135,00 kr
1 460,00 kr
1 550,00 kr
1 715,00 kr

Restavfall
Helår

660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³

52
52
52
52
52
52
52
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost
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6 540,00 kr
24 000,00 kr
32 000,00 kr
40 000,00 kr
34 000,00 kr
48 000,00 kr
60 000,00 kr
5 060,00 kr
6 450,00 kr
8 550,00 kr
13 080,00 kr
48 000,00 kr
64 000,00 kr
80 000,00 kr
68 000,00 kr
96 000,00 kr
120 000,00 kr

2 020,00 kr
27 895,00 kr
35 590,00 kr
43 300,00 kr
38 825,00 kr
56 680,00 kr
67 800,00 kr
3 620,00 kr
3 965,00 kr
4 495,00 kr
5 740,00 kr
66 145,00 kr
84 705,00 kr
103 255,00 kr
92 220,00 kr
134 290,00 kr
161 165,00 kr

6 736,00 kr
24 720,00 kr
32 960,00 kr
41 200,00 kr
35 020,00 kr
49 440,00 kr
61 800,00 kr
5 210,00 kr
6 645,00 kr
8 805,00 kr
13 475,00 kr
49 440,00 kr
65 920,00 kr
82 400,00 kr
70 040,00 kr
98 880,00 kr
123 600,00 kr

2 080,00 kr
28 730,00 kr
36 655,00 kr
44 600,00 kr
39 990,00 kr
58 380,00 kr
69 835,00 kr
3 730,00 kr
4 085,00 kr
4 630,00 kr
5 915,00 kr
68 130,00 kr
87 245,00 kr
106 355,00 kr
94 985,00 kr
138 320,00 kr
166 000,00 kr

Komprimator
Restavfall

Komprimator 8m3
Komprimator 8m3
Komprimator 10m3

6
13
26

Osorterat
Sommar

140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³
140 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Markbehållare 1000
Markbehållare 3000
Markbehållare 5000
Container 5 m3
Container 8 m3
Container 10 m³

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

Osorterat
Helår

Osorterat
Helår

Osorterat
Helår

Abonnemang omfattar endast tömning
av kunds egna komprimator

Osorterat avfall

Osorterat avfall

Osorterat avfall

Osorterat avfall
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45 000,00 kr
50 000,00 kr
58 000,00 kr

50 275,00 kr
57 525,00 kr
65 345,00 kr

46 350,00 kr
51 500,00 kr
59 740,00 kr

51 785,00 kr
59 250,00 kr
67 305,00 kr

500,00 kr
600,00 kr
700,00 kr
1 000,00 kr
5 000,00 kr
7 000,00 kr
8 000,00 kr
7 000,00 kr
10 000,00 kr
12 000,00 kr
1 260,00 kr
1 610,00 kr
2 140,00 kr
3 270,00 kr
12 000,00 kr
16 000,00 kr
20 000,00 kr
17 000,00 kr
24 000,00 kr
30 000,00 kr
2 530,00 kr
3 230,00 kr
3 230,00 kr
4 270,00 kr
6 540,00 kr
24 000,00 kr
32 000,00 kr
40 000,00 kr
34 000,00 kr
48 000,00 kr
60 000,00 kr
5 060,00 kr
6 450,00 kr
8 550,00 kr
13 080,00 kr
48 000,00 kr
64 000,00 kr
80 000,00 kr
68 000,00 kr
96 000,00 kr
120 000,00 kr

2 405,00 kr
3 025,00 kr
4 135,00 kr
6 655,00 kr
13 800,00 kr
17 160,00 kr
21 540,00 kr
19 850,00 kr
22 219,00 kr
24 250,00 kr
3 635,00 kr
3 935,00 kr
5 240,00 kr
8 180,00 kr
31 560,00 kr
43 070,00 kr
50 145,00 kr
46 495,00 kr
52 785,00 kr
57 870,00 kr
6 200,00 kr
6 840,00 kr
6 840,00 kr
9 160,00 kr
11 555,00 kr
55 210,00 kr
75 395,00 kr
87 540,00 kr
81 450,00 kr
91 610,00 kr
99 755,00 kr
14 140,00 kr
15 705,00 kr
20 990,00 kr
32 695,00 kr
126 250,00 kr
172 275,00 kr
200 570,00 kr
185 995,00 kr
211 145,00 kr
231 450,00 kr

515,00 kr
620,00 kr
720,00 kr
1 030,00 kr
5 150,00 kr
7 210,00 kr
8 240,00 kr
7 210,00 kr
10 300,00 kr
12 360,00 kr
1 300,00 kr
1 660,00 kr
2 205,00 kr
3 370,00 kr
12 360,00 kr
16 480,00 kr
20 600,00 kr
17 510,00 kr
24 720,00 kr
30 900,00 kr
2 605,00 kr
3 325,00 kr
3 325,00 kr
4 400,00 kr
6 735,00 kr
24 720,00 kr
32 960,00 kr
41 200,00 kr
35 020,00 kr
49 440,00 kr
61 800,00 kr
5 210,00 kr
6 645,00 kr
8 805,00 kr
13 475,00 kr
49 440,00 kr
65 920,00 kr
82 400,00 kr
70 040,00 kr
98 880,00 kr
123 600,00 kr

2 475,00 kr
3 115,00 kr
4 260,00 kr
6 855,00 kr
14 215,00 kr
17 675,00 kr
22 185,00 kr
20 445,00 kr
22 885,00 kr
24 980,00 kr
3 745,00 kr
4 055,00 kr
5 395,00 kr
8 425,00 kr
32 505,00 kr
44 360,00 kr
51 650,00 kr
47 890,00 kr
54 370,00 kr
59 605,00 kr
6 385,00 kr
7 045,00 kr
7 045,00 kr
9 435,00 kr
11 900,00 kr
56 865,00 kr
77 655,00 kr
90 165,00 kr
83 895,00 kr
94 360,00 kr
102 745,00 kr
14 565,00 kr
16 175,00 kr
21 620,00 kr
33 675,00 kr
130 035,00 kr
177 445,00 kr
206 585,00 kr
191 575,00 kr
217 480,00 kr
123 600,00 kr

Tilläggstjänster
Avgift för 5 extra hämtningar under vecka 25-34
Abonnemang
Matavfall
Restavfall

Osorterat

Kärl
140 l kärl
140 l kärl
140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
Minimiljö - 140 l matavfall med 140 l restavfall
Minimiljö - 140 l matavfall med 240 l restavfall
Minimiljö - 140 l matavfall med 370 l restavfall
Max 2
140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl

Intervall
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Information

610,00 kr
805,00 kr
610,00 kr
745,00 kr
880,00 kr
1 005,00 kr
1 140,00 kr
745,00 kr
745,00 kr
745,00 kr
745,00 kr
1 215,00 kr
1 280,00 kr
1 750,00 kr
2 015,00 kr
2 285,00 kr

630,00 kr
830,00 kr
630,00 kr
765,00 kr
905,00 kr
1 035,00 kr
1 175,00 kr
765,00 kr
765,00 kr
765,00 kr
765,00 kr
1 250,00 kr
1 320,00 kr
1 805,00 kr
2 075,00 kr
2 355,00 kr

3 500,00 kr
3 230,00 kr
3 240,00 kr
2 970,00 kr
10 975,00 kr
10 625,00 kr
395,00 kr
490,00 kr
125,00 kr
220,00 kr

3 605,00 kr
3 325,00 kr
3 335,00 kr
3 060,00 kr
11 305,00 kr
10 945,00 kr
405,00 kr
505,00 kr
130,00 kr
225,00 kr

480,00 kr

495,00 kr

0,80 kr
4,00 kr
7,90 kr
4,00 kr

0,82 kr
4,12 kr
8,14 kr
4,12 kr

Extra tömning behållare
Tilläggstjänst
Container
Markbehållare
Komprimator

Kärl

Latrin

Gångväg

Behållare
Container 5-10m3 inom 1 dag
Container 5-10m3 inom 3 dag
Markbehållare 1-5 m3 inom 1 dag
Markbehållare 1-5 m3 inom 3 dagar
Komprimator inom 1 dag
Komprimator inom 3 dagar
140-240 l kärl inom 1 dag
370-660 l kärl inom 1 dag
140-240 l kärl inom 3 dag
370-660 l kärl inom 3 dag
Extra hämtning 45 l latrinkärl inom 3 dagar

