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Dagordning
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ärende
Val av justerare
Fastställande av dagordning
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Renhållningstaxa för år 2021
Uppräkning av taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet inför 2021
Delårsbokslut januari-augusti 2020 - Miljöförbundet Blekinge Väst
Delårsrapport januari - juli 2020 - Räddningstjänsten Västra Blekinge
Delårsrapport januari-augusti 2020 - Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Begäran om tilläggsanslag för nämnden för arbete och välfärd
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Huvudmannaskap för sanering av det tidigare täktområdet inom Stärnö sjöstad
Revidering av stadgar för NetPort.Karlshamn ideell förening
Motion om att införa skärmförbud på kommunens bad - Görgen Lennarthsson
(SD)
Motion om att skapa studiero för våra elever - Björn T Nurhadi (SD), Margaretha
Lennarthsson (SD), Mona Wettergren (SD)
Motion om att anta Karlshamnslinjen som Karlshamns arbetsmarknadspolitik Elin Petersson (M) och Magnus Gärdebring (M)
Borgensram för Stadsvapnets dotterbolag
Borgensavgift 2021
Avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen
Handlingar för kännedom december 2020
Entledigande från uppdrag som ledamot i krisledningsnämnden - Tor Billing
(SD)
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Val av justerare /

Fastställande av dagordning /
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning avser ändring av talartid under
interpellationsdebatt för att möjliggöra deltagande i vidare debatt för interpellant och
svarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30
Arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 2020-09-30
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Kommunjuristerna
Kommundirektören
Kommunfullmäktiges sekreterare
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning avser ändring av talartid under
interpellationsdebatt för att möjliggöra deltagande i vidare debatt för interpellant och
svarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30
Arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 2020-09-30
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Kommunjuristerna
Kommundirektören
Kommunfullmäktiges sekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-30

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2020/2862

Datum
2020-11-10
2020-11-24
2020-12-07

§
328
259

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Förslag till beslut
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning avser ändring av talartid under
interpellationsdebatt för att möjliggöra deltagande i vidare debatt för interpellant och
svarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30
Arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 2020-09-30
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Kommunjuristerna
Kommundirektören
Kommunfullmäktiges sekreterare

Anna Persson
Utredare

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

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen  Kansli
Gäller från: lagakraftvunnet beslut
Antagen: KF § 45, 2019-04-08
Reviderad: KF § 27, 2020-04-06,
KF § XX, 2020-XX-XX

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Utöver vad som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen (2017:725), KL, och
andra författningar gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter

1§
Kommunfullmäktige har 51 ledamöter och 31 ersättare.

Presidium

2§
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer kommunfullmäktige bland
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör
kommunfullmäktiges presidium.
Val av presidium ska förrättas på det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige.
Vid valet bestämmer kommunfullmäktige tiden för uppdragen.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den
mån ordföranden anser att det behövs.
Vice ordförande eller andre vice ordförande övertar ordförandens samtliga funktioner när
ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag.
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Ålderspresidenten

3§
Tills dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit
ledamot i kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika
lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Om samtliga i presidiet är förhindrade att sköta uppdraget som ordförande, ankommer det på
ålderspresidenten att vara ordförande.

Fyllnadsval till presidiet

4§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost,
ska kommunfullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av
tjänstgöringstiden för den som har avgått.

Upphörande av uppdrag och ansökan om att behålla uppdrag

5§
Om en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör att vara valbar upphör
uppdraget vid nästa kommunfullmäktigesammanträde om inte kommunfullmäktige, efter
ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av
mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska
bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av kommunfullmäktige innan
uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunkansliet.
Tid och plats för sammanträdena

6§
Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom i januari, juli och
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augusti. För varje år bestämmer kommunfullmäktige dag och tid för sammanträdena.
Sammanträde ska vara avslutat senast kl. 22.00.
Kommunfullmäktige sammanträder i Rådhussalen i Rådhuset. Ledamöterna placeras
koalitionsvis/partivis. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en
annan plats för ett visst sammanträde.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena om särskilda skäl föreligger bestämma
att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans. Deltagandet ska i sådant fall
ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra och delta på lika villkor. Den ledamot som önskar deltaga på distans ska
senast två dagar före sammanträdet anmäla det till kommunkansliet.
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
kommunfullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer dagen och
tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium.
Extra sammanträde

7§
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med
vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra
sammanträdet.
Ändringar i sammanträdesordningen

8§
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa
in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.
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Tillkännagivande av sammanträdena

9§
Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med kommunfullmäktige och
uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Kommunfullmäktiges sammanträden ska
tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje
ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen.
Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska
behandlas. Kallelsen skickas elektroniskt, om inte skäl talar emot.
I 5 kap. 14 – 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

10 §
Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för
sammanträdet.
Kommunfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar
kommunfullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om kommunfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett
tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I
ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är
närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
Ärenden och handlingar till sammanträdena

11 §
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när kommunfullmäktige ska
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
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12 §
Beslutsunderlaget i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet ska tillställas varje
ledamot och ersättare före sammanträdesdagen. Handlingarna i varje ärende ska finnas
tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Undantagsvis kan handlingar delges i begränsad omfattning om det finns särskilda skäl
och ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, bedömer att ett ärende måste
behandlas.
Kallelse och beslutsunderlag skickas elektroniskt.
Interpellationer och frågor ska tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde
vid vilket de avses bli ställda.
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

13 §
Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot eller
tjänstgörande ersättare att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den
ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som anländer sedan ordföranden har förrättat
upprop eller lämnar sammanträdet före dess slut ska anmäla detta till sekreteraren.

14 §
När en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående
sammanträde inleds tjänstgöringen vid det ärende som följer direkt på det ärende som
pågick när ledamoten anmälde att ledamoten lämnar. Om särskilda skäl föreligger beslutar
ordföranden om att inträde kan ske under pågående handläggning av ett ärende.
Upprop

15 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig
under hela sammanträdet.
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I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. Upprop
förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när
ordföranden anser att det behövs.

Protokollsjusterare

16 §
Sedan uppropet har förrättats enligt 15 § väljer kommunfullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande
fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. Kommunfullmäktige beslutar samtidigt om
tid för justeringen.
Turordning för handläggning av ärendena

17 §
Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
tillkännagivandet. Kommunfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för
ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns
med i tillkännagivandet.
Kommunfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
Yttranderätt vid sammanträdena

18 §
Rätt att delta i överläggningen har
- kommunalråd och oppositionsråd,
- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling
av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
- ordföranden och vice ordförandena i en kommunfullmäktigeberedning, när
kommunfullmäktige behandlar ett ärende som beredningen handlagt
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- ordföranden i en nämnd, en kommunfullmäktigeberedning, en styrelseordförande
eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning
hålls med anledning av svaret
- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL, när
kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.
19 §
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när
kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen när kommunfullmäktige behandlar ett
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid kommunfullmäktiges behandling av
revisionsberättelsen.
20 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som det behövs, kalla
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, kommunfullmäktigeberedningarna och de
helägda kommunala bolagen, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett
sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
21 §
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.
Kommunfullmäktiges sekreterare får yttra sig om kallelsen, ärendenas handläggning samt om
lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning och ordningen vid sammanträdena

22 §
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han
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eller hon anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg
på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av
ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under
hans eller hennes anförande.
Den som önskar ställa en ordningsfråga ska begära att få ställa frågan. I första hand ska
anmälan ske genom tillhandahållen digital lösning, i andra hand ska anmälan ske genom
handuppräckning. En ordningsfråga bryter talarlistan, och ordet skall omedelbart ges till den
som begär det. Ordningsfrågan ska gälla formerna för mötets genomförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa
sammanträdet.

Yrkanden

23 §
När kommunfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har
uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte
något yrkande ändras, återtas eller läggas till, om inte kommunfullmäktige beslutar medge
det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta
det skriftligt.
Deltagande i beslut

24 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden,
innan beslutet fattas.
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
kommunfullmäktige fattar det med acklamation.
Omröstningar

25 §
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster elektroniskt. I andra hand
genomförs omröstningarna så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker
enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Omröstningar i ärenden om val eller anställning av personal sker med slutna valsedlar.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får
inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven
röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning
genomföras omedelbart.

26 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet
avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
- upptar namnet på någon som inte är valbar,
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, eller
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Motioner

27 §
En motion
- ska vara skriftlig,
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- får inte ta upp ämnen av olika slag
- väcks genom att den lämnas in till kommunkansliet eller ett sammanträde med
kommunfullmäktige
- debatteras i fullmäktige efter beredning i nämnd.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Företagens initiativrätt

28 §
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL får väcka ärenden i
kommunfullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att
kommunfullmäktige får ta ställning till.
Interpellationer

29 §
Interpellationer får ställas till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, till ordföranden i en
nämnd eller dess utskott, till ordföranden i en fullmäktigeberedning, till ordföranden i
sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, till ordföranden i ett kommunalförbund samt
till ordföranden i en gemensam nämnd.
En interpellation ska vara skriftlig och inges av en ledamot. Den ska lämnas in till
kommunkansliet senast en vecka före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa
den. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter
det då interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att
lämnas vid ett visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast sista arbetsdagen före
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den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av
interpellationen till ordföranden i kommunstyrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd eller
till ordföranden i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt
uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.
Talartid i interpellationsdebatt är för interpellanten 5+2 minuter. För svarande 5+2
minuter och för kommunfullmäktiges ledamöter obegränsat antal inlägg à 2
minuter.
Interpellant och svarande har rätt till varsitt anförande á 5 minuter samt varsin
replik á 2 minuter innan debatten släpps fri för kommunfullmäktiges samtliga
ledamöter, interpellanten och svaranden. Talartid för samtliga under den fria
debatten är obegränsat antal inlägg á 2 minuter.
Frågor

30 §
En fråga ska vara skriftlig och inges av en ledamot till kommunkansliet senast klockan 12.00
den sammanträdesdag vid vilken ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 29 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte
vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

Allmänpolitisk sakdebatt

31 §
Kommunfullmäktiges presidium kan på skriftlig begäran av gruppledare utlysa en
allmänpolitisk sakdebatt kring ett avgränsat ämnesområde. Vilket ämnesområde som ska vara
föremål för debatten beslutas av presidiet inför varje debatt.
Talarordningen bestäms i fallande skala i förhållande till antalet valda ledamöter i
kommunfullmäktige. Partierna får fritt disponera sin talartid. Rekommenderad talartid för
kommunalråd eller berörd nämndsordförande är totalt 15 minuter och för varje parti i
övrigt totalt 10 minuter.
11
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Beredning av ärendena
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32 §
Om kommunfullmäktige inte beslutar annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som
kommunfullmäktige ska behandla ska beredas.
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om
remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige ska redovisas de
kommunfullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie
sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.

Återredovisning från nämnderna

33 §
Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av
uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i nämndernas
reglemente.
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning

34 §
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Beredning av revisorernas budget

35 §
Presidiet bereder revisorernas budget.
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Valberedning

36 §
På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljer kommunfullmäktige inom
sig en valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av en ledamot från vart och ett av i kommunfullmäktige invalt parti
samt lika många personliga ersättare.
Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla
med undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium, valberedning och fyllnadsval.
Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan
föregående beredning. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Justering av protokollet

37 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller
hon har lett.
Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Reservation

38 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen,
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt
som har fastställts för justering av protokollet.
Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den
dag sammanträdesdag beslutet fattades.
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Expediering och publicering

39 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av
besluten i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar kommunfullmäktiges skrivelser
och övriga handlingar som upprättas i kommunfullmäktiges namn, om inte
kommunfullmäktige beslutar annat.

40 §
Tillkännagivande av justering av kommunfullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som
föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i
den utsträckning hinder inte möter på grund av lag eller annan författning.