Intervall
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Information
Avser endast hushållsavfall

1

Tilläggstjänst
Alla behållare

Behållare
Antal metrar per hämtningstillfälle
Olåst dörr/grind
Låst dörr/grind
Trappsteg

Tilläggstjänster

Hämtning säck på ordinarie tur

st

88,00 kr

90,00 kr

Framkörningsavgift

st

275,00 kr

285,00 kr

Kärlbyte

st

300,00 kr

310,00 kr

125,00 kr

130,00 kr

150,00 kr
175,00 kr

155,00 kr
180,00 kr

Enstaka utlämning 45 l säckar mat
Tilläggstjänst

Lockilock, kärlbyte & montering
Gravitationslås

Intervall
st
st
st
st

st
Årstaxa
Årstaxa

Information

Levereras i bunte - 20 säckar ingår
Kärlbyte och montering ingår vid
nyutsättning
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SLAMAVSKILJARE, SLUTNA TANKAR OCH FETTAVSKILJARE
Ordinarie schemalagd tömning om högst 3 m

3

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

Slamavskiljare

Taxa 2020

Taxa 2021

Intervall

Exkl moms

Taxa

Exkl moms

Taxa

Ordinarie tur

1 ggr/ år

824,00 kr

1 030,00 kr

848,00 kr

1 060,00 kr

Ordinarie tur

2 ggr/år

1 996,00 kr

2 495,00 kr

2 056,00 kr

2 570,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år

Udda år

824,00 kr

1 030,00 kr

848,00 kr

1 060,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år

Jämna år

824,00 kr

1 030,00 kr

848,00 kr

1 060,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vart 3:e år

Vart 3:e år

824,00 kr

1 030,00 kr

848,00 kr

1 060,00 kr

Extra tömning slamavskiljare

Exkl moms

Taxa

Tömning inom 5 arbetsdagar

944,00 kr

1 180,00 kr

972,00 kr

1 215,00 kr

Taxa

Tömning inom 2 arbetsdagar

988,00 kr

1 235,00 kr

1 020,00 kr

1 275,00 kr

Tömning inom 24 timmar

1 088,00 kr

1 360,00 kr

1 120,00 kr

1 400,00 kr

Tömning inom 2 timmar

2 012,00 kr

2 515,00 kr

2 072,00 kr

2 590,00 kr

Slutna tankar

Exkl moms

Taxa

Tömning inom 5 arbetsdagar

1 048,00 kr

1 310,00 kr

1 080,00 kr

1 350,00 kr

Tömning inom 2 arbetsdagar

1 112,00 kr

1 390,00 kr

1 148,00 kr

1 435,00 kr

Tömning inom 24 timmar

1 176,00 kr

1 470,00 kr

1 212,00 kr

1 515,00 kr

Tömning inom 2 timmar

2 008,00 kr

2 510,00 kr

2 068,00 kr

2 585,00 kr

Minireningsverk

Taxa

Intervall

Exkl moms

Taxa

1 ggr per år

1 068,00 kr

1 335,00 kr

1 100,00 kr

1 375,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år

Jämna år

1 068,00 kr

1 335,00 kr

1 100,00 kr

1 375,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år

Udda år

1 068,00 kr

1 335,00 kr

1 100,00 kr

1 375,00 kr

Ordinarie tur

Taxa

Extra tömning minireningsverk

Exkl moms

Taxa

Tömning inom 5 dagar

1 200,00 kr

1 500,00 kr

1 236,00 kr

1 545,00 kr

Tömning inom 2 dagar

1 240,00 kr

1 550,00 kr

1 276,00 kr

1 595,00 kr

Tömning inom 24 timmar

1 336,00 kr

1 670,00 kr

1 376,00 kr

1 720,00 kr

Tömning inom 2 timmar

2 256,00 kr

2 820,00 kr

2 324,00 kr

2 905,00 kr

Torrklosett

Exkl moms

Taxa

Torrklosett <1m3, tömning och rengöring

1 084,00 kr

1 355,00 kr

1 116,00 kr

1 395,00 kr

Torrklosett 1-3m3, tömning och rengöring

1 272,00 kr

1 590,00 kr

1 312,00 kr

1 640,00 kr
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Taxa

Taxa

Tillägg

Exkl moms

Taxa

Större fettavskiljare än 2000 liter tillkommer per påbörjad m3

1 208,00 kr

1 510,00 kr

1 244,00 kr

1 555,00 kr

Större slammängd än 3000 liter tillkommer per påbörjad m3

232,00 kr

290,00 kr

240,00 kr

300,00 kr

Framkörningsavgift vid hinder eller ej åtkomlig brunn

356,00 kr

445,00 kr

368,00 kr

460,00 kr

96,00 kr

120,00 kr

100,00 kr

125,00 kr

Timtid slamsugning ord arbetstid

924,00 kr

1 155,00 kr

952,00 kr

1 190,00 kr

Tillägg för öppning av tungt lock

312,00 kr

390,00 kr

324,00 kr

405,00 kr

Slanglängd över 20 m, per 10 m intervall
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Taxa

Samtidig tömning av spillvattenbrunn
Samtidig tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 5 dagar