Allmänhetens frågestund

41 §
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid
följande sammanträden med kommunfullmäktige:
1

när kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen, och

2

sedan kommunfullmäktige för varje särskilt fall beslutat att allmänhetens frågestund

ska ske vid ett kommande sammanträde.
I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras
och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna
upplysningar under den.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta renhållningstaxa för år 2021.
Reservation
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutat till förmån för eget yrkande.
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

Yrkande
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att punkt 3 i förslaget avseende höjning av taxa för
hämtning av trädgårdsavfall stryks.
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunstyrelsen besluta
enligt tjänstemannaförslaget.
Beslutet skickas till
Västblekinge Miljö AB
Författningssamlingen
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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

23

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-28

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2020/3149

Datum
2020-11-10
2020-11-24
2020-12-07

§
315
252

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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Taxa 2021 inkl moms

Villa och fritid
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
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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

Information

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
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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
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

Erbjuds
i
kombination
med
restavfall

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
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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

Osorterat avfall

Osorterat avfall

Osorterat avfall

Osorterat avfall
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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

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

Gångväg
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
0,82 kr
4,12 kr
8,14 kr
4,12 kr

Levereras i bunte - 20 säckar ingår

Årstaxa
Årstaxa
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Kärlbyte och montering ingår vid
nyutsättning

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

Ordinarie tur

1 ggr/ år

848,00 kr

1 060,00 kr

Ordinarie tur

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

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
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2020
Varje kommun är enligt 15 kap 8§ Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande
av hushållsavfall.Kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen
samt i kommunens renhållningsföreskrifter. Karlshamns kommun har uppdragit åt
Västblekinge Miljö AB att svara för kommunens åligganden enligt denna paragraf.
I händelse nedanstående taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift skall avgift
erläggas enligt överenskommelse varvid gällande entreprenadavtal skall utgöra grund.
Dessutom skall behandlingsavgifter samt administrationskostnader erläggas.
Hämtning och bortforsling skall göras genom Västblekinge Miljö AB eller dess
entreprenör.
Samtliga avgifter är inkluderade med 25 % lagstadgad mervärdesskatt.
Angivna avgifter är antagna av kommunfullmäktige i Karlshamn den xx/12 2019 § zzz

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Renhållningstaxan beslutas av kommunfullmäktige.
Avgifter enligt renhållningstaxan faktureras av Västblekinge Miljö AB i efterskott med förfallodag
den siste i faktureringsmånaden.
Abonnenter och kunder till VMAB kan välja att bli fakturerade varje månad, varannan månad,
kvartal, halvår eller helår. Privatpersoner som inte aktivt anmäler sitt val blir fakturerade varje kvartal.
Företag som inte aktivt anmäler sitt val blir fakturerade varje halvår.
Avgiften för tömning av enskilda avlopp faktureras tillsammans med avgiften för hushållsavfall.
Övriga avgifter (som inte omfattas av renhållningstaxan) betalas efter anmodan från
Västblekinge Miljö AB.
Sker inte betalning i rätt tid debiteras ränta (referensräntan + 8%) enligt räntelagen (1975:635).
Abonnenter och kunder som ej betalt sin faktura i rätt tid erhåller en betalningspåminnelse.
Uteblir betalning även efter påminnelsen lämnas ärendet vidare till av Västblekinge Miljö AB anvisat
inkassobolag. Inkassohanteringen innebär att lagstadgade inkassokostnader tillkommer enligt lag
(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.
Övriga avgifter (som inte omfattas av renhållningstaxan) betalas efter anmodan från
Västblekinge Miljö AB.
Hämtningsintervall och storlek på behållare bestäms utifrån avfallslämnarens behov och
vad som framgår av de kommunala renhållningsföreskrifterna.
Hämtningsintervall för slam framgår av de kommunala renhållningsföreskrifterna. Längre
hämtningsintervall beslutas av Miljöförbundet Blekinge Väst.
Om sopbehållaren - vid ordinarie hämtningstillfälle - inte har använts sedan föregående
hämtningstillfälle och hämtning inte behövs, har ändå hämtningsskyldigheten fullgjorts rent
taxemässigt. Samma sak gäller om sopbehållaren inte varit tillgänglig.
Fastighetsägaren ombesörjer all rengöring av soprum eller annan uppställningsplats
för sopbehållare. Rengöring av sopkärlen görs av fastighetsägaren.
Behållare får icke fyllas så att dess lock icke kan tillslutas väl eller så att hämtning och
bortforsling försvåras.
Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla transportvägen till behållarens 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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Taxa 2020

Villa och fritid
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

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

Information

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
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

Erbjuds
i
kombination
med
restavfall

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

Osorterat avfall

Osorterat avfall

Osorterat avfall

Osorterat avfall

39

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

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

Gångväg
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

st

Information
0,80 kr
4,00 kr
7,90 kr
4,00 kr

Levereras i bunte - 20 säckar ingår

Årstaxa
Årstaxa
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Kärlbyte och montering ingår vid
nyutsättning

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

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

Extra tömning minireningsverk

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, 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

Enstaka tömning av spillvattenbrunn

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.

47

Taxa 2020

Villa och fritid
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

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

Gångväg
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 .

Taxa 2020
Slamavskiljare

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

53

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
Taxa 2020
Trädgårdsavfall

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

Taxa 2020
Container hushållsavfall oregelbundna uppdrag som festivaler

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
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 17 kr att gälla från och med 1 januari 2021,
för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen
innebär att kostnadsfaktorn K blir 966 kr/h i de taxor som gäller för Miljöförbundet
Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet.
Taxorna som avses i beslutet avser tillsyn och kontroll enligt miljöbalken,
livsmedelslagstiftningen, lagen om animaliska biprodukter, lagen om internationella hot
mot människors hälsa, tobakslagen samt lagen om receptfria läkemedel.
Sammanfattning
För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför,
behöver taxorna för förbundets verksamhet räknas upp enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PVK). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 1,8 %, enligt
SKL cirkulär 20:32. Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 949 kr/h till 966 kr/h.
Beslutsunderlag
1

§ 55.2020 Beslut om uppräkning av timtaxa för miljöförbundets verksamhet
inför 2021

Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
Författningssamlingen
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 17 kr att gälla från och med 1 januari 2021,
för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen
innebär att kostnadsfaktorn K blir 966 kr/h i de taxor som gäller för Miljöförbundet
Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet.
Taxorna som avses i beslutet avser tillsyn och kontroll enligt miljöbalken,
livsmedelslagstiftningen, lagen om animaliska biprodukter, lagen om internationella hot
mot människors hälsa, tobakslagen samt lagen om receptfria läkemedel.
Sammanfattning
För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför,
behöver taxorna för förbundets verksamhet räknas upp enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PVK). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 1,8 %, enligt
SKL cirkulär 20:32. Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 949 kr/h till 966 kr/h.
Beslutsunderlag
1

§ 55.2020 Beslut om uppräkning av timtaxa för miljöförbundets verksamhet
inför 2021

Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
Författningssamlingen
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-16

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2020/3068

Datum
2020-11-10
2020-11-24
2020-12-07

§
314
253

Uppräkning av taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet inför
2021
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 17 kr att gälla från och med 1 januari 2021,
för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen
innebär att kostnadsfaktorn K blir 966 kr/h i de taxor som gäller för Miljöförbundet
Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet.
Taxorna som avses i beslutet avser tillsyn och kontroll enligt miljöbalken,
livsmedelslagstiftningen, lagen om animaliska biprodukter, lagen om internationella hot
mot människors hälsa, tobakslagen samt lagen om receptfria läkemedel.
Sammanfattning
För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför,
behöver taxorna för förbundets verksamhet räknas upp enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PVK). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 1,8 %, enligt
SKL cirkulär 20:32. Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 949 kr/h till 966 kr/h.
Beslutsunderlag
1

§ 55.2020 Beslut om uppräkning av timtaxa för miljöförbundets verksamhet
inför 2021

Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
Författningssamlingen

Anna Sunnetoft
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
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 godkänna delårsrapporten.
Jäv
Charlotte Lorentzen (MP anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
Miljöförbundet Blekinge Väst har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport
gällande delårsbokslut för perioden januari-augusti 2020.
Beslutsunderlag
1
2

Delårsbokslut januari-augusti 2020, Miljöförbundet Blekinge Väst
Revisorernas granskning av delårsbokslut januari-augusti 2020,
Miljöförbundet Blekinge Väst

Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
Ekonomichef Åsa Nygren

64

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-22

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2020/2958

Datum
2020-11-24
2020-12-07

§
263

Delårsbokslut januari-augusti 2020 - Miljöförbundet Blekinge Väst
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapporten.
Sammanfattning
Miljöförbundet Blekinge Väst har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport
gällande delårsbokslut för perioden januari-augusti 2020.
Beslutsunderlag
1
2

Delårsbokslut januari-augusti 2020, Miljöförbundet Blekinge Väst
Revisorernas granskning av delårsbokslut januari-augusti 2020,
Miljöförbundet Blekinge Väst

Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
Ekonomichef Åsa Nygren

Anna Sunnetoft
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
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 godkänna delårsrapporten.
Sammanfattning
Räddningstjänsten Västra Blekinge har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport
gällande delårsbokslut för perioden januari-juli 2020.
Beslutsunderlag
1
2

Delårsrapport 2020 Räddningstjänsten Västra Blekinge
Granskning av delårsrapport 2020 Räddningstjänsten Västra Blekinge

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Ekonomichef Åsa Nygren
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-22

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2020/2958

Datum
2020-11-24
2020-12-07

§
264

Delårsrapport januari - juli 2020 - Räddningstjänsten Västra Blekinge
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapporten.
Sammanfattning
Räddningstjänsten Västra Blekinge har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport
gällande delårsbokslut för perioden januari-juli 2020.
Beslutsunderlag
1
2

Delårsrapport 2020 Räddningstjänsten Västra Blekinge
Granskning av delårsrapport 2020 Räddningstjänsten Västra Blekinge

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Ekonomichef Åsa Nygren

Anna Sunnetoft
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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DELÅRSRAPPORT
OCH
BOKSLUTSPROGNOS
2020

Räddningstjänsten Västra Blekinge
Kommunalförbund
Org nr 222000-0935

Direktionen avlämnar härmed delårsrapport för perioden
2020-01-01 – 2020-07-31
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1. Verksamhetsberättelse
1.1 Ändamål och vision
bidra till en ökad trygghet för de som verkar,
bor och vistas i medlemskommunerna. Denna
verksamhetsplan skall vara ett styrande
dokument för räddningstjänsten under år 2020.
Här anges vilka aktiviteter och projekt, utifrån
ett antal fokusområden, som kommer att
genomföras under året och som kommer att
utveckla verksamheten.

Kommuner skall ha en räddningstjänst för att
kunna utföra räddningsinsatser i samband med
bland annat bränder, översvämningar, ras,
skred, trafikolyckor, tågolyckor och utsläpp av
olja eller kemikalier på land eller i inre vatten. I
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
definieras vad som utgör en räddningsinsats
och enligt lagen skall en kommun "ansvara för
en räddningsinsats endast om detta är
motiverat med hänsyn till behovet av ett
snabbt ingripande, det hotade intressets vikt,
kostnaderna
för
insatsen
och
omständigheterna i övrigt."

1.2 Kommunalförbundets
medlemmar
Kommunalförbundets

För kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och
Olofström
samordnas
ansvaret
i
kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra
Blekinge. Vi arbetar utifrån visionen: ”Området,
som Räddningstjänsten Västra Blekinge verkar
inom, skall vara skadefritt”.

Karlshamn,
kommuner

medlemmar

Sölvesborg
och

och

medlemmarnas

är

Olofströms
andel

i

förbundet fördelas enligt följande:

Karlshamn: 57,80 %
Sölvesborg: 24,90 %
Olofström: 17,30 %

Räddningstjänsten
Västra
Blekinges
huvudsakliga
uppgifter
anges
i
förbundsordningen
som
beslutas
av
medlemskommunernas
fullmäktigeförsamlingar. I förbundsordningen
anges att räddningstjänsten ska fullfölja de
skyldigheter som åvilar medlemskommunerna
enligt lag om skydd mot olyckor. Förbundet
ska också utöva den tillsyn som åligger
kommunerna enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor och även pröva tillstånd enligt
samma lag.

Förbundet

styrs

av

en

förbundsdirektion

bestående av nio ordinarie ledamöter, med
personliga ersättare, varav tre ledamöter från
respektive medlemskommun.

I lag om skydd mot olyckor anges att
kommunen ska ha ett handlingsprogram för
förebyggande verksamhet och räddningstjänst.
Utifrån förbundsordningen och de nationella
målen har räddningstjänsten fastställt en
vision,
en
verksamhetsidé
samt
verksamhetsmål
i
handlingsprogrammet.
Handlingsprogrammet
är
antaget
av
kommunalförbundets
direktion.
Verksamhetsmålen
har
brutits
ner
i
prestationsmål som årligen fastställs i en
verksamhetsplan. I verksamhetsplanen anges
årets prestationsmål och aktiviteter som ska
3
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, övriga aktiviteter har en god prognos
prognos att kunna uppfyllas till årets slut,

1.3 Verksamhetsplan 2020

övriga

I lag om skydd mot olyckor anges att

Utifrån förbundsordningen och de nationella

verksamhetsmål

i

är

antaget

kommunalförbundets
Verksamhetsmålen

brutits

utefter

rådande

situation.

Fyra

aktiviteter

har

en

osäker

aktiviteter kommer inte att kunna genomföras

av

ner

en

10 av de 13 aktiviteterna är påbörjade. Vissa
som planerat på grund av Covid-19, andra

direktion.
har

har

uppfylla de 10 prestationsmålen.

samt

handlingsprogrammet.

Handlingsprogrammet

anpassats

uppfylla de 10 prestationsmålen. året för att

målen har Räddningstjänsten fastställt en
verksamhetsidé

prognos

har

övriga aktiviteter har en god prognos

förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

en

aktiviteter

prognos att kunna uppfyllas till årets slut,

kommunen ska ha ett handlingsprogram för

vision,

god

aktiviteter

i

prestationsmål som årligen fastställs i en

aktiviteter

har

anpassats

utefter

situation.

Fyra

aktiviteter

har

rådande

en

osäker

prognos att kunna uppfyllas till årets slut,

verksamhetsplan. I verksamhetsplanen anges

övriga aktiviteter har en god prognos

årets mål och aktiviteter som ska bidra till en
ökad trygghet för kommuninvånaren.
Verksamhetsplanen skall vara ett styrande

2020. Här anges vilka aktiviteter och projekt,

dokument för Räddningstjänsten under år

utifrån ett antal fokusområden, som kommer

2020. Här anges vilka aktiviteter och projekt,

att genomföras under året och som kommer

utifrån ett antal fokusområden, som kommer

att utveckla verksamheten. Under denna rubrik

att genomföras under året och som kommer

kommer

att utveckla verksamheten. Under denna rubrik
kommer
följas

aktiviteterna

upp.

i

följas

verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen

för

§

957).

revisionsgranskningar

Efter

tidigare

innehåller

upp.

i

verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen

för

2020

beslutades av direktionen i december 2020

2020

(RVB

beslutades av direktionen i december 2020
(RVB

aktiviteterna

§

957).

Efter

revisionsgranskningar

års

tidigare

innehåller

års
årets

verksamhetsplan färre aktiviteter än tidigare år

årets

för att anpassas till förbundets resurser. Totalt

verksamhetsplan färre aktiviteter än tidigare år

innehåller verksamhetsplanen 13 aktiviteter

för att anpassas till förbundets resurser. Totalt

som skall genomföras under året för att

innehåller verksamhetsplanen 13 aktiviteter

uppfylla de 10 prestationsmålen.

som skall genomföras under året för att
uppfylla de 10 prestationsmålen.

10 av de 13 aktiviteterna är påbörjade. Vissa
aktiviteter kommer inte att kunna genomföras

10 av de 13 aktiviteterna är påbörjade. Vissa

som planerat på grund av Covid-19, andra

aktiviteter kommer inte att kunna genomföras
som planerat på grund av Covid-19, andra
aktiviteter

har

anpassats

utefter

situation.

Fem

aktiviteter

har

en

rådande

aktiviteter

har

anpassats

utefter

situation.

Fyra

aktiviteter

har

en

rådande
osäker

prognos att kunna uppfyllas till årets slut,

osäker

övriga

prognos att kunna uppfyllas till årets slut
övriga aktiviteter har en god prognos.

4
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1.3.1 Övergripande mål för hela verksamheten
Aktivitet

Status/Kommentar 200731

Prognos 201231

Viss utbildning senarelagd pga.
Covid-19.
TFÖ
inställd.
Säkerhetsskyddsarbetet
inom
förbundet följer plan.



Arbetet
med
jämlikhetsfrågor
kommer att bedrivas systematiskt
och målinriktat. Ett andra steg i
arbetet med jämlikhetsfrågor är att
tillföra kunskap i dessa frågor.
Detta kommer att ske vid två
tillfällen med tema/föreläsning
under året. Arbetet ska vara klart
2020-11-30.

Ej påbörjad på grund av tidsbrist.



Under år 2020 ska SONA användas
vid två tillfällen. SONA är en
förkortning på Samtal Om Normer
och Attityder. Det är en metod som
ska synliggöra och ifrågasätta
normer och attityder i olika
jämlikhetsfrågor genom diskussion
och ledning av samtalsledare.
Metoden SONA arbetar med den
positiva och stärkande psykosociala
arbetsmiljön. Arbetet ska vara klart
2020-11-30.

Ej påbörjad på grund av tidsbrist.

Civilt försvar
För att fortsätta planeringen att
återta funktioner och förmåga
under
höjd
beredskap
ska
Räddningstjänsten
kontinuerligt
arbeta
med
att
förbereda
organisationen för uppgifter inom
det civila försvaret.

Jämlikhet

Tidbrist
samt
resurstillgång
begränsar prognosen.


Tidbrist
samt
resurstillgång
begränsar prognosen.

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
Direktionen för Räddningstjänsten
ska senast 2020-12-31 ha fattat
beslut om nytt handlingsprogram
enligt lagen om skydd mot olyckor.
Särskilt ska utredningen om
förbundets
förmågor,
som
genomfördes under år 2018,
beaktas samt nya krav inom
området systemledning (se punkt
4.1 i verksamhetsplanen).

Arbetet ej påbörjat. Oklart i vilken
omfattning handlingsprogrammet
ska
revideras
beroende
på
tidsplanen för ny lagstiftning.
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Aktivitet

Status/Kommentar 200731

Prognos 201231

Förslag till ny detaljplan är nu ute
på granskning. Räddningstjänsten
har aktivt deltagit vid framtagande
av systemhandlingar som är en del i
processen med detaljplan.



Ny brandstation i Karlshamn
Räddningstjänsten ska kontinuerligt
samverka
med
Karlshamns
kommun med arbetet att ta fram
relevanta projekteringsunderlag för
att bygga en ny brandstation i
Karlshamn. Ansvaret att relevanta
handlingar tas fram vilar på
Karlshamns kommun.

1.3.2 Förebyggande verksamhet

Individanpassat brandskydd
Räddningstjänsten ska ta fram en
projektplan ”En förlängd arm” som
beskriver det arbete som önskas utföras
gemensamt med andra. Berörda kommer
att
vara
till
exempel
omsorgs/socialförvaltningarna,
sotningstjänsten,
fastighetsägarna,
försäkringsbolagen och föreningslivet.
Projektplanen kommer att delas upp i
olika delar vilka kommer genomföras i
etapper och där varje del behandlar en
viss samverkanspart. För att kunna arbeta
effektivt med detta ska en arbetsgrupp
bestående av bland annat Enhetschef
Förebyggande, utbildningssamordnare
och en person från femte skiftet bildas.
Klart senast 2020-08-31.

Diskussioner och framtagande
av plan har bara precis
påbörjats. Vi kommer att
arbeta med denna under
hösten.



Tillsyn ska utföras enligt tillsynsprogram.
Under år 2020 ska minst 200 tillsyner
genomföras (LSO och LBE). Uppföljning
ska utföras kontinuerligt under året i
samband med inplanerade tillsynsmöten
(fyra gånger/år). Klart 2020-12-15.

Vi ligger i fas med tillsynerna
vilket är positivt med tanke på
pandemin. Lite mer än hälften
av tillsynerna är genomförda.
Verksamheten har flutit på bra
och valda teman är passande
med tanke på tiderna.



En
tillsynsmanual,
där
hela
tillsynsverksamheten dokumenteras, ska
skrivas.
Exempel
på
innehåll
är
mötesrutiner, genomförande av tillsyn
samt rutiner för uppföljning. Klart senast
2020-11-30.

Påbörjad. För att få inspiration
och utveckla vår verksamhet
har
vi
skickat
ett
frågeformulär till ett antal
räddningstjänster i Sverige. Ett
tiotal har besvarats.



Myndighetsutövning

6
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Aktivitet
I samband med att lagen om skydd mot
olyckor infördes år 2004 utmönstrades
de centralt fastställda brandsynefristerna
som
styrde
kommunernas
brandsyneverksamhet. Kommunen fick
själv bestämma hur tillsynsverksamheten
skulle formas. Räddningstjänsten Västra
Blekinge valde att inte fastställa frister för
tillsynsverksamheten utan organiserade
verksamheten i olika teman med fokus
på olika objektgrupper varje år.
Ordningen med tillsynsteman ska
utvärderas och förslag presenteras hur
tillsynsverksamheten
ska
bedrivas
framöver. Utvärderingen ska vara klar
senast 2020-10-31.

Status/Kommentar 200731

Prognos 201231

Påbörjad. Förhoppningen är
att vi ska få inspiration ur det
material
andra
räddningstjänster skickat till
oss. Se föregående punkt!



De fysiska aktiviteter vi hade
planerat
har
ej
kunnat
genomföras på grund av
Covid-19. En del inlägg på
sociala medier har utgått då
de inte känts aktuella under
rådande omständigheter. Det
har däremot gjorts många
spontana
inlägg
från
verksamheten
vilket
är
positivt.



Kommunicera med rätt målgrupp
Kommunikationsinsatser ska utföras
enligt kommunikationsplan och ska
sedan följas upp vid varje inplanerat
möte (fyra gånger/år). Klart senast 202012-15.

Kommunikationsplanen
kommer
inte att kunna fullföljas detta år men
planen är att inläggen i våra sociala
medier ska genomföras.

Utbildningsinsatserna ska stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor
Under året ska årskurs 4 samt årskurs 7
kontinuerligt
erbjudas
utbildning.
Utbildningsinsatser ska följas upp
kontinuerligt
i
samband
med
utbildningsgruppens möten. Klart senast
2020-11- 30.

Innan vi upphörde med
utbildningar pga Covid-19
hann
vi
genomföra
32
stycken. Vi hann träffa ett par
stycken skolklasser.


Utbildningar har erbjudits till den
mån som har varit möjlig under
året. Som det ser ut kommer vi inte
att utbilda några fler skolelever
under året på grund av rådande
pandemi. Förlusten kommer att vara
stor då vi både kommer att ha
förlorat möjligheten att utbilda ett
stort antal medborgare men så klart
blir det även ett ekonomiskt bortfall.

7
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1.3.3 Skadeavhjälpande verksamhet

Aktivitet

Status/Kommentar 200731

Prognos 201231

Utveckla förmåga och organisation på systemledningsnivå
Räddningstjänsten ska senast 2020-1031 tillsammans med Räddningstjänsten
Östra Blekinge och räddningstjänsterna
i Kronobergs län presenterat förslag till
beslut om gemensam organisation på
normativ och strategisk nivå s.k.
systemledning.