Enstaka tömning av spillvattenbrunn

Exkl moms

Taxa

408,00 kr

510,00 kr

Taxa
420,00 kr

525,00 kr

Exkl moms

Taxa

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 5 dagar

876,00 kr

1 095,00 kr

904,00 kr

1 130,00 kr

Taxa

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 2 dagar

916,00 kr

1 145,00 kr

944,00 kr

1 180,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 24 dagar

1 012,00 kr

1 265,00 kr

1 044,00 kr

1 305,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 2h

1 932,00 kr

2 415,00 kr

1 988,00 kr

2 485,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter jourtömning

3 640,00 kr

4 550,00 kr

3 748,00 kr

4 685,00 kr

Jourtömning utanför ordinarie arbetstider

Exkl moms

Taxa

Jourtömning trekammarbrunn

3 588,00 kr

4 485,00 kr

3 696,00 kr

4 620,00 kr

Jourtömning sluten tank

3 812,00 kr

4 765,00 kr

3 928,00 kr

4 910,00 kr

Jourtömning minireningsverk

3 832,00 kr

4 790,00 kr

3 948,00 kr

4 935,00 kr

Taxa

Abonnemang fettavskiljare
Fettavskiljare

Exkl moms Taxa

Taxa

Ordinarie tömning 100 liter fettavskiljare

904,00 kr

1 130,00 kr

932,00 kr

1 165,00 kr

Ordinarie tömning 500 liter fettavskiljare

1 328,00 kr

1 660,00 kr

1 368,00 kr

1 710,00 kr

Ordinarie tömning 1000 liter fettavskiljare

1 856,00 kr

2 320,00 kr

1 912,00 kr

2 390,00 kr

Ordinarie tömning 2000 liter fettavskiljare

2 912,00 kr

3 640,00 kr

3 000,00 kr

3 750,00 kr

Enstaka tömning fettavskiljare

Fettavskiljare

Exkl moms Taxa

Tömning max 100 liter, tömning inom 5 arbetsdagar

1 032,00 kr

1 290,00 kr

1 062,00 kr

1 327,50 kr

Tömning max 500 liter, tömning inom 5 arbetsdagar

1 456,00 kr

1 820,00 kr

1 500,00 kr

1 875,00 kr

Tömning max 1000 liter, tömning inom 5 arbetsdagar

1 980,00 kr

2 475,00 kr

2 040,00 kr

2 550,00 kr

Tömning max 2000 liter, tömning inom 5 arbetsdagar

3 032,00 kr

3 790,00 kr

3 124,00 kr

3 905,00 kr

Fettavskiljare

Exkl moms Taxa

Tömning max 100 liter, tömning inom 2 arbetsdagar

1 076,00 kr

1 345,00 kr

1 108,00 kr

1 385,00 kr

Tömning max 500 liter, tömning inom 2 arbetsdagar

1 496,00 kr

1 870,00 kr

1 540,00 kr

1 925,00 kr

Tömning max 1000 liter, tömning inom 2 arbetsdagar

2 024,00 kr

2 530,00 kr

2 084,00 kr

2 605,00 kr

Tömning max 2000 liter, tömning inom 2 arbetsdagar

3 076,00 kr

3 845,00 kr

3 168,00 kr

3 960,00 kr
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Taxa

Taxa

Fettavskiljare

Exkl moms Taxa

Tömning max 100 liter, tömning inom 24 timmar

1 176,00 kr

1 470,00 kr

1 212,00 kr

1 515,00 kr

Tömning max 500 liter, tömning inom 24 timmar

1 592,00 kr

1 990,00 kr

1 640,00 kr

2 050,00 kr

Tömning max 1000 liter, tömning inom 24 timmar

2 124,00 kr

2 655,00 kr

2 188,00 kr

2 735,00 kr

Tömning max 2000 liter, tömning inom 24 timmar

3 260,00 kr

4 075,00 kr

3 356,00 kr

4 195,00 kr
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Taxa

TRÄDGÅRDSAVFALL, GROVAVFALL, FARLIGT
AVFALL, ELAVFALL
Trädgårdsavfall

Taxa 2020

Taxa 2021

Exkl moms

Taxa

Exkl moms

Taxa

656,00 kr

820,00 kr

848,00 kr

1 060,00 kr

Exkl moms

Taxa

Exkl moms

Taxa

256,00 kr

320,00 kr

264,00 kr

330,00 kr

Hyra 10-12m3 grovavfallscontainer eller flak 1-7 dagar

Exkl moms

Taxa

Exkl moms

Taxa

I priset ingår, utsättning, hemtag, tömning, hyra och behandlingsavgift

2 372,00 kr

2 965,00 kr

2 444,00 kr

3 055,00 kr

596,00 kr

745,00 kr

612,00 kr

765,00 kr

Extra tömning av behållare, behandlngsavgift tillkommer

732,00 kr

915,00 kr

bomkörning, kostnad då leverans varit blokerad

720,00 kr

900,00 kr

Hämtning av trädgårdsavfall i kärl 370 liter, 19 hämtningar april-nov

Grovavfallshämtning
Hämtning av grovavfall - Max 10 kolli, vardera max 40kg och längd 1,8 meter
Information
Hämtning av grovavfall görs inom 2 veckor från beställning, avfallet placeras vid
tomtgränsen eller annan plats enligt överenskommelse.

Extra veckohyra av container/flak, per påbörjad vecka

Elavfall och kyl/frys

Exkl moms

Information
Kyl och frys från hushåll kan lämnas på återviningscentral
Kostnaden ingår i renhållningsavgiften
Hushållens övriga elavfall lämnas på återvinningscentraler, kostnadsfritt

Farligt avfall
Hushållens farliga avfall lämnas kostnadsfritt på våra återvinningscentraler.
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Taxa

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

Container hushållsavfall oregelbundna uppdrag som festivaler

Taxa 2020

Taxa 2021

Exkl moms

Taxa

Exkl moms

Taxa

tömning container 4-5 m3

608,00 kr

760,00 kr

628,00 kr

785,00 kr

tömning container 6-8 m3

668,00 kr

835,00 kr

688,00 kr

860,00 kr

tömning container 10 m3

668,00 kr

835,00 kr

688,00 kr

860,00 kr

utsättning, hemtagning container 4-5 m3

600,00 kr

750,00 kr

620,00 kr

775,00 kr

utsättning, hemtagning container 6-8 m3

600,00 kr

750,00 kr

620,00 kr

775,00 kr

utsättning, hemtagning container 10 m3

600,00 kr

750,00 kr

620,00 kr

775,00 kr

hyra container/vecka (per påbörjad vecka)

600,00 kr

750,00 kr

620,00 kr

775,00 kr

Exkl moms

Taxa

Exkl moms

Taxa

720,00 kr

900,00 kr

740,00 kr

925,00 kr

tömning lastväxlarflak 22 m3

720,00 kr

900,00 kr

740,00 kr

925,00 kr

tömning lastväxlarflak 35 m3

720,00 kr

900,00 kr

740,00 kr

925,00 kr

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 12 m3

720,00 kr

900,00 kr

740,00 kr

925,00 kr

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 22 m3

720,00 kr

900,00 kr

740,00 kr

925,00 kr

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 35 m3

720,00 kr

900,00 kr

740,00 kr

925,00 kr

hyra lastväxlarflak 12 m3/vecka (per påbörjad vecka)

300,00 kr

375,00 kr

308,00 kr

385,00 kr

hyra lastväxlarflak 22 m3/vecka (per påbörjad vecka)

364,00 kr

455,00 kr

376,00 kr

470,00 kr

hyra lastväxlarflak 35 m3/vecka (per påbörjad vecka)

420,00 kr

525,00 kr

432,00 kr

540,00 kr

Lastväxlarflak hushållsavfall oregelbundna uppdrag som festivaler
tömning lastväxlarflak 12 m3

903

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB med följande ändring i §
8: ”att ledamöter kan utses från det regionala näringslivet”,
att uppdra åt bolaget att kalla till extra bolagsstämma, samt
att ge ägarombudet instruktion om att på den extra bolagsstämman fastställa ny
bolagsordning.
Sammanfattning
Föreslag om att ändra bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB föreligger.
Förändringen avser en ändring från att bolaget ska ha två representanter från det lokala
näringslivet i sin styrelse, till att fullmäktige får lov att utse upp till två stycken
representanter från det lokala näringslivet till styrelseledamöter. Skrivelsen blir således
inte tvingande.
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på följande ändring i § 8 i bolagsordningen: att antal vad
gäller ledamöter från det regionala näringslivet stryks.
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar på att det ska finnas representanter för näringslivet.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad
bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB med följande ändring i § 8: ”att ledamöter
kan utses från det regionala näringslivet”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-02
Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Karlshamnsfastigheter AB
Bolagsverket
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-02

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2020/2906

Datum
2020-10-20
2020-11-23

§
234

Revidering av bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Förslag till beslut
att anta reviderad bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
att uppdra åt bolaget att kalla till extra bolagsstämma
att ge ägarombudet instruktion om att på den extra bolagsstämman fastställa ny
bolagsordning.
Sammanfattning
Föreslag om att ändra bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB föreligger.
Förändringen avser en ändring från att bolaget ska ha två representanter från det lokala
näringslivet i sin styrelse, till att fullmäktige får lov att utse upp till två stycken
representanter från det lokala näringslivet till styrelseledamöter. Skrivelsen blir således
inte tvingande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-02
Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Karlshamnsfastigheter AB
Bolagsverket

Anna Persson
Utredare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för
Karlshamnsfastigheter AB
(556188-5160)

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut.
Beslut: KF § 163, 2019-09-23
Reviderad: KF §XX, 2020-XX-XX

Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Firma
§1
Bolagets firma är Karlshamnsfastigheter AB.

Säte
§2
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.

Föremål för bolagets verksamhet
§3
Bolaget ska främja näringslivet i Karlshamns kommun genom att förvalta och
hyra ut lokaler.
Bolaget ska inom Karlshamns kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja
fastigheter eller tomträtter.

Ändamålet med bolagets verksamhet
§4
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.
Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och främja etableringar.
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja kommunens utveckling.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Stadsvapnet i Karlshamn AB.
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
(556188-5160)

Kommunfullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning
§5
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Aktiekapital
§6
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Antal aktier
§7
I bolaget skall finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

Styrelse
§8
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. Två av ledamöterna utses från det
regionala näringslivet. Två utav ledamöterna får utses från det regionala näringslivet.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun 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.

2
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
(556188-5160)

Kallelse till bolagsstämma
§ 11
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse
ska ske genom e-post.

Ärenden på årsstämma
§ 12
På årsstämman ska 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.

3
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Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
(556188-5160)

Räkenskapsår
§ 13
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

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.
Ovanstående rätt gäller även Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Ändring av bolagsordningen
§ 16
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun.