Arbetet påbörjat.



Samövningar med Räddningstjänsten Östra Blekinge
Räddningstjänsten ska senast 2020-1130 ha genomfört fyra insatsövningar i
samverkan med Räddningstjänsten
Östra
Blekinge
utifrån
ett
överenskommet scenario.

Planering påbörjad.


Prognosen är osäker på grund av
Covid-19.

8
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1.4 Verksamhetstal
1.4.1 Myndighetsutövande
Myndighetsutövande

200731 190731 191231

Tillsyn enl. LSO

89

80

121

förväntas uppnå de 200 planerade tillsynerna.

Tillsyn enl. LBE

26

17

28

Antalet tillstånd LBE är något lägre för

Tillstånd LBE

34

49

58

Antalet

tillsyner

följer

tillsynsplanen

och

perioden jämfört med föregående år då
tillfälliga tillstånd minskat på grund av inställda
festivaler till följd av Covid-19.

1.4.2 Utbildningar

Utbildningsverksamheten har minskat rejält

Utbildningar

på

Extern utbildning*:

grund

av

Covid-19

då

samtliga

utbildningar från och med mars månad har
ställts in.

200731 190731 191231
44
49
86
23
36
44
45
39
59
69
82
164
56
55
85
134
123
240
111
110
190
482
494
868

Antal faktiska larmtimmar

3784

5054

7 674

Den nationella övergången 2016 från insatsrapport till händelserapport har
medfört att det är möjligt att särskilja olika typer av händelser på ett enklare
sätt. Från och med år 2017 kan bränder i skog och mark redovisas separat.
”Annan räddning” innefattar olyckor med farligt gods, utflöde, trafikolycka,
naturolycka, vattenskada, nödställd person, djurräddning, ras, drunkning och
översvämning.

Kategorin

”övrigt”

är

i

stort

32

69

kurser/info
* Här ingår både utbildningar för skolor som övriga externa
kurser

1.4.3 Utryckningsstatistik
Utryckningsstatistik
Brand i byggnad
Brand i skog och mark
Annan brand
Trafikolycka
Annan räddning
Automatlarm, ej brand
Övrigt
Totalt

200731 190731 191231

händelser

som

inte

är

räddningstjänsthändelser enligt Lagen om skydd mot olyckor samt händelser
som faller under Hälso- och sjukvårdslagen.
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2. Driftredovisning
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra
Blekinge består endast av en verksamhet,
driftredovisningen blir därmed densamma som
resultaträkningen för verksamheten.
Avvikelse mellan utfallet och budget samt utfall
och

föregående

år

förvaltningsberättelsen

går

att

under

läsa
avsnitt

om

i

4.4,

resultat och ekonomisk ställning.

10
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3. Investeringsredovisning
I oktober 2019 beslutade direktionen om

Förbundet har även köpt en sexhjuling för att

2020års investeringsbudget med plan över

lättare ta sig fram i terränger, främst vid mark-

investeringar 2021-2023 (RVB § 942). I juni

och

2020 beslutade direktionen om att utöka

budgeten samtidigt som ombyggnaden av

investeringsbudgeten för inköp av en ny

tankbilen blev något dyrare, vilket gör att

skurmaskin (RVB § 1019). Det betyder att den

budgeten har hållits efter omfördelning mellan

totala investeringsbudgeten för 2020 uppgår

fordonen. Räddningsmateriel som förbundet

till 2 306 tkr till skillnad från den beslutade

har köpt in består av hydraulverktyg samt

budgeten om 2 256 tkr (RVB § 942).

personsökare.

Per den 31 juli 2020 har förbundet gjort en

Den stora posten under räddningsmaterial är

ombyggnad på en tankbil som förlänger

inköp av nya rökdykarradiors, posten uppgår

livslängden

på

tillvägagångssättet

fordonet
när

skogsbränder.

Sexhjulingen

understeg

samt

förbättrar

till 1 mkr. Arbetet pågår just nu med tester av

skum

behöver

olika typer av radios för att kunna upprätta en

användas i större insatser, till exempel i

kravspecifikation

oljehamnen i Karlshamn.

Förhoppningen är att investeringen skall kunna

till

upphandlingen.

genomföras innan årets slut.

Utfall

Budget

200731

2020

Plan
2021

Räddningsmateriel

213

1 606

Tankbil ombyggnad

486

400

Tankbil

8

400
164

250

49

50

Släckbil
Summa

35

115

200

Båtmotor

Skurmaskin

2023

3 600

Räddningsbåt teknik
Sexhjuling

281

2022

920

2 306

11

104

4 481

25
4 500

4 500

4 560

4 615
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4. Förvaltningsberättelse

4.1 Översikt över verksamhetens
utvecklig
Arbetet

med

att

förbättra

den

interna

uppföljningen av verksamheten pågår löpande.
En tydlig och lättöverskådlig uppföljning är
viktigt för att kunna överblicka och analysera
verksamheten och hjälpa oss att göra rätt saker
i rätt omfattning. Det är en svår process att
hitta relevanta nyckeltal både för vårt interna
arbete såväl som nyckeltal att jämföra med
andra räddningstjänster, vi har valt att fortsätta
att arbeta med de nyckeltal som tagits fram
tidigare.

Verksamheten i siffror
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat (tkr)
Självfinansieringsgrad (%)
Soliditet (%)
Investeringar
Antal invånare 1/11
Totala medlemsavg / inv (kr)
Resultat exkl.avg / inv (kr)
Antal anställda

-

-

200731
2 482
30 845
3 548
8
20
920
63 340
528
472
192

-

-

190731
3 310
33 043
601
9
7
245
63 420
494
503
190

-

-

2019
5 788
55 897
270
10
10
1 607
63 335
848
843
190

Självfinansieringsgrad är förbundets egna intäkter i förhållande till
verksamhetens kostnader, avskrivningar och finansiellt resultat.
Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar.
Antal invånare avser folkmängden i förbundets tre medlemskommuner, hämtat
från SCB per 30/6 invarande år.
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4.2 Händelser av väsentlig betydelse

utbildades under våren. Personerna har inte
beredskap utan är en frivillig resurs.

Utfallet av räddningstjänstens ekonomi
jämfört med budget och föregående år
påverkas av många faktorer som är svåra för
förbundet att förutse. Det handlar till exempel
om antal insatser under året och hur långa
insatserna blir. Fler och längre insatser gör att
lönekostnaderna
för
vår
räddningstjänstpersonal i beredskap blir högre
och mer material behöver köpas in. I
budgetprocessen kan vi endast göra ett
antagande för hur många larmtimmar, med
hjälp av tidigare års utfall, som kommer att
behövas.

Delårsperioden har präglats av tre större
händelser. Vid årsskiftet ökade vårt deltagande
i

planering

och

övningsverksamhet

inför

totalförsvarsövningen som skulle genomföras
under maj månad. Då räddningstjänsten är en
viktig aktör i totalförsvaret innebar det att vi
fick

delta

i

respektive

medlemskommuns

planering och övning men även på regional
nivå. Tyvärr ställdes totalförsvarsövningen in på
grund

av

Under

tidig

vår

medlemskommuner

av

Covid-19.

drabbades

våra

höga

och

flöden

vattenstånd i sjöar och vattendrag. Störst

En faktor som påverkar räddningstjänstens
intäkter är att det är efterfrågan på
marknaden som styr intäkterna på de
utbildningar som förbundet erbjuder. Om man
jämför de senaste åren är det svårt att säga
vad ett normalår för extern utbildning är vid
budgetarbetet. Under 2020 har förbundet inte
kunnat genomföra utbildningsverksamheten
på ett liknande sätt som tidigare på grund av
rådande
pandemi.
Intäkterna
för
utbildningsverksamheten uppgår till 336 tkr
jämfört med budgeterat 758 tkr för perioden.
Förbundet räknar med att komma igång med
viss digital utbildning under hösten,
prognosen visar dock ett bortfall av intäkter
om 835 tkr jämfört med budget för
utbildningar.

påverkan med flöden och vattenstånd hade
Karlshamns kommun. Med en mycket bra
samverkan med kommunens krisorganisation
fanns det bra lägesbilder som grund för
åtgärder.

Den största händelsen inom förbundet, som
såklart även omfattar alla verksamheter i
landet, är Covid-19. För att förebygga att vår
verksamhet skulle drabbas av smitta fick
ordinarie planer uppdateras och nya fick
skapas. Störst påverkan på vår verksamhet har
Covid-19 haft på vår utbildningsverksamhet,
både intern och extern, och till viss del på vår
tillsynsverksamhet. I stort sätt alla utbildningar
avbokades

väldigt

snabbt.

Tillsynsverksamheten har fått planera om för
att

t.ex.

inte

genomföra

tillsyner

En annan faktor som påverkar förbundets
ekonomi väsentligt är förändringar i
pensionskostnader. Förbundet gör varje år
avsättning till särskild avtalspension för
anställda inom räddningstjänst (SAP-R). Det
innebär att brandmän har rätt till SAP-R från
och med att han eller hon har fyllt 58 år och
uppfyller vissa kriterier. Förbundet har ingen
särskild förvaltning av pensionsmedel, det
innebär
att
de
framtida

på

äldreboenden utan göra tillsyner på sådana
objekt där vi på ett säkert sätt kan utföra vår
myndighetsutövning. Med anledning av Covid19 och för att minska risken med personalbrist
under sommaren vid mark- och skogsbränder
införde

Räddningstjänsten

tillsammans

med

Västra

Blekinge

Räddningstjänsten

Östra

Blekinge ett skogsbrandvärn. En grupp om sex
personer

i

respektive

kommunalförbund
13
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förbundschefen ska planera för en budget med

pensionsutbetalningarna måste finansieras i
den löpande verksamheten.

ramökning på 4 %. Nu råder en osäkerhet om
vad budgetramen blir och hur det kan komma

Förbundet använder sig av prognoser från KPA
Pension där försiktighetsprincipen är gällande
för
beräkning
av
avsättning
till
pensionsskulden
och
kommande
pensionsutbetalningar. Det innebär ett
generellt antagande om att pensionsåldern är
58 år på alla heltidsbrandmän. Därmed får
förändrade pensionsdatum stort genomslag,
men det blir då till det bättre och inte till det
sämre. Under perioden har ett rejält omtag
tagits
kring
pensionsdatumen
på
brandmännen vilket har lett till framflyttade
pensionsdatum men fortfarande enligt
försiktighetsprincipen.
De
framflyttade
pensionsdatumen har minskat avsättningen
till pensionsskulden med 2,5 mkr inklusive
särskild
löneskatt
samt
lägre
pensionsutbetalningar. Även andra pensions
prognoser från KPA har förändrats jämfört
med den budget som fastställdes hösten 2019.
Sammanlagt påverkar pensionskostnaderna
resultatet positivt med 3,2 mkr jämfört med
budget. Detta är den främsta förklaringen till
periodens överskott.

att påverkar förbundet.
Förbundet fortsätter att planera för högre
systemledning. Högre systemledning kommer
att bli lagkrav när ändringen av lag (2003:778)
om skydd mot olyckor (LSO) beslutas i
Riksdagen. Förändringen kommer att kunna
införas genom att det skapas ett samarbete
mellan räddningstjänsterna i Blekinge och
Kronoberg. Det blir givetvis en kostnadsökning
för förbundet, men finansieras genom statliga
medel, egen omorganisation samt ett behov
om

tillskott

från

medlemskommunerna.

Behovet finns med i den äskade ramökningen
med 4 %.
Det finns inget som tyder på att situationen
med Covid-19 kommer att förändras inför
hösten, utan bedömningen är att förbundet
kommer att ha en ekonomisk påverkan under
resten av året. Viss kompensation har vi haft
med

minskade

arbetsgivaravgifter

samt

ersättning för sjuklönekostnader, men den
möjligheten

finns

i

nuläget

inte

under

resterande del av året.