4
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för myndighetsutövning 2021.
Sammanfattning
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt förslag till uppräknade
taxor avseende myndighetsutövning för år 2021, se bilaga. Följande ändringar har
gjorts:
Taxa för myndighetsutövning har räknats upp enligt PKV-index från Sveriges kommuner
och regioner (SKR). Indexuppräkningen är 2,2 % för personalkostnader. Vad gäller
tillstånd för brandfarlig och explosiv vara har priset för förnyat tillstånd tagits bort och är
numera detsamma som för nytt tillstånd. Punkt ett har utgått på grund av förändrade
tillståndsgränser för hantering av diesel och eldningsolja i cistern. Storleksspannet under
punkt två har ändrats från 1 000 liter till 250 liter och avser hantering av brandfarlig gas i
lös behållare.
Prislistan för övriga tjänster har räknats upp med personalindex 2,2 % samt övrigt index
1,5 %. Utbildning i barn-HLR har tillkommit tillsammans med en förtydligande text
avseende utbildningarna. Uthyrning av lokaler på brandstationerna har tagits bort. Pris
för transportkostnad har justerats efter beräkning.
Kommunfullmäktige föreslås biträda förslaget till taxa för 2021.
Beslutsunderlag
1
2

Protokoll taxa myndighetsutövning
Myndighetstaxa 2021

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Författningssamlingen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-01

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2020/2887

Datum
2020-10-20
2020-11-23

§
216

Taxa för myndighetsutövning 2021 - Räddningstjänsten Västra Blekinge
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för myndighetsutövning 2021.
Sammanfattning
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt förslag till uppräknade
taxor avseende myndighetsutövning för år 2021, se bilaga. Följande ändringar har
gjorts:
Taxa för myndighetsutövning har räknats upp enligt PKV-index från Sveriges kommuner
och regioner (SKR). Indexuppräkningen är 2,2 % för personalkostnader. Vad gäller
tillstånd för brandfarlig och explosiv vara har priset för förnyat tillstånd tagits bort och är
numera detsamma som för nytt tillstånd. Punkt ett har utgått på grund av förändrade
tillståndsgränser för hantering av diesel och eldningsolja i cistern. Storleksspannet under
punkt två har ändrats från 1 000 liter till 250 liter och avser hantering av brandfarlig gas i
lös behållare.
Prislistan för övriga tjänster har räknats upp med personalindex 2,2 % samt övrigt index
1,5 %. Utbildning i barn-HLR har tillkommit tillsammans med en förtydligande text
avseende utbildningarna. Uthyrning av lokaler på brandstationerna har tagits bort. Pris
för transportkostnad har justerats efter beräkning.
Kommunfullmäktige föreslås biträda förslaget till taxa för 2021.
Beslutsunderlag
1
2

Protokoll taxa myndighetsutövning
Myndighetstaxa 2021

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Författningssamlingen

Anna Sunnetoft
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
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Beslutad:
KF § xxx/xxxx Karlshamn
KF § xxx/xxxx Sölvesborg
KF § xxx/xxxx Olofström

TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING

2021

För myndighetsutövning tillkommer ingen mervärdeskatt.
Delar av räddningstjänstens verksamhet är inte skattefinansierad, därav måste en avgift
tas ut för vissa ärenden. Exempel på sådana ärenden är tillsyner och tillstånd. Taxan
har beräknats enligt underlag som Sveriges Kommuner och Regioner ger ut. Taxan är
fastställd av förbundets medlemskommunder och motsvarar vår självkostnad.

Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
samt enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Grundavgift,
motsvarar 3 arbetstimmar (förberedelse, transport, efterarbete)

3 150

kr/tillsyn

Rörlig avgift (tid i objektet)

1 050

kr/timme

Vi tar betalt för den första påbörjade timmen, därefter per påbörjad halvtimme.
I tillsynsavgiften ingår ett återbesök.
I de fall avtalade möten inte avbokas senast 24 h före utsatt tid kommer en
timme att debiteras.

Tillstånd brandfarlig och explosiv vara
Handläggningsfaktor enligt bilaga 1

1 050

kr/faktor

Samordnad tillsyn
Räddningstjänsten kan välja att genomföra tillsyn enligt både LSO och LBE vid samma
tillfälle. Vi debiterar då två rabatterade grundavgifter samt total timtaxa för båda
tillsynerna, dock lägst 1h och därefter per påbörjad halvtimme.
Grundavgift samordnad tillsyn LSO
Grundavgift samordnad tillsyn LBE
Timtaxa för tillsynsbesök

2 910
2 910
1 050

Flera tillsyner med samma ägare/nyttjanderättshavare
I de fall då vi genomför flera tillsyner på olika objekt vid samma tillfälle
debiteras en grundavgift samt total timtaxa.

913

kr/tillsyn
kr/tillsyn
kr/timme

Bilaga 1

TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING

2021

För myndighetsutövning tillkommer ingen mervärdeskatt.
Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara
Speciella och komplicerade ärenden som t.ex. områdestillstånd och transporter i
rörledning liksom förhandsbesked, extra besiktningar och andra åtgärder, som inte
kan klassificeras i tabellen tiddebiteras där räddningstjänstens normala taxa används
för den tid som nedläggs i ärendet.
Avgiften innefattar räddningstjänstens totala insats för tillståndsgivningen.
I avgiften ingår även kostnad för avsyning.
Vid olika slag av brandfarliga vara är den största mängden dimensionerande för avgiften.
Handläggningsfaktorns storlek regleras i räddningstjänstens ordinarie prislista, vilken
uppdateras per den 1 januari årligen.

Nytt tillstånd
Antal faktorer

Handläggningsärende
1. Hantering av lösa behållare för brandfarlig gas och vätska
Lösa behållare under 250 liter
Lösa behållare över 250 liter
2. Anläggning för förvaring i cistern
1 cistern
2 - 4 cisterner
5 - fler cisterner
3. Anläggning för förvaring och försäljning ur cistern på
bensinstation
1 cistern
2 - 4 cisterner
5 eller fler cisterner
4. Nytt tillstånd endligt 20 § FBE angående innehavarskifte, vid
befintligt tillstånd
5. Mindre komplettering till ett gällande tillstånd (ej utökad tid)
6. Avslag
7. Godkännande av föreståndare brandfarlig vara
8. Tillstånd för explosiva varor
0 - 59 kg
60 kg eller mer
9. Fyrverkeriförsäljning
10. Godkännande av föreståndare explosiv vara
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-11

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2020/110

Datum
2020-11-23

§

Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde, kvartal 2 2020
Förslag till beslut
att ta redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL),
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.
Per kvartal 2 2020 finns det inga individrapporter att rapportera in som avser gynnande
beslut som ej verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens beslut 2020-09-23, § 55

Aili Martinsson
Administratör

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

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2020-09-23

Sida 1(3)

Plats och tid

Rådhussalen, klockan 13:15—15.20.

Beslutande

Leif Håkansson
Monika Nobach
Lars-Olof Larsson
Iréne Ahlstrand-Mårlind
Inger Åkesson
Sofie Svensson
Thor Ströberg
Britt-Marie Larsson

Tjänstgörande
ersättare

Närvarande
ersättare

Tommy Mikkelsen (SD)
Ulla Olofsson (M)
Veronica Blåder (MP)

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
ersätter
VAKANT (SD)
VAKANT (M)
Bengt Jensen (MP)

Billy Månsson (S)
Mikael Erdtman (S)
Nils Sjöström (C)
Magnus Arvidsson (M)
Ann-Sofie Eriksson (S)
Margareta Norander (L)
Kerstin Ifvarsson (S)

Övriga

Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef
Lena Mattsson, nämndsekreterare
Camilla Bengtsson, ekonom § 48
John Andén, controller § 48

Paragrafer

§§ 45 - 63

Utses att justera

Inger Åkesson (C)

Justeringsdatum

2020-09-29

Sekreterare

Lena Mattsson

Ordförande

Leif Håkansson

Justerande

Inger Åkesson
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(S)
(S)
(KD)
(M)
(C)
(S)
(SD)
(C)

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2020-09-23

Sida 2(3)

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Omsorgsnämnden

Beslutsdatum:

2020-09-23

Tillkännages fr.o.m.: 2020-09-30
Tillkännages t.o.m.: 2020-10-21
Protokollet förvaras: Rådhuset
____________________________________________________________________
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Karlshamns
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PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2020-09-23

Sida 3(3)

§ 55 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde, kvartal 2 2020 2020/110
Omsorgsnämndens beslut
att ta redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL),
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.
Per kvartal 2 2020 finns det inga individrapporter att rapportera in som avser gynnande
beslut som ej verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-18
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-11

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2020/111

Datum
2020-11-23

§

Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde, kvartal 3 2020
Förslag till beslut
att ta redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL),
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.
Per kvartal 3 2020 finns det 1 individrapport att rapportera in som avser gynnande beslut
som ej verkställts inom tre månader. Den enskilde har tackat nej till erbjudandet om
bistånd till permanent boendeenligt 4 kap. 1 § SoL
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens beslut 2020-10-27, § 73

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
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PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2020-10-27

Sida 1(3)

Plats och tid

Rådhussalen, klockan 13:15—15.00.

Beslutande

Leif Håkansson
Monika Nobach
Lars-Olof Larsson
Tommy Mikkelsen
Iréne Ahlstrand-Mårlind
Inger Åkesson
Magnus Arvidsson
Sofie Svensson
Thor Ströberg
Britt-Marie Larsson

Tjänstgörande
ersättare
Närvarande
ersättare

Veronica Blåder (MP)

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
ersätter
Bengt Jensen (MP)

Ulla Olofsson (M)
Mikael Erdtman (S)
Nils Sjöström (C)
Mikaela Wallin (M)
Ann-Sofie Eriksson (S)
Margareta Norander (L)
Timo Viippola (SD)
Kerstin Ifvarsson (S)

Övriga

Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef
Lena Mattsson, nämndsekreterare
Magnus Wickenberg, utvecklingschef §§ 68, 72

Paragrafer

§§ 64-78

Utses att justera

Sofie Svensson (S)

Justeringsdatum

2020-11-03

Sekreterare

Lena Mattsson

Ordförande

Digital signatur
Leif Håkansson

Justerande

Digital signatur
Sofie Svensson
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(S)
(S)
(KD)
(SD)
(M)
(C)
(M)
(S)
(SD)
(C)

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2020-10-27

Sida 2(3)

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Omsorgsnämnden

Beslutsdatum:

2020-10-27

Tillkännages fr.o.m.: 2020-11-04
Tillkännages t.o.m.: 2020-11-25
Protokollet förvaras: Rådhuset
_____________________________________________________________________
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PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2020-10-27

Sida 3(3)

§ 73 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde, kvartal 3 2020 2020/111
Omsorgsnämndens beslut
att ta redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL),
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.
Per kvartal 3 2020 finns det 1 individrapport att rapportera in som avser gynnande beslut
som ej verkställts inom tre månader.
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet om bistånd till permanent boende enligt 4
kap. 1 § SoL.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-12
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Datum
2020-11-23

§

Inkomna motioner november 2020
Förslag till beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
En motion har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i november. Enligt
rutinen ska den överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motion om uppföljning och revidering av integrationsprogrammet
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Aili Martinsson
Administratör
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Motion angående revidering och uppföljning av
integrationsprogram för Karlshamns kommun.
Under åren 2007-2008 togs det fram ett kommunalt integrationsprogram vilket
sedan antogs av Kommunfullmäktige. Man kan fråga sig om man inom
förvaltningen känner till detta och om man rättar sig efter detta och sedan
följer upp arbetet.
Programmet var väldigt brett och berörde flera grupper i vårt samhälle som
löper risk för att marginaliseras och känna sig utanför.
Behovet av att verka för en bättre integration och samhörighet mellan
invånarna i samhället har nog aldrig varit större än nu.
Det är viktigt att alla goda krafter i vår kommun samverkar och drar åt
samma håll. Vi behöver ta vara på folks engagemang och våra anställdas
strävan att göra vår kommun lättare att leva i.
Polisen nämns ofta i debatten när problem uppstår. Men vi hör allt oftare
poliser som säger vi kan inte göra allt, vi måste även få hjälp från övriga
samhällsfunktioner . Vi måste ge stöd, bygga upp den goda moralen och
främja sammanhållningen för att uppnå största möjliga gemenskap mellan våra
invånare. Samverkan mellan olika aktörer i kommunen är nyckeln till
framgång.
Men det räcker inte med ett fint genomtänkt integrationsprogram om det bara
ställs in på en hylla och sedan får stå där i åratal utan att någon bryr
sig.
Man måste följa upp, låta folk redovisa vad de gjort , visa vilka framsteg
man sett. Detta med en regelbundenhet som man finner lämplig.
Vi Kristdemokrater vill därför föreslå Kommunfullmäktige besluta
att
en revidering av nuvarande integrations.
att
en plan för uppföljning och redovisning läggs fram.
Britt Jämstorp (kd)
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Datum
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§

Handlingar för kännedom november 2020
Förslag till beslut
att ta redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 2020-09-17--2020-11-11.
Ärendenr

§

Datum

2018/545

18/20

2020-10-07 Länsstyrelsens beslut om att inte pröva
kommunens beslut om detaljplan Asarum 3:23

2020/2999

19/20

2020-10-12 Missiv – Granskning av arbetsmiljöarbetet

Ärende

Aili Martinsson
Administratör
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2020-11-23

§

Redovisning av krisledningsnämndens beslut 2020-09-11 - 2020-11-13
Förslag till beslut
att ta redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Krisledningsnämnden ska anmäla de beslut som fattas av nämnden vid närmast följande
fullmäktige enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap 5 §. Fullmäktige beslutar om
omfattningen av redovisningen och formerna för detta.
Krisledningsnämnden har redovisat beslut om åtgärder fram till och med 2020-09-10.
Följande redovisning av beslutade åtgärder avser perioden 2020-09-11 – 2020-11-13.
att möjliggöra för näringsidkare att få
ansökningar om tillstånd för uteservering
beviljade för tolv månader i taget.
KRISLEDN § 73/2020 Genomförande av att med anledning av rådande pandemi
arrangemanget Öppet Rådhus 2020/1025 skjuta på arrangemanget Öppet Rådhus
till dess att förutsättningarna möjliggör ett
genomförande.
KRISLEDN § 74/2020 Nedsättning av fast Krisledningsnämnden föreslår
tillsynsavgift inom Miljöförbundet Blekinge kommunstyrelsen föreslå
Västs område pga Covid-19/Corona
kommunfullmäktige besluta
2020/2726
att sätta ner årsavgiften inom följande
verksamheter till noll kronor för 2020:
KRISLEDN § 72/2020 Tillstånd för
uteserveringar året runt 2020/2824

årlig avgift livsmedel
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för
- serveringsställen där den
huvudsakliga verksamheten inom
livsmedelstaxan utgörs av
servering, inkl.
- mobila livsmedelsanläggningar
årlig avgift hälsoskydd
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för
- tillfälligt boende vilket bland annat
omfattar hotell, vandrarhem,
camping.
- skönhetsvård vilket omfattar bland
annat skönhetsbehandlingar,
frisörer och fotvård
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bassängbad

årlig avgift miljötillsyn
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för
- tandläkare
- pälsdjursuppfödning
att nedsättning av taxorna inte omfattar
region, kommun, kommunala bolag,
trossamfund eller förbund,
att medel anslås till Miljöförbundet
Blekinge Väst med 895 tkr extra för 2020,
samt
att finansiering hanteras inom
kommunens resultat då ett ärende om
återföring av delar av det egna kapitalet i
Miljöförbundet Blekinge Väst ska hanteras
under hösten 2020.
KRISLEDN § 78/2020 Avgifter för
uteserveringar vintersäsongen 2020-2021
2020/2466
KRISLEDN § 84/2020 Åtgärder med
anledning av skärpta regionala råd från
Region Blekinge rörande covid-19/corona
2020/3274

att inte ta ut någon avgift för
uteserveringar under perioden 2020-10-01
– 2021-03-31.
att ingen uthyrning sker av kommunala
anläggningar och lokaler för träning,
tävling, kultur-/musikverksamhet etc under
perioden 11-30 november 2020. Undantag
får göras för organiserad verksamhet
riktad mot barn och ungdomar födda 2005
eller senare,
att pausa allmän åkning på Jössarinken
under perioden 11-30 november 2020,
att stänga meröppet-servicen på
filialbiblioteken samt stänga
tidskriftsavdelningen på stadsbiblioteket
under perioden 11-30 november 2020,
att stänga Väggabadet fram till 30
november 2020. Undantaget är
organiserad simträning för barn och
ungdomar födda 2005 eller senare samt
skolverksamhet,
att ingen uthyrning av kommunala lokaler
sker för privata fester och tillställningar
eller dylikt under perioden 11 november31 december 2020,
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att tillsvidare avråda från besök på särskilt
boende, korttidsboenden, gruppbostäder
samt socialpsykiatriboende,
att efter säkerställande av att inte
rättsläget förhindrar detta ge
omsorgschefen mandat att besluta om
förbud mot besök på korttidsboenden,
att alla politiska möten inom
kommunkoncernen genomförs digitalt
tillsvidare, samt
att uppmana samtliga partier att
genomföra gruppmöten digitalt tillsvidare.
Beslutsunderlag
Stabssekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2020-11-13
Protokollsutdrag KRISLEDN § 72/2020 Tillstånd för uteserveringar året runt
Protokollsutdrag KRISLEDN § 73/2020 Genomförande av arrangemanget Öppet
Rådhus
Protokollsutdrag KRISLEDN § 74/2020 Nedsättning av fast tillsynsavgift inom
Miljöförbundet Blekinge Västs område pga Covid-19/Corona
Protokollsutdrag KRISLEDN § 78/2020 Avgifter för uteserveringar vintersäsongen
2020-2021
Protokollsutdrag KRISLEDN § 84/2020 Åtgärder med anledning av skärpta
regionala råd från Region Blekinge rörande covid-19/corona