4.3 Förväntad utveckling

4.4 Resultat och ekonomisk ställning

I april redovisade förbundet sitt ramäskande

Förbundet uppvisar ett positivt resultat om 3,5

inför år 2021 för medlemskommunerna i

mkr för perioden, vilket är 3,5 mkr bättre än

Blekinge Väst. Ramäskandet innebar en ökning

budgeterat samt 4,1 mkr bättre än föregående

av budgetramen med 4 % för att kunna lägga

års

en budget i balans. Till skillnad från tidigare år
har

förbundet

budgetramen

för

inte
år

fått
2021.

besked

om

Beslut

om

via

skrivelse

nämnts

tidigare

beror

pensionsprognoser vilket har gjort att bland
annat avsättningen till pensionsskulden och
pensionsutbetalningar har minskat rejält.

senast 30 juni. Eftersom detta har uteblivit har
medlemskommunernas

Som

överskottet på förändrade pensionsdatum och

budgetram ska enligt förbundsordningen ske
ordförande

resultat.

meddelat

Verksamhetens intäkter

respektive

kommunfullmäktige att avsteg har skett från

Verksamhetens intäkter understiger budgeten

förbundsordningen. Presidiet har beslutat att

för perioden med ca 565 tkr. Det beror främst
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på att utbildningsverksamheten inte har kunnat

negativt av den semesterlöneskuld som är

genomföras som planerat på grund av Covid-

uppbokad

19.

Semesterlöneskulden räknas av i samband med

Sammanlagt

understiger

per

den

31

juli.

utbildningskostnaderna budgeten med ca 420

semesteruttag.

tkr. Andra intäkter som inte når budget är

semesterskulden kostnaderna negativt med 1,5

försäljning

mkr.

operativa

insatser,

här

ingår

Det

Uppskattningsvis

betyder

att

påverkar

arbetskostnaderna,

kostnader som kan kopplas till förbundets

bortsett från den uppbokade semesterskulden

insatser,

understiger budget med 5 mkr.

t.ex.

automatlarm,

hisslarm,

Förutom

restvärdesräddning. En del i denna kategori är

pensionskostnaderna så är det Covid-19 som

avtalsmässiga

påverkar

där

intäkten

för

året

inte

arbetskostnaderna

för

perioden

fakturerats ännu. Inför år 2020 gjordes en ny

positivt jämfört med budget. Förbundet har

uppdelning på förbundets intäkter och nya

fått

konton tillfördes, därav var vissa konton svåra

lönerevision har inte genomförts samt har

att budgetera och har således avvikit från

kurser, konferenser och kompetensutveckling

budgeten för perioden. Samtliga kategorier är

begränsats.

jämförbara med tidigare års utfall då kontona

ersättning

för

arbetsgivaravgifter,

Jämfört med föregående år är verksamhetens

har flyttas även från tidigare år. I samband med

kostnader ca 2,2 mkr lägre för perioden. Som

Covid-19 har förbundet fått ersättning för

nämnts tidigare är det arbetskostnaderna som

sjuklönekostnader under perioden april – juli

avviker även från föregående år i form av

2020, sammanlagt uppgår ersättningen till 120

pensionskostnader och konsekvenser av Covid-

tkr.

19. Arbetskostnaderna är ca 2 mkr lägre hittills

Jämfört med föregående år är intäkterna ca

i år och även diverse övriga kostnader är lägre

830 tkr lägre för perioden. Den största

jämfört med samma period föregående år. Det

skillnaden beror på betydligt högre intäkter

beror bland annat på att vi inte har haft så

från utbildningsverksamheten under samma

höga certifierings- eller utbildningskostnader

period 2019 (se not 1).

eftersom vi inte har kunnat genomföra extern
utbildning. Andra kostnader som har blivit

Verksamhetens kostnader

lägre under 2020 är telefonabonnemang,
fordonsförsäkringar och köp av insatshjälp från

Verksamhetens kostnader uppgår till ca 4 mkr

andra räddningstjänster.

lägre än budgeterat för perioden. Som nämnts
tidigare påverkas kostnaderna positivt av
förändrade

pensionsdatum,

summan

Avskrivningar

av

pensionskostnaderna uppgår till 3,2 mkr lägre

Periodens avskrivningar (1 263 tkr) är något

än budgeterat.

lägre än budgeterat (1 325 tkr) samt för samma

Inköp

av

förbrukningsmaterial

period föregående år (1 864 tkr). Skillnaden

understiger

mot föregående år är att en del avskrivningar

budget med ca 440 tkr för perioden då en

föll ut under andra delen av 2019. Avvikelsen

större service av förbundets höjdfordon är

mot

budgeterat men har inte genomförts under
inköp som är budgeterade har inte genomförts
Sammanlagt

understiger

att

budgeterade

Förbundets finansiella poster består i huvudsak
av på ränta på pensionsskulden (215 tkr),

inkluderas pensionskostnaderna. Som tidigare
påverkas

är

Finansiella kostnader

arbetskostnader budget med 3,5 mkr, här
delårsbokslut

budget

investeringar ännu inte har köpts in.

första delen av året. Även en del andra större
ännu.

årets

utfallet

arbetskostnaderna
15

108

är

lägre

än

den

budgeterade

Delårsrapport med bokslutsprognos 2020

räntekostnaden eftersom pensionsskulden har

4.5 Finansiella mål och god

minskat. Förbundet betalar även ränta för

ekonomisk hushållning

ombyggnaden som gjorts på brandstationen i
Svängsta.

Det

finns

en

upprättad

avbetalningsplan över 15 år med Karlshamns

Finansiella

kommun för renoveringen där en annuitetsräta

hushållning

läggs på amorteringen. Under perioden har

mål

och

god

ekonomisk

Direktionen reviderade i oktober 2019 de

förbundet betalat 48 tkr i ränta till kommunen.

finansiella

Den totala skulden förfaller år 2031.

målen

som

fastställdes

2013.

Samtidigt antogs en reviderad version av
”Riktlinje för god ekonomisk hushållning” (RVB

Covid-19

§ 942) . De finansiella målen består av två mål

Som nämnts i ovan text har covid-19 såklart

som innebär:

haft ekonomisk påverkan på förbundet. Dock
är det svårt att säga vilka exakta kostnader av

1. På kortsikt ska förbundet bibehålla ett

förbundets verksamhet som är hänförliga till

positivt eget kapital och på lång sikt ska det

pandemin.

egna kapitalet uppgå till 3 mkr.

påverkats

Utbildningsverksamheten
rejält

och

är

den

har

främsta

anledningen till att förbundet har lägre intäkter

Inför

för perioden. Även en del extra materiel har

jämförelsestörande

behövts köpas in för att kunna upprätthålla

budgeten, där direktionen beslutade att 1,8

gällande

av

mkr skulle tas från det egna kapitalet. Dessa

av förbundets

förutsättningar gjorde att de finansiella målen

riktlinjer

som

är

Folkhälsomyndigheten samt

uttalade

2019

om

i

infördes

pensionskostnader förbundet positivt även

tillkommit

under 2019, då bland annat en brandman

där

det

avslutade

80 tkr. Samtidigt har förbundet, likt övriga

prognoser från KPA, vilket gjorde att det egna

organisationer i landet, fått ersättning för

kapitalet

sänkta

och

förbundet inte hade haft de positiva effekterna

sjuklönekostnader delar av perioden. Andra

av pensionskostnaderna i år hade det egna

kostnader som hittills gör att arbetskostnader

kapitalet legat i linje med det finansiella målet

understiger budget är att lönerevision inte har

på lång sikt. Per den 31 juli 2020 har förbundet

genomförts tillföljd av att avtalsrörelsen är

ett eget kapital om 6 515 tkr och därmed är

framflyttad

det första finansiella målet uppnått.

samt

kompetensutveckling

att

kurser

inte

har

och

aldrig

anställning

samt

påverkade

utbildnings- och utrustningskostnader för ca

arbetsgivaravgifter

sin

Dock

mkr

den

skogsbrandvärnet

2019.

-2,4

en

fick

pandemin

inför

post

förbundet

ledning. För att säkra personal till sommaren i
rådande

sänkas

hade

behövde

ändrade

minskas.

Om

kunnat

genomföras. Det är osäkert vad som kommer

Helårsprognosen visar ett positivt reslutat om

hända med lönerevisionen och hur mycket av

2,8 mkr (se avsnitt 4.6). Det innebär att det

utbildningsverksamheten

att

egna kapitalet kommer att uppgå till ca 5,8

komma igång under resterande del av året

mkr, därmed förväntas det första finansiella

därav är det svårt att säga hur verksamheten

målet uppnås även vid årsslutet.

påverkas
pandemin.

ekonomiskt

som

kommer

av
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital
16
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2. Förbudet skall göra fullständiga avsättningar

Arbetskostnader, exklusive pensionskostnader,

till pensionsskulden i balansräkningen, enligt

uppgår i prognosen till ca 550 tkr lägre än

beräkningar från pensionsförvaltare. I dessa

budget. Det beror bland annat på sänkta

beräkningar skall försiktighetsprincipen vara

arbetsgivaravgifter samt kurser, utbildningar

gällande.

och kompetensutveckling som inte har kunnat
genomföras på grund av pandemin.

Förbundet har, per den 31 juli 2020, gjort full
avsättning

enligt

underlag

från

KPA,

försiktighetsprincipen är beaktad. Målet är
uppnått. Målet förväntas uppnås även per den

4.7 Balanskravsresultat utifrån

31 december.

helårsprognos
Av kommunallagen framgår att förbundet ska
ha en god ekonomisk hushållning, vilket
innebär att intäkterna ska vara större än

4.6 Prognos jämfört med budget

kostnaderna. Detta ska redovisas i en så kallad

Helårsprognosen visar ett positivt resultat om

balanskravsutredning, där årets resultat med

2,8 mkr, ett resultat som är 2,8 mkr bättre än

olika

den fastställda budgeten för år 2020. Som
nämnts

tidigare

är

det

Sammanlagt

pensionskostnaderna

innebär

positivt med 3,3 mkr.

avtalsrörelsen

och

Prognosen

har

årets

juli 2020 har resultatet justerats med en
realisationsvinst som uppkom då ett fullt

med

avskrivet fordon sålts.

lönerevision.

uppskattats

uppfyller

I avstämningen mot balanskravet per den 31

mycket externa utbildningar vi kan genomföra
hända

förbundet

december 2020.

hösten kommer utvecklas med pandemin, hur
kommer

att

förbundet uppfylla en ekonomi i balans per 31

uppskatta en prognos eftersom vi inte vet hur

som

ett

visar ett positivt resultat om 2,8 mkr förväntas

Som också nämnts

tanke på Covid-19. Det har varit svårt att

vad

i

den 31 juli 2020. Utifrån helårsprognosen som

kostnaderna

tidigare är 2020 ett mycket osäkert år med

samt

visas

kommunallagens krav på ekonomi i balans per

förväntas

påverka

tillägg

enligt balanskravet uppgår till 3 532 tkr. Det

påverka, som gör att ett överskott förväntas för
2020.

och

balanskravsresultat, se not 6. Årets resultat

ändrade

pensionsdatum, som förbundet inte själva kan
år

avdrag

efter

Resultatutjämningsreserven

per

försiktighetsprincipen där bl.a. lönekostnader

balansdagen

prognostiserats till budget, vilket innehåller

Räddningstjänsten Västra Blekinge har på

utrymme

balansdagen

inte

utbildningar är uppskattade till drygt 130 tkr

reservering

till

under resterande del av året tillskillnad från

Riktlinjer för en sådan eventuell reservering

540 tkr som var budgeterat under hösten.

finns i förbundets riktlinje för god ekonomisk

för

Förbundets

lönerevision.

totala

intäkter

Intäkterna

för

använt

sig

av

någon

resultatutjämningsreserv.

hushållning.

prognostiseras

uppgå till ca 4,3 mkr vilket är ca 940 tkr lägre
än budget. Utbildningsintäkterna står för ca

Förändrade redovisningsprinciper som har

840

påverkat balanskravsutredningen

tkr

av

denna

minskning.

påverkas dock positivt

Intäkterna

av ersättning

för

Inga

sjuklönekostnader mellan april-juli som staten

förändrade

redovisningsprinciper

har

påverkat balanskravsutredningen för år 2020.

betalade ut i samband med pandemin.
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4.8 Väsentliga personalförhållanden
4.8.1 Antal anställda
Tabellen nedan visar antalet anställda per kön
fördelat på personalkategorierna. Föregående
år anges inom parantes, 31 juli 2019.
Kvinnor

Män

Totalt

Förtroendevalda och
revisorer

5 (5)

16 (16)

21 (21)

Övrig personal*

5 (5)

10 (10)

15 (15)

Brandmän heltid

2 (1)

26 (27)

28 (28)

i beredskap

7 (8)

104 (108)

111 (116)

Räddningsvärn

1 (0)

10 (10)

11 (10)

2 (-)

4 (-)

6 (-)

22(19) 170 (171)

192(190)

Räddningstjänstpersonal

Skogsbrandvärn

*Under rubriken övrig personal ingår ledning, administrativpersonal, driftpersonal, brandingenjör, brandinspektör och
utbildningssamordnare.

Under första halvåret av 2020 har vi inte haft
någon rekrytering av räddningstjänstpersonal i
beredskap, då vi rekryterade 11 medarbetare
våren 2019. På grund av att medarbetare har
sagt upp sig som kommer vi nu att påbörja
rekryteringsarbetet under hösten.
Inför sommarperioden 2020 implementerades
ett

skogsbrandvärn

Skogsbrandvärnet

i

är

organisationen.
ett

gemensamt

räddningsvärn för hela Blekinge län. Det består
av 12 medarbetare varav sex medarbetare
utgår från Räddningstjänsten Västra Blekinge
och

resterande

sex

Räddningstjänsten

utgår

Östra

från
Blekinge.

Skogsbrandvärnets primära arbetsuppgift är
att

hjälpa

till

med

eftersläckning

och

begränsning av skogsbränder i hela Blekinge
län.

Totalt antal anställda har inte ökat till

antalet

nyanställningar

på

grund

av

uppsägningar.
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4.8.2 Sjukfrånvaro
I

tabellen

nedan

redovisas

den

Bland

totala

annat

har

förbundet

haft

längre

sjukperioder på samma arbetstagare, vilket gör

sjukfrånvaron i förhållande till den ordinarie

att kostnaden blir högre på kontot eftersom

arbetstiden samt hur stor del av den totala

varje sjukperiod innehåller ett karensavdrag

sjukfrånvaron som avser frånvaro under en

oavsett hur lång sjukperioden är. Under de sju

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer

första månaderna 2020 betalade förbundet ut

(långtidssjukfrånvaro). Föregående år anges

76 sjukdagar och 31 karensavdrag. Under 2019

inom parantes, per 190731. Statistiken från

betalades

föregående års delårsrapport har justerats för

det

ut

52

sjukdagar

och

30

karensavdrag.

att vara jämförbara med årets statistik, nu
jämförs total sjukfrånvaro med samma totala

En annan orsak till att kostnaden har ökat på

arbetstid för perioderna. Den totala arbetstiden

kontot är att i mars 2020 gjordes en förändring

är dock lägre för 2020 då förbundet har haft

på den operativa heltidsstyrkan. Förändringen

föräldraledighet i 175 dagar jämfört med 100

innebar att antal skiftgrupper ändrades från

dagar 2019.

fem till fyra skiftgrupper. Det innebar att
tjänstledighetskvoten ökade. Eftersom både

Förbundet har högre total sjukfrånvaro i år

sjuklönen

jämfört med samma period föregående år.

och

sjukavdraget

tjänstledighetskvoten

Även om förbundet har drabbats relativt

ökade

påverkas
således

av

dessa

poster också.

lindrigt av Covid-19 gällande personalen kan
man se att sjukperioderna har varat längre.
Samtliga ålderskategorier har ökat jämfört med

Total

föregående period förutom åldersgruppen 3049 år. Det beror på att föregående år hade
förbundet
vilket

fler

gjorde

långtidssjuka
att

RiB-anställda,

statistiken

för

total

sjukfrånvaro höjdes. Dessa är nu tillbaka i
arbete, vilket har gjort att långtidssjukfrånvaron
har halverats.

framförallt

på

kontot

Det

har

ökat

rejält

år

(55

tkr).

Utfallet

Tot.sjukfrånvaro

4,24 % (1,57 %)

0,00 % (0,00 %)

2,30 % (4,39 %)

18,57 % (49,59%)

50 år eller äldre

4,67 % (1,35 %)

27,38 % (40,33 %)

3,40 % (2,97 %)

22,00 % (46,15 %)

Totalt

för
för

perioden (117 tkr) jämfört med samma period
föregående

frånvaro/

Ord.arb.tid
30-49år

sjuklönekostnader för heltidsbrandmän och
dagtidspersonal.

sjukfrånvaro/
29 år eller yngre

Att sjukperioderna har varit längre än normalt
syns

Långtidssjuk-

av

sjuklönekostnaderna har flera förklaringar.
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7. Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader

Utfall
200731
2 482
- 30 845
- 1 263

Utfall
190731
3 310
- 33 043
- 1 864

Prognos
201231
4 289
- 56 166
- 2 164

Budget
201231
5 224
- 59 764
2 272

Utfall
191231
5 788
- 55 897
- 2 758

- 29 626

- 31 597

- 54 041

-

56 812

- 52 867

-

31 320
277

57 329
3 288

57 329
517

53 692
825

5

1
269
3 548

-

1
325
601

2
463
2 827

4
521
-

1
556
270

6, 8

3 548

-

601

2 827

Not
1
2, 3
4

Medlemsavgifter
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

33 442
3 816

-

-

Extra ordinära poster
Periodens resultat

20
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8. Balansräkning
Not

2020-07-31

2019-07-31

2019-12-31

4

14 273
14 273

14 150
14 150

14 615
14 615

7

1 848
17 154
19 002

2 070
13 167
15 237

1 986
13 552
15 538

33 275

29 387

30 153

2 967
3 548
6 515

2 696
- 601
2 095

2 697
270
2 967

9

14 775
14 775

16 882
16 882

17 292
17 292

10
11

1 481
10 504
11 985

1 571
8 839
10 410

1 545
8 349
9 894

33 275

29 387

30 153

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Summa eget kapital

8

Avsättningar
Avsättning för pensionsskuld
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
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Värderings- och redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med

och anskaffningsvärdet till minst ett basbelopp.

Lag (2018:597) om kommunal redovisning och

Anläggningstillgångar som understiger detta

rekommendationer från Rådet för kommunal

räknas som inventarier av mindre värde och

redovisning vilket bland annat innebär att:

kostnadsförs.

Intäkter redovisas i den omfattning det är

Följande avskrivningstider tillämpas:

sannolikt

att

de

Byggnader 5-10 år

kommer

att

tillgodogöras

ekonomiska

tillgångarna

förbundet

och

Fordon 5-20 år

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Maskiner och inventarier 3-10 år

Fordringar har upptagits till de belopp varmed
de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har
upptagits till anskaffningsvärde där inget annat
anges.

Periodiseringar

av

inkomster

tidigare räkenskapsår och som på balansdagen

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har

är säkra eller sannolika till sin förekomst men

delårsrapporten upprättats enligt en del nya

ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska

värderings- och redovisningsprinciper jämfört

infrias.

med tidigare delårsrapporter. Dock har det inte

jämförelsetalen jämförbara med

brandmän

i

Pension årligen via en försäkringslösning. Årets

är

periodens

avsättning

har

beräkning

från

föregående

minskat
KPA

år

i

enlighet

Pension.

tillämpar

försiktighetsprincipen

Jämförelsestörande poster

vid

med
Liksom

förbundet

värdering

av

pensionsskuldsavsättning i bokslutet.

Jämförelsestörande poster särredovisas när

Förbundet har inga övriga åtaganden avseende

dessa förekommer i not till respektive post i

särskilda pensioner till förtroendevalda eller

resultaträkningen.

anställda.

Anläggningstillgångar

Leasingavtal

Materiella anläggningstillgångar redovisas till
med

avdrag

för

Leasing sker endast i liten omfattning, varför

ackumulerad värdeminskning och eventuella

detta ej redovisas separat.

nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt

Systemdokumentation

över tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivning
påbörjas då anläggningen tas i bruk. Den
ekonomiska

för

särskild

års ålder. Övriga pensioner betalas in till KPA

bokslut.

anskaffningsvärde

avser

utryckningsstyrka som kan gå i pension vid 58

bedömningsmetoder har använts som i den
Således

Avsättningen

ålderspension

i

redovisningen utan samma beräknings- och
årsredovisningen.

nyttjandeperiod,

som är hänförliga till räkenskapsåret eller

redovisning och nya rekommendationer från

senaste

tillgångarnas

Som avsättning redovisas sådana förpliktelser

Tillföljd av ny lag (2018:597) om kommunal

effekter

gällande

Avsättning för pensionsskuld

mer har periodiserats.

väsentliga

komponentavskrivning

förbundets nyinköpta båtar.

det vill säga poster som uppgår till 5 tkr eller

några

tillämpar

uppdelning i komponenter har gjorts gällande

och

utgifter har skett enligt god redovisningssed,

inneburit

Förbundet

livslängden

för

och behandlingshistorik Dokumentation finns

en

upprättad.

anläggningstillgång skall uppgå till minst tre år
22
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Noter till resultat och balansräkning
Not 1

Verksamhetens intäkter
Taxor
Försäljning operativa insatser
Hyror och arrenden
Bidrag och ersättning
Utbildning
Övrig försäljning

Not 2

2019-07-31
473
1 143
65
403
1 036
190
3 310

2019-12-31
794
2 327
122
650
1 602
293
5 788

2020-07-31
1 527
134
2 450
163
24 893
1 678
30 845

2019-07-31
1 673
71
2 345
187
26 721
2 046
33 043

2019-12-31
3 487
357
4 039
290
44 472
3 252
55 897

2020-07-31
-21
-21

2019-07-31
-30
-30

2019-12-31
98
98

Verksamhetens kostnader
Inköp av förbrukningsmateriel
Konsulttjänster inkl revision
Lokalkostnader inkl hyra
Hyra av anläggningstillgång
Kostnader för arbete
Diverse övriga kostnader

Not 3

2020-07-31
561
1 109
62
336
336
78
2 482

Revisionskostnader
Räkenskapsrevision
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Not 4

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ing anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning/utrangering
Utg anskaffningsvärde

Ej ägda
fastigheter

Invent
verktyg

Bilar
Fordon

5 937

11 502
262
4
11 760

43 366
658
366
43 658

5 937

Ackumulerade avskrivningar
Ing. ack avskrivningar
Försäljning/utrangering
Årets avskrivningar
Utg ack avskrivningar

-

4 278

-

-

86
4 364

-

Bokfört värde

1 573

Avskrivningstid:

5-10 år

8 392
4
299
8 687
3 073
3-10 år

-

-

33 520
366
878
34 032
9 626

Totalt

-

-

60 805
920
370
61 355

46 190
370
1 263
47 082
14 273

5-20 år

För ianspråktagna investeringar påbörjas avskrivningarna innevarande år. Investeringar består
av hydraulverktyg, personsökare, ombyggnad av tankbil samt en
skurmaskin.