Anna Sunnetoft
Stabssekreterare
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Plats och tid

Digitalt sammanträde via Netpublicator, klockan 11:00 – 11:40

Beslutande

Per-Ola Mattsson
Mats Dahlbom
Magnus Gärdebring
Marie Sällström
Elin Petersson, till kl. 11.25
Charlott Lorentzen

Tjänstgörande
ersättare

Håkan Abramsson (SD)

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
ersätter
Tor Billing (SD)

Närvarande
ersättare
Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Mats Hadartz, säkerhetschef och stabschef
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef och ansvarig för
extern samverkan i krisledningsstaben
Nina Andersson, näringslivschef
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare

Paragrafer

70-75

Utses att justera

Charlott Lorentzen (MP)

Justeringsdatum

2020-09-30

Sekreterare

Anna Sunnetoft

Ordförande

Per-Ola Mattsson

Justerande

Charlott Lorentzen

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Krisledningsnämnden

Beslutsdatum:

2020-09-28
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Protokollet förvaras: Rådhuset
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§ 72 Tillstånd för uteserveringar året runt 2020/2824
Krisledningsnämndens beslut
att möjliggöra för näringsidkare att få ansökningar om tillstånd för uteservering beviljade
för tolv månader i taget.
Sammanfattning
Näringslivet har drabbats hårt av coronapandemin. Ett sätt för kommunen att hjälpa
stadens restaurang- och caféägare är att göra det möjligt för dem att ha sin uteservering
i gång året runt. Det skulle också gynna handeln och bidra till ett mer levande centrum.
Om uteserveringarna kan vara öppna året runt kan besökarna undvika trängsel inomhus
även under höst och vinter och på så sätt minska smittspridningen.
Tillstånd måste som vanligt sökas hos Polismyndigheten. Tanken är att man som
företagare nu ska kunna ansöka för 12 månader istället för 6 månader som gäller idag.
När kommunen lämnar yttrande till Polismyndigheten ska vi ställa oss positiva till
möjligheten att förlänga säsongen för stadens uteserveringar.
Detta kräver att ett avtal tecknas med den enskilde näringsidkaren. Det rör sig om ett
individuellt avtal där företagaren tar på sig ansvaret för snöröjning och halkbekämpning
på sin uteservering plus 0,5 meter utanför densamma. Ett sådant detaljerat avtal är
under framtagande av näringslivsenheten och kommunjuristerna. Kommunen avsäger
sig genom detta avtal ansvaret att vid vinterväglag anpassa sin snöröjning efter
eventuella uteserveringar. I det fall näringsidkaren inte följer avtalets alla delar kommer
dennes uteservering omedelbart att plockas ner.
Beslutsunderlag
Näringslivschef Nina Anderssons tjänsteskrivelse daterad 2020-09-25
Yrkanden
Marie Sällström (S) samt Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till
Näringslivschef Nina Andersson
Trafikhandläggare Per Olsson
Gatuingenjör Ola Karlsson
Alkoholhandläggare Nadine Millbourn Lindhe
Kommunjurist Annabel Cifuentes
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Plats och tid

Digitalt sammanträde via Netpublicator, klockan 11:00 – 11:40

Beslutande

Per-Ola Mattsson
Mats Dahlbom
Magnus Gärdebring
Marie Sällström
Elin Petersson, till kl. 11.25
Charlott Lorentzen

Tjänstgörande
ersättare

Håkan Abramsson (SD)

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
ersätter
Tor Billing (SD)

Närvarande
ersättare
Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Mats Hadartz, säkerhetschef och stabschef
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef och ansvarig för
extern samverkan i krisledningsstaben
Nina Andersson, näringslivschef
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare

Paragrafer

70-75

Utses att justera

Charlott Lorentzen (MP)

Justeringsdatum

2020-09-30

Sekreterare

Anna Sunnetoft

Ordförande

Per-Ola Mattsson

Justerande

Charlott Lorentzen

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Krisledningsnämnden

Beslutsdatum:

2020-09-28
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Tillkännages fr.o.m.: 2020-09-30
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§ 73 Genomförande av arrangemanget Öppet Rådhus 2020/1025
Krisledningsnämndens beslut
att med anledning av rådande pandemi skjuta på arrangemanget Öppet Rådhus till dess
att förutsättningarna möjliggör ett genomförande.
Sammanfattning
Enligt plan ska arrangemanget Öppet Rådhus genomföras under hösten 2020.
Genomförd riskbedömning visar på att det med rådande riktlinjer och direktiv från
Folkhälsomyndigheten är olämpligt att genomföra arrangemanget under hösten. Därför
föreslås att arrangemanget skjuts fram till dess att förutsättningarna möjliggör ett
genomförande, med en ny riskbedömning som grund.
Beslutsunderlag
Riskbedömning
Beslutet skickas till
Samverkansansvarig Christina Svensson
Kommunikationschef Annette Sandberg
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Plats och tid

Digitalt sammanträde via Netpublicator, klockan 11:00 – 11:40

Beslutande

Per-Ola Mattsson
Mats Dahlbom
Magnus Gärdebring
Marie Sällström
Elin Petersson, till kl. 11.25
Charlott Lorentzen

Tjänstgörande
ersättare

Håkan Abramsson (SD)

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
ersätter
Tor Billing (SD)

Närvarande
ersättare
Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Mats Hadartz, säkerhetschef och stabschef
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef och ansvarig för
extern samverkan i krisledningsstaben
Nina Andersson, näringslivschef
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare

Paragrafer

70-75

Utses att justera

Charlott Lorentzen (MP)

Justeringsdatum

2020-09-30

Sekreterare

Anna Sunnetoft

Ordförande

Per-Ola Mattsson

Justerande

Charlott Lorentzen

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Krisledningsnämnden

Beslutsdatum:

2020-09-28
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§ 74 Nedsättning av fast tillsynsavgift inom Miljöförbundet Blekinge Västs område
pga Covid-19/Corona 2020/2726
Krisledningsnämndens beslut
Krisledningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att sätta ner årsavgiften inom följande verksamheter till noll kronor för 2020:
årlig avgift livsmedel
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för
- serveringsställen där den huvudsakliga verksamheten inom livsmedelstaxan
utgörs av servering, inkl.
- mobila livsmedelsanläggningar
årlig avgift hälsoskydd
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för
- tillfälligt boende vilket bland annat omfattar hotell, vandrarhem, camping.
- skönhetsvård vilket omfattar bland annat skönhetsbehandlingar, frisörer och
fotvård
- bassängbad
årlig avgift miljötillsyn
Här justeras taxan för 2020 till 0 kronor för
- tandläkare
- pälsdjursuppfödning
att nedsättning av taxorna inte omfattar region, kommun, kommunala bolag,
trossamfund eller förbund,
att medel anslås till Miljöförbundet Blekinge Väst med 895 tkr extra för 2020, samt
att finansiering hanteras inom kommunens resultat då ett ärende om återföring av delar
av det egna kapitalet i Miljöförbundet Blekinge Väst ska hanteras under hösten 2020.
Sammanfattning
Med anledning av de befarade konsekvenserna av pandemin Covid-19 bestämdes att
senarelägga fakturering för tillsyn och kontroll inom Miljöförbundets
verksamhetsområden till tidigast 1 september 2020. Detta för att ge företagen respit
med betalning och för att medlemskommunerna skulle kunna besluta om eventuell
sänkning av den årliga avgiften. Beslut som generellt påverkar taxornas storlek kan bara
fattas av fullmäktige i respektive medlemskommun.
Vissa branscher har drabbats hårdare än andra av pandemin och de restriktioner som
införts. Även inom branscher varierar påverkan.
Ramen för de beslut som en kommun får fatta utgår ifrån grundlag och kommunallag.
En av de grundläggande principerna är att alla ska behandlas lika och att de skillnader
som görs ska vara sakliga och objektiva.
När det gäller att reglera avgifterna behöver särskild hänsyn tas till kontroll utifrån
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livsmedelslagstiftningen då den grundas på EU-rätt (EU:s kontrollförordning) och har
särskilda krav på finansieringen av kontrollverksamheten.
Kommunfullmäktige kan besluta om att ändra taxan för vissa verksamheter. Retroaktiva
beslut som är gynnande kan genomföras. När det gäller kontroller enligt livsmedelslagen
så tittar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) nu på frågan och kommer att
återkomma med vad kommuner får göra gällande avgiften för 2020 med hänsyn till
pågående pandemi. Kommunchef i Olofström har varit i kontakt med SKR och diskuterat
livsmedelstaxan. De har inte haft möjlighet att utreda ytterligare men planerar att göra
det.
Vid ett nytt taxebeslut behöver finansiering beaktas i beslutet.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2020-09-14
Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
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Digitalt sammanträde via Netpublicator, klockan 16:30 – 17:05

Beslutande

Per-Ola Mattsson
Mats Dahlbom
Magnus Gärdebring
Marie Sällström
Elin Petersson

Tjänstgörande
ersättare

Håkan Abramsson (SD)

Närvarande
ersättare

Bodil Frigren Ericsson (L)

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
ersätter
Tor Billing (SD)

Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Mats Hadartz, säkerhetschef och stabschef
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef och ansvarig för
extern samverkan i krisledningsstaben
Nina Andersson, näringslivschef
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare

Paragrafer

76-80

Utses att justera

Mats Dahlbom (C)

Justeringsdatum

2020-10-15

Sekreterare

Anna Sunnetoft

Ordförande

Per-Ola Mattsson

Justerande

Mats Dahlbom

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Krisledningsnämnden

Beslutsdatum:

2020-10-14

Tillkännages fr.o.m.: 2020-10-16
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§ 78 Avgifter för uteserveringar vintersäsongen 2020-2021 2020/2466
Krisledningsnämndens beslut
att inte ta ut någon avgift för uteserveringar under perioden 2020-10-01 – 2021-03-31.
Sammanfattning
Krisledningsnämnden beslutade 2020-09-28, § 72, att möjliggöra för näringsidkare att få
ansökningar om tillstånd för uteservering beviljade för tolv månader i taget.
Karlshamns kommun har fått en enormt positiv respons för ovan nämnda beslut. Det rör
sig om TV-inslag, tidningsartiklar, ledarsidor, radio, plus spridning i andra kommuner där
man ser Karlshamn som en stad som går först i frågan.
Som det är nu kommer krögarna att börja betala för sina uteserveringar igen från och
med 2020-10-16. Eftersom det är första gången kommunen ger tillstånd till
uteserveringar även under vintersäsongen bör uteserveringar under denna första
säsong vara avgiftsfria. Vi är fortfarande mitt i en pandemi och detta bör ses som ett
samarbete mellan kommun och näringsliv i syfte att begränsa smittspridningen av
coronaviruset.
Kostnaden för näringsidkarna för uteservering är 40 kr per kvadratmeter och månad. Det
rör sig om uppskattningsvis 2-4 uteserveringar som kommer att stå kvar över vintern.
Det innebär i realiteten inte någon intäktsförlust för kommunens del att inte ta ut någon
avgift eftersom möjligheten till uteservering året runt är ny.
Beslutsunderlag
Näringslivschef Nina Anderssons tjänsteskrivelse daterad 2020-10-12
Beslutet skickas till
Näringslivschef Nina Andersson
Trafikhandläggare Per Olsson
Gatuingenjör Ola Karlsson
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Plats och tid

Digitalt sammanträde via Netpublicator, klockan 11:00 – 12:00

Beslutande

Per-Ola Mattsson
Mats Dahlbom
Magnus Gärdebring
Marie Sällström
Charlott Lorentzen

Tjänstgörande
ersättare

Bodil Frigren Ericsson (L)
Håkan Abramsson (SD)

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
ersätter
Elin Petersson (M)
Tor Billing (SD)

Närvarande
ersättare
Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Mats Hadartz, säkerhetschef och stabschef
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef och ansvarig
för extern samverkan i krisledningsstaben
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare

Paragrafer

81-84

Utses att justera

Magnus Gärdebring (M)

Justeringsdatum

2020-11-11

Sekreterare

Anna Sunnetoft

Ordförande

Digital signatur
Per-Ola Mattsson

Justerande

Digital signatur
Magnus Gärdebring

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Krisledningsnämnden

Beslutsdatum:

2020-11-11

Tillkännages fr.o.m.: 2020-11-11
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Tillkännages t.o.m.: 2020-12-04
Protokollet förvaras: Rådhuset

_____________________________________________________________________
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§ 84 Åtgärder med anledning av skärpta regionala råd från Region Blekinge
rörande covid-19/corona 2020/3274
Krisledningsnämndens beslut
att ingen uthyrning sker av kommunala anläggningar och lokaler för träning, tävling,
kultur-/musikverksamhet etc under perioden 11-30 november 2020. Undantag får göras
för organiserad verksamhet riktad mot barn och ungdomar födda 2005 eller senare,
att pausa allmän åkning på Jössarinken under perioden 11-30 november 2020,
att stänga meröppet-servicen på filialbiblioteken samt stänga tidskriftsavdelningen på
stadsbiblioteket under perioden 11-30 november 2020,
att stänga Väggabadet fram till 30 november 2020. Undantaget är organiserad
simträning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare samt skolverksamhet,
att ingen uthyrning av kommunala lokaler sker för privata fester och tillställningar eller
dylikt under perioden 11 november-31 december 2020,
att tillsvidare avråda från besök på särskilt boende, korttidsboenden, gruppbostäder
samt socialpsykiatriboende,
att efter säkerställande av att inte rättsläget förhindrar detta ge omsorgschefen mandat
att besluta om förbud mot besök på korttidsboenden,
att alla politiska möten inom kommunkoncernen genomförs digitalt tillsvidare, samt
att uppmana samtliga partier att genomföra gruppmöten digitalt tillsvidare.
Sammanfattning
Utifrån bifogat underlag har krisledningsstaben bedömt att åtgärder som kräver politiskt
beslut krävs för att begränsa den ökade smittspridningen i kommunen. Åtgärderna
vidtas med anledning av regionens riktlinjer för att begränsa smittspridning samt stabens
lokala överväganden. Då frågan är att hänföra till coronapandemin ligger det inom
ramen för krisledningsnämnden att hantera beslutsmässigt.
Samråd har skett med Länsstyrelsen, Region Blekinge samt övriga blekingekommuner
och hänsyn är tagen till Folkhälsomyndighetens riktlinjer
Följande åtgärder föreslås:
Ingen uthyrning av kommunala träningsanläggningar perioden 11 - 30 november 2020
med undantag för träningar för barn och unga födda 05 och senare.
Ingen allmän åkning på Jössarinken perioden 11 - 30 november 2020.
Meröppet-servicen på lokalbiblioteken i Hällaryd, Svängsta och Asarum (Stenbacka)
stängs under perioden 11 november-31 december 2020.
Stänga tidskriftsavdelningen på stadsbiblioteket under perioden 11 - 30 november 2020.
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Väggabadet stängs fram till 30 november 2020.
Ingen uthyrning av kommunala lokaler till privata fester och tillställningar under perioden
11 november-31 december 2020.
Avrådan från besök på särskilt boende - Gustavsborg, Ekegården, Ekelunden,
Mariegården samt Östralycke.
Avrådan från besök i gruppbostäder – Odlingsvägen, Björkliden, Dagsländevägen,
Recordvägen, Mariegården, Sämjevägen, Strömma 9, Fridhem, Boken, Erik
Dahlbergsvägen, Kurirvägen, Höralyckan samt Bockabjär.
Avrådan från besök i socialpsykiatriboendet på Mariegården.
Krisledningsstaben vill också i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) och andra aktörer snabbutreda möjligheten att förbjuda besök på
korttidsverksamheten Kompassen. Anledningen är att denna verksamhet till viss del kan
ses som en sluss in i den övriga verksamheten där smitta måste stoppas. Då
verksamheten inte utgör ett eget boende för brukarna kan det finnas lagstöd för att
kommunen beslutar om besöksförbud.
Beslutsunderlag
1