Not 5

Finansiella kostnader
Räntekostnader
Ränta på pensionsskuld
Bankkostnader
Övriga finansiella kostnader

Not 6

2020-07-31
48
215
5
1
269

2019-07-31
51
268
5
1
325

2019-12-31
87
460
8
1
556

2020-07-31
3 548
-16
0

2019-07-31
-601
-62
40

2019-12-31
270
-62
40

3532

-623

248

Balanskravsresultat
Årets resultat enligt resultaträkning
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
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Not 7

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Övriga fordringar

Not 8

2019-07-31
639
976
455
2 070

2019-12-31
860
927
199
1 986

2020-07-31
2 967
3 548
6 515

2019-07-31
2 696
-601
2 095

2019-12-31
2 697
270
2 967

2020-07-31
17 292
-602
125
274
-491
-1 823
14 775

2019-07-31
17 983
-429
907
268
-215
-1 632
16 882

2019-12-31
17 983
-789
1 216
460
-135
-1 443
17 292

Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

Not 9

2020-07-31
493
849
506
1 848

Pensionsskuld
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Övrigt
Utgående avsättning

Avser särskild ålderspensionen, skuld till redan pensionerad samt särskild löneskatt.
Avsättning för särskild löneskatt ingår med 24,26 procent.

Not 10

Långfristiga skulder
Karlshamns Fastigheter AB
- varav kortfristigdel
(nästa periods amortering)

2020-07-31
1 481

2019-07-31
1 571

2019-12-31
1 545

107
1 588

102
1 673

103
1 648

Den långfristiga skulden består av ombyggnadskostnader som hyresvärden har lagt
ner på brandstationen i Svängsta. Den totala skulden förfaller år 2031.
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Not 11

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Källskatt och sociala avgifter
Särskild löneskatt
Interimsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Kortfristigdel av lång skuld
Semesterlöneskuld inkl upplupna soc
avg
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2020-07-31
245
1 789
351
3 537
0
107

2019-07-31
737
1 896
450
784
213
102

2019-12-31
1 849
1 598
535
1 318
0
103

4 475
10 504

4 657
8 839

2 946
8 349
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapporten.
Jäv
Jan-Åke Berg (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet
Sammanfattning
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har tillställt förbundets medlemmar
delårsbokslut för perioden januari-augusti 2020.
Beslutsunderlag
Protokoll Cura Individutveckling 2020-10-02
Delårsrapport 2020-01-01--2020-08-31
Revisorernas utlåtande - delårsrapport 2020
Beslutet skickas till
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Ekonomichef Åsa Nygren
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2020/2958

Datum
2020-11-24
2020-12-07

§
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Delårsrapport januari-augusti 2020 - Kommunsamverkan Cura
Individutveckling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapporten.
Sammanfattning
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har tillställt förbundets medlemmar
delårsbokslut för perioden januari-augusti 2020.
Beslutsunderlag
1
2
3

Protokoll Cura Individutveckling 2020-10-02
Delårsrapport 2020-01-01--2020-08-31
Revisorernas utlåtande - delår 2020 undertecknad

Beslutet skickas till
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Ekonomichef Åsa Nygren

Anna Sunnetoft
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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PROTOKOLL
Cura individutveckling, Direktionen
Datum 2020-1A-02

KommuneffirrsrLr^

t- fffut

Sida 1(16)

lndividutveckling

Plats och tid

Rådhussalen klockan 09.30

Beslutande

Jan-Ake Berg
Malin Månsson
lrene Ahlstrand-Mårlind
Johan Genestig
Kith Mårtensson
Peter Johansson
Therese Aberg

-

12.00

Tjänstgörande
ersättare

Patrik Krupa (M)

Närvarande
ersättare

Gunilla Ekekif (L)
Lars-Olof Larsson (KD)

Övriga

Anette Rasmusson, förbundschef
Maria Nyberg, sekreterare

Paragrafer

36S-$4e

Utses att justera

Kith Mårtensson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ersäfter Yvonne
Andreasson (S)

Justeringsdatum

Sekreterare
Maria Nyberg
e

Ordförande

Justerande
Kith Mårtensson
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Datum 2020-10-02
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lndividutveckling

S

39 Beslut om delårsrapport

Direktionens beslut
att godkä n na foreslagen delårsrappo rt f ör ZA2A

Sammanfattning
Totalt visar förbundet ackumulerat augusti ett ekonomiskt
överskott pä 3,T mkr och en
prognos för helåret på ca 1,g mkr.
Nedläggningskostnaderna.för cura ungdomsboende
under 2021 beräknas till 2,1 mkr

och är inte medräknad

i

prognosen

for herår. Enrigt Rl(R (Rådet för kommunar
redovisning) och LKBR (Lagen om kommunalbokforingäcn
ieoovisning) 6 kap. 1,2 och
!.$s.' 7.kao. 11 $ og.h-g !äp 4 s LKBR framgåi utt""uratinin! sxa göras för sådana
förpliktelser som är hänforliga till råkenskao-s.arei
errer tioijåie ,a-t enrtapsår och som på
balansdagen är säkra eller sannolika till sin fcirekomst.
ÄuJattningrr ska motsvara den på
balansdagen bästa uppskattningen av det belopp som
kommerätt kräuu, for att reglera
fcirpliktelsen' vidare ska.upplysÄing tämnas om'principerna
frir vårderingen. Härmed ska
samtliga
kända kostnader per 21112 för nedläggningen avsättås och
räknas med för

helåret med ett återstäilandekrav på tre år.

Fråga från ledamot om ökade kostnader för leasingavtaleten del av ökningen beror på
att avtalet är dyrare.
d9]
på
beror
att
vi
har
vi-töst
in
sa
många bitar som har varit
.En
skadade och fått ersäftas-.Kostnadsökning
for personbilar 7,5% bussa r 21%. Kostnaden
totalt blir inte större men det blir dyrare pär bil'för varie
verksaÅet då det är färre bilar
totalt' Hur mycket har skadorna koltat, hur foljer ui upäaJtuz
vårr<samr,eterna har blivit
påminda om hur de ska hantera skador framåver.
en upprogning ror*"; att redovisas
för direktionen.

Beslutsunderlag
Kvalitetschef Maria Nybergs missiv, ZAZA-10_02
Bilaga Delårsrapport

Beslutet skickas till
Direktionen
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun

(
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Direktionen avger fiiljande delårsrapport.

Delårsrapport för Kommunsamverkan Gura lndividutveckling
delår 2020-08-31
Historik
Kommunsamverkan Cura Individutveckling hette tidigare Vårdftjrbundet Blekinge och har sedan år 1993
fungerat som en egen verksamhet. Flera av de delverksamheter, ftireträdesvis institutioner inom det
psykosociala området, där Cura har huvudmannaskapet drevs tidigare av Landstinget. Kommunema var i
princip de enda kundema och de upplevde ibland att de saknade insyn i och inflytande över
verksamheternas vårdinnehåll. Utifrån detta bildades ett kommunalförbund, Vårdörbundet Blekinge, och
huvudmannaskapet flyttades över till ftjrbundet. Samtliga blekingekommuner deltog i samarbetet från
början bortsett från Karlskrona som anslöt sig 1997. Hösten 20ll byte förbundet namn till
Kommunsamverkan Cura Individutveckling, oftast kallat Cura Individutveckling eller Cura.

I ett historiskt perspektiv har Curas tyngdpunkt legat inom det psykosociala området men i takt med en
allmän samhällsftlrändring och fokus på nya utvecklingsområden har Curas verksamhet också inriktats
mot det neuropsykiatriska området. Curas huvuduppdrag är att i nära samarbete med
medlemskommunerna och andra kommuner erbjuda kvalificerade tjänster inom områdena behandling,
skola, vård och omsorg.

Cura lndividutvecklings verksamheter
Cura driver i dag följande institutioner:
Notavillan, bam- och familjeenhet med skyddat boende
Villa Mjällby, ungdomsenhet ftir ungdomar med psykosocial problematik i
åldern 13-20 är
Sjöarp, boende och daglig verksamhet för personer med autism
Klaragymnasiet med internat, gymnasieskola och tre intemat för elever med
Aspergers syndrom eller högfungerande autism
Cura Ungdomsboende, stödboende för ensamkommande ungdomar
Cura organiserar också

ffra mindre verksamheter
Cura Resurscentrum
Familjerådgivning
Personliga ombud

Familjerätt
Cura har sitt kansli i Karlshamn och sysselsätter i dagsläget 163 tillsvidareanställda medarbetare, de allra
flesta på heltid.
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Kommunsamverkan Cura lndividutvecklings driektion, ledamöter och revisorer
Ordinarie ledamöter

Kommun

Jan Åke Berg (S), ordfiirande

Malin Månsson (S), l:e vice ordförande
Irdne Ahl strand- Mårl ind (M), 2:e vi ce ordörande

Karlshamn
Ronneby
Karlshamn

Yvonne Andreasson (S)

Olofström

Kith Mårtensson (M)

Sölvesborg

Peter Johansson (S)

Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona

Johan Genestig (C)
Anders Ovander (M)
Therese Äberg

(M)

Ronneby

Ersättare

Kommun

Jörgen Englin (S)
Patrik Krupa (M)
Lars-Olof Larsson (KD)
Ulla Sandgren (S)

Sölvesborg

Olofström
Karlshamn

Karlshamn

Silke Jacob (C)

Ronneby
Ronneby

Stefan Österhof (S)
Åke Håkansson (S)

Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona

Gunilla Ekelöf (L)
Charlotta Sahlin (M)

Revisorer

Kommun

Thomas Håkansson (C), ordörande (lvan Todorov
Jörgen Kronsell (MP), vice ordfiirande

(V)*)

Mats Svensson (S)

Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg

Ulf Danielsson (M)
Ivan Todorov (V)*

Karlskrona
Olofström

*Thomas Håkansson vald
Todorov.

till ny ordftirande

den 8 september 2020 och ersafie tidigare ordförande Ivan

Sammanträden
Under 2020, fram till och med augusti, har Direktionen sammanträtt tre tillfållen varav ett konstituerande
och ett extrasammanträde avseende organisationsftirändring.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har anpassningar giorts, inom hela Cura, utifrån pandemin. Verksamheterna har påverkats mer

eller mindre.
Klaragymnasiet fick efter regeringens beslut i mars gå över

till distansundervisning. Sjöarp

har

fitt

arbeta

mycket med rutiner ftir att skydda klienterna, flera i högriskgruppen, från smittrisker. Konsultgruppens
verksamheter har fått göra anpassningar gällande besöken, där de övergått till att hålla samtal över telefon
eller digitalt.
Gemensamt för Curas verksamheter är att våren präglats av riskbedömningar och omställningar, där distans varit tvungen att genomsyra våra verksamheter som i stor utsträckning vanligtvis bygger på närhet i
arbetet. Några av anpassningama generellt har varit att hålla så många av våra möten vi kunnat digitalt.
Arbetsplatskonferenser har vid tillftillen hållits utomhus, alternativ i stora lokaler. De utbildningar som
genomftirts har skett via webb.
Ledningsgruppen har dagligen tillsammans med personalspecialist haft avstämningar där vi ftljt folkhälsomyndighetens och regeringens beslut och rekommendationer. Ny information har sammanställts och
kontinuerligt förts ut i alla verksamheter. Skyddsutrustning har köptsin centralt och fördelats ut i verksamheterna efter behov. Personal med symtom är hemma, vilket av givna skäl ökat sjukfrånvaron. Att
hitta vikarier har varit tidskrävande.

Periodens resultat och prognos
Kansli och direktion har båda eft positivt utfall och fiirväntas enligt prognos avsluta året med detsamma.
Trots kostnader för skyddsutrustning har kansliet ett avsevärt större överskott än budgeterat, vilket till stor
del beror på den statliga ersättningen av sjuklönekostnader och sociala avgifter med anledning av Corona.
Bilomkostnader är fiir samtliga verksamheter högre än vad som budgeterats ftir. Efter en gemensam upphandling med Karlshamn kommun bytte Cura leverantör av leasingbilar, vilket inneburit en kostnadsölining. De flesta verksamheter har nu under 2020 växlat över till vår nya leverantör, vilket påverkar utfallet
för den posten.
Utbildningsinsatserna har på grund av pandemin varit mycket ftine. De utbildningar verksamheterna
deltagit i har skett digitalt. Detta har medfört att utbildningskostnadema varit lägre än budgeterat. Cura
Resurscentrum har i sin tur heller inte kunnat hålla de utbildningar eller handledningar de planerat fiir.
Konsultgruppens verksamheter (familjerådgivning, personliga ombud och familjerätt) har samtliga ett
överskott vid delåret. Personliga ombuden har iår fttt en ökning av statsbidraget med 410 tkr, motsvarande summa kommer att återföras till medlemskommunema. Samtliga tre verksamheter förväntas bära
sina kostnader året ut.

Notavillan har under 2020 haft en lägre beläggning än förväntat. Notavillan bär inte sina kostnader per

3l

augusti och förväntas göra ett underskott 2020.
Klaragymnasiet med internat har i genomsnitt haft 53 elever i skolan under vårterminen och internatet 26.
Båda delama av verksamheten har ett högre elevantal än budgeterat och förväntas avsluta året med ett
överskott.
Cura Ungdomsboende lade ner sina sista HVB-boenden ftir ensamkommande ungdomar under 2019. Idag
finns endast stödboende ftir ensamkommande ungdomar kvar. Verksamheten kommer att läggas ner helt
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till

årsskiftet då Ronneby kommun skriver ut samtliga ungdomar de har placerade, vilket påverkar resultatet negativt. Cura Ungdomsboende bär sina kostnader per 3l augusti men fiirväntas göra ett underskott
under 2020. Nedläggningskostnader så som hyreskostnader och återställandekostnader under 2021 är ej
inräknat i det prognostiserade underskottet på helår.

Totalt visar förbundet ackumulerat augusti ett ekonomiskt överskott på 3,7 mkr och en prognos ftir helåret
på ca I ,8 mkr. Nedläggningskostnaderna ftir Cura Ungdomsboende under 202 I beräknas till 2, I mkr och
är inte medräknad i prognosen ör helår.

Periodens utfall och prognos i siffror
Periodens resultat (tkr)

Budget 2020
Delår

Utfall 2020

Avvikelse

Utfall2019

Budget 2020

Delår

Delår

89 613
-92 742

86 426
-82 707

Delår
82 s38

Helår
r38 566

-129 t75

3 719
68
-38
3 749

6 878

'54

1 106
0
0
1 106

1 764
68

_38

-82 553
-15
6
-45

-t37 460

-3129

Verksamhetens intäkt
Verksamhetens kostnad

Verksamhetens netto
Finansella intäkter
Finansiella kostnader

0
0

Resultat efter finans

-3129

Flerårsöversikt (tkr)

2020

Resultat efter finansiella poster

3 749

Antalanställda
Soliditet (%)
Avkast. på sysselsatt kap. (%)

-3

187

r0 035
6 848
68

2019
-54

2018
-3 429

163

r60

172

6g,g
I I,3

65,7
9,3

59,0
neg

För definitioner av nyckeltal. se Redovisnings- och värderingsprinciper.
Historiska nyckeltal avseende soliditet och avkastning på eget kapital avser bokslut per den

3

li

Prognos 2020
Helår
I

-38
1 794

2017
6 3r5
222
60,0

2016
7 093
227
50,0

neg

8,0

12.

Kansli och direktion
I slutet av maj månad tillträdde ny ftirbundschef efter att ha varit tillftirordnad sedan februari. Tidigare
förbundschef valde att avsluta sin tjänst på Cura. I samband med detta genomfördes också en
omorganisation där vi tog bort områdeschefstjänsten.
Verksamhetsutvecklare är en tjänst som har tillkommit, där vår nya medarbetare har stor erfarenhet av
utredningsarbete. Främsta arbetsuppgiften är att utreda medlemskommunernas behov av nya
verksamheter i Cura regi, alternativt utveckling av befintliga. Omorganisationen har bidragit till minskade
personalkostnader med ca 300 tkr på central nivå.

Inköp av skyddsutrustning som visir, munskydd, handskar, hand- och ytdesinfektion samt förkläden sker
centralt och belastar kansliets budget med ca 180 tkr. Ersättning av sjuklönekostnader och sociala avgifter
uppgår till ca 1,2 mkr.
Direktionen har haft lägre kostnader för representation och resor vilket bidrar

till

ett överskott.

Kansliet visar ackumulerat augusti ett överskott pä2,2 mkr, vilket är en awikelse mot budget med
omkring detsamma. Prognosen ftir helår åir ca 1,6 mkr.
Direktionen visar ackumulerat augusti ett överskoff på 185 tkr, vilket är en avvikelse mot budget med
omkring detsamma. Prognosen ftr helår är 96 tkr.
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Personalavdelningen
Under året har tjänstema som lönehandläggare och ekonomiassistent slagits samman till en dänst, löneoch ekonomihandläggare. Detta innebär en minskning av antalet anställda personer på kansliet.
Driftskostnaderna har minskat. Detta beror främst på att Curas kostnader för utbildning och dess kingkostnader, som resor och logi, iir lägre än budgeterat. Anledningen till minskningen är att det inftirts
restriktioner med anledning av pandemin, vilket har minskat möjligheten att genomöra utbildningar.
Några utbildningar har styrts om till digitala plattfonnar, vilket ger en lägre kostnad bland annat på grund
av att behovet av resor och boende minskar.
Personalavdelningen visar ackumulerat augusti ett överskott på 788 tkr, vilket är en positiv awikelse mot
budget med 800 tkr. Prognosen fttr helår är ett överskott på 689 tk.

Notavillan
Notavillan inledde året med ett omfattande renoveringsarbete på grund av en vattenläcka som uppstod i
en hyresfastighet. Läckan drabbade samtligatre våningsplan och har inneburit begränsningar i att kunna
ta emot placeringar. Karlshamnsbostäder, som är fastighetsägare, har en planering ftir stambyte i hela
omradet men under ett tvåårsperspektiv. I ett akutläge, som det blev avseende stambytet i början på året,
kan vi endast ftirhålla oss till omständigheterna och ställa om verksamheten så gott det går. Med anledning av detta har verksamheten behövt tacka nej till placeringar.
Verksamhetens beläggningsgrad har varit låg. På institutionen är antalet vårddygn 2 016 st där medlemskommunerna står ftir 5loÄ av placeringama. Antal dygn ligger runt samma nivå som öregående år ( I 940
st) men med en sänkning pä l0% av placeringar från medlemskommunema, främst från Ronneby.

Även i skyddat boende har placeringama minskat något, 640 vårddygn vid delåret, motsvarande period
öregående är 721 värddygn. Sommarmånaderna juli och augusti avviker då beläggningen varit som lägst.
Sammantaget ftir delåret bidrar minskningen av placeringar till att intäktema endast nått upp till T0o/o av
budgeterade intäkter. Intäktsbortfallet för placeringar vi tackat nej till med anledning av stambytet är
beräknat till omkring 450 tkr. Detta är de placeringar vi känner till och har förlorat. Information gick ut
till våra medlemskommuner om de begränsningar vi hade under stambytet, vilket också kan ha påverkat
antal ftirfrågningar.
Under 2019 genomftirdes en omorganisation i ledningen på Notavillan där verksamhetschefen gick i
pension på deltid (50%) och som nu till årsskiftet kommer att gå i pension helt. I slutet av sommaren blev
det klart med rekrytering av ny bitradande verksamhetschef, vilken kommer att påbörja sin tjänst under
november månad.

I samband med regeringens utredningsarbete om ett stiirkt barnrättsperspektiv ör bam i skyddat boende
och de dialoger vi haft med medlemskommunerna, har en örstärkning giorts av verksamhetsdelen
skyddat boende. Idag finns en samordnare (internrekryterad) ftr det skyddade boendet med syfte au
omviirldsbevaka och utveckla arbetet efter de behov som finns inom området.
Notavillan visar ackumulerat augusti ett underskott pä ca2,3 mk, vilket är en negativ avvikelse mot
budget med i stort sett detsamma. Prognosen för helår är ett underskott på 2,4 mkr, vilket är 2,2 mkr
under budget. Detta förutsatt att kommande månader ligger på en 80%-ig beläggning.

Inftir budgetarbetet 2021 kommer en översyn av verksamheten att ske d?ir målsättningen är att kunna göra
vissa anpassningar i verksamheten utifrån den låga beläggningen som varit.
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Villa Mjällby
Verksamheten Villa Mjällby hade i maj månad varit igång i ett år. Efterfragan på platser och beläggningen har varit god. Stor andel av efterfrågan är placering av ungdomar med missbruksproblematik men
de senaste månaderna har också visat en ökad efterfrågan avseende placeringar med problematiken självskadebeteende. De placerade har ofta en omfattande medicinering och flera läkarkontakter (primärvård,
psykiatri). Ett behov av en sjuksköterska i verksamheten har identifierats som nödvändig. I dagsläget har
internatets sjuksköterska börjat även på Villa Mjällby.

När verksamheten startade var vår målgrupp ungdomar mellan l3 och l8 år med någon form av psykosocial problematik. Flera förfrågningar rörde ungdomar som fyllt 18, varpå vi anmälde en ändring till
IVO och höjde åldem till 20 år. Detta för att möta medlemskommunernas behov att i högre grad kunna ta
emot ungdomar som är äldre än l8 år. Villa Mjällby kommer givetvis att fortsätta med lämplighetsbedömningar vid placeringar.
Beläggningsgraden har varit bra, vid delåret är antal vårddygn
93%.

I 641

st där medlemskommunerna står för

All personal har genomgått utbildning digitalt i A-CRA (Adolescent Community Reinforcement
Approach) och ÅP (Äterfallsprevention). Verksamheten har också kompletterat sitt behandlingsarbete
med Joumal digital som är ett insamlings-, analys- och skattningsinstrument för att kunna mäta effekren
av de insatser och behandlingsarbete som utftirs.

Villa Mjällby visar ackumulerat augustiett överskott på 169 tkr, vilket ger ett överskott mot budget på
182 tkr. Överskottet beror till viss del på att intäktema har ökat pga en placering från ej medlemskommun
och att beläggningen är högre än budgeterat i augusti. Personalkostnaderna är högre än budgeterat. Förbrukningsinventarier och material ligger också högre i ftjrhållande till budget, vilket främst beror på de
drogtester som måste genomfiiras. Prognosen på helar är ett överskott på 132 tkr med en fortsatt 80%-ig
beläggning.

Sjöarp Gruppbostäder
Sjöarp har l3 permanenta platser. Samtliga platser är belagda. Under våren skiftade Ronneby kommun en
av sina placeringar och ersatte med en annan. Skiftet skedde samma dag så beläggningen har varit
konstant.
Beslutet avseende omorganisation i ledningen på Sjöarp, där tre chefer kommer att dela på ledarskapet för
verksamheten, kommer att verkställas nu i höst. Den nyrekytering som gjordes är en internrekrytering
där verksamhetschefen under flera år varit ansvarig för stora delar av Curas ungdomsboende och iir en
van och erfaren ledare. I samband med att ungdomsboendet läggs ner kommer hon succesivt övergå till
Sjöarp. En av de befintliga cheferna har större delen av året varit sjukskriven. En vikarierande verksamhetschefhar funnits på plats sedan slutet avjanuari.

Med anledning av pandemin har sjukskrivningama ökat. En medarbetare som tillhör riskgrupp har valt att
avsluta sin anställning. Sjöarp är också den av verksamhetema som har klienter tillhörande riskgrupp,
vilket inneburit restriktioner avseende besök i verksamheten.
Curas metodutvecklare har under våren, av förklarlig anledning, inte haft sina ordinarie uppdrag avseende
utbildningar och handledning. Hon har då kunnat ftrlägga sin