Samlat underlag till åtgärder för att minska smittspridning i Karlshamns kommun
2020-11-10

Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Stabschef Mats Hadartz
Samverkansansvarig Christina Svensson
Fritidssamordnare Thomas Nilsson
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
Chef för servicecenter Lena Axelsson
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Förvaltningschef Thomas Svensson
Bolag inom kommunkoncernen
Kommunalförbund
Gruppledare
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§

Avgång som styrelseledamöter i Karlshamnsfastigheter AB - Anders
Nilsson och Theresia Bergdahl (näringslivsrepresentanter)
Förslag till beslut
att ta meddelandet om Anders Nilssons och Theresia Bergdahls avgång som
styrelseledamöter i Karlshamnsfastigheter AB till protokollet
Sammanfattning
Kommunfullmäktige utsåg 2019-09-23 § 179 Anders Nilsson och Theresia Bergdahl till
ledamöter i Karlshamnsfastigheter AB:s styrelse, så som representanter för det
regionala näringslivet.
2020-09-28 respektive 2020-09-29 har ledamöterna i enlighet med 8 kap. 14 §
aktiebolagslagen (2005:551) inkommit till fullmäktige med meddelande om att de avgår
från respektive uppdrag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-13
Anders Nilssons meddelande om avgång från uppdrag, 2020-09-28
Theresia Bergdahls meddelande om avgång från uppdrag, 2020-09-29
Beslutet skickas till
Karlshamnsfastigheter AB
Bolagsverket
Avgående ledamöter
Utredare Anna Persson
Hemsidan

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Från: Anders Nilsson[anders@guovik.net]
Skickat: 28.09.2020 16:24:37
Till: kommunstyrelsen@karlshamn.se[kommunstyrelsen@karlshamn.se]
Kopia: Andreas Saleskog[andreas.saleskog@karlshamn.se];
Ämne: Utträde ur KAFAB's styrelse - Anders Nilsson, näringslivsrepresentant

Undertecknad näringslivsrepresentant i styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB begär härmed mitt utträde ur
styrelsen.

Med vänlig hälsning
Anders Nilsson
470528‐3572
Guöviks byväg 2
374 96 TRENSUM
+46454/61800
+46 705653410
anders@guovik.net
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Från: bergdahlagarden@gmail.com[bergdahlagarden@gmail.com]
Skickat: 29.09.2020 07:28:58
Till: kommunstyrelsen@karlshamn.se[kommunstyrelsen@karlshamn.se]
Kopia: Andreas Saleskog[andreas.saleskog@karlshamn.se];
Ämne: Avsägande av uppdrag

Hej,
Undertecknad näringslivsrepresentant i styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB begär härmed utträde ur styrelsen.
Med Vänlig Hälsning
Theresia Bergdahl
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Kommunfullmäktiges valberednings beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse följande ledamöter till Karlshamnsfastigheter AB:s styrelse för perioden fram till
ordinarie bolagsstämma 2023:
Jan-Åke Berg (S)
XX (M)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-23 § 179 att styrelsen i Karlshamnsfastigheter
AB ska bestå av sju ledamöter. Näringslivsrepresentanterna Anders Nilsson och
Theresia Bergdahl har meddelat sin avgång från styrelsen. Kvar i styrelsen finns fem
ledamöter. Med stöd i reviderad bolagsordning föreslås att näringslivsrepresentanterna
ersätts med politiska representanter. Valberedningen förslår att platserna i styrelsen
fördelas enligt ovan förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-13
Beslutet skickas till
Karlshamnsfastigheter AB
Envar vald
Matrikeln
Hemsidan
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Utredare Anna Persson
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§
3

Kompletterande val av styrelse i Karlshamnsfastigheter AB 2020-2023
Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse följande ledamöter till Karlshamnsfastigheter AB:s styrelse för perioden fram till
ordinarie bolagsstämma 2023:
Jan-Åke Berg (S)
XX (M)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-23 § 179 att styrelsen i Karlshamnsfastigheter
AB ska bestå av sju ledamöter. Näringslivsrepresentanterna Anders Nilsson och
Theresia Bergdahl har meddelat sin avgång från styrelsen. Kvar i styrelsen finns fem
ledamöter. Med stöd i reviderad bolagsordning föreslås att näringslivsrepresentanterna
ersätts med politiska representanter. Valberedningen förslår att platserna i styrelsen
fördelas enligt ovan förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-13
Nominering från gruppledare Per-Ola Mattsson, 2020-11-10
Beslutet skickas till
Karlshamnsfastigheter AB
Envar vald
Matrikeln
Hemsidan
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Utredare Anna Persson

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

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Julius
Svensson (M)
Förslag till beslut
att bevilja Julius Svenssons (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige och att sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny
sammanräkning.
Sammanfattning
Julius Svensson (M) har den 22 oktober 2020 meddelat att han avsäger sig uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Mail från Julius Svensson (M)
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Blekinge län
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör

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

Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden – Ted Olander (MP)
Förslag till beslut
att bifalla Jan Anderssons (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden
att till ny ersättare i utbildningsnämnden utse Ted Olander (MP) för tiden till och med
2022 års utgång.
Sammanfattning
Jan Andersson (MP) har i skrivelse 2020-10-16 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden på grund av tidsbrist.
Miljöpartiet nominerar Ted Olander (MP) till ny ersättare.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Jan Andersson (MP)
Beslutet skickas till
Utbildningsnämnden
Ted Olander
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör

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

Fyllnadsval av ersättare i överförmyndarnämnden - Lennart Ung (KD)
Förslag till beslut
att bifalla Marina Carlegrundhs (KD) avsägelse som ersättare i överförmyndarnämnden
att till ny ersättare utse Lennart Ung (KD) för tiden till och med 2022 års utgång.
Sammanfattning
Marina Carlegrundh (KD) har i mail 2020-09-28 uppgivit att hon vill avsäga sig
uppdraget som ersättare i överförmyndarnämnden.
Gruppledare Britt Jämstorp (KD) meddelar att man nominerar Lennart Ung (KD) till ny
ersättare.
Beslutsunderlag
Mail 2020-09-28 från Marina Carlegrundh (KD)
Beslutet skickas till
Överförmyndarnämnden
Lennart Ung
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör

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

Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi AB - Ted Olander (MP)
Förslag till beslut
att bifalla Jan Anderssons (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i Karlshamn
Energi AB
att till ny ledamot i Karlshamn Energi AB efter Jan Andersson (MP) utse Ted Olander
(MP) för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
Sammanfattning
Jan Andersson (MP) har i skrivelse 2020-10-16 meddelat att han avsäger sig uppdraget
som ledamot i Karlshamn Energi AB på grund av tidsbrist.
Miljöpartiet nominerar Ted Olander (MP) som ny ledamot.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Jan Andersson (MP)
Beslutet skickas till
Karlshamn Energi AB
Ted Olander
Utredare Anna Persson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör

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

Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi Elförsäljning AB - Ted Olander
(MP)
Förslag till beslut
att bifalla Jan Anderssons (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i Karlshamn
Energi Elförsäljning AB
att till ny ledamot i Karlshamn Energi Elförsäljning AB efter Jan Andersson (MP) utse
Ted Olander (MP) för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
Sammanfattning
Jan Andersson (MP) har i skrivelse 2020-10-16 meddelat att han avsäger sig uppdraget
som ledamot i Karlshamn Energi Elförsäljning AB på grund av tidsbrist.
Miljöpartiet nominerar Ted Olander (MP) till ny ledamot.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Jan Andersson (MP)
Beslutet skickas till
Karlshamn Energi Elförsäljning AB
Ted Olander
Utredare Anna Persson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör

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

Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi Vatten AB - Ted Olander (MP)
Förslag till beslut
att bifalla Jan Anderssons (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i Karlshamn
Energi Vatten AB
att till ny ledamot i Karlshamn Energi Vatten AB utse Ted Olander (MP) för tiden till och
med ordinarie bolagsstämma 2023.
Sammanfattning
Jan Andersson (MP) har i skrivelse 2020-10-16 meddelat att han avsäger sig uppdraget
som ledamot i Karlshamn Energi Vatten AB på grund av tidsbrist.
Miljöpartiet nominerar Ted Olander (MP) till ny ledamot.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Jan Andersson (MP)
Beslutet skickas till
Karlshamn Energi Vatten AB
Ted Olander
Utredare Anna Persson
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör

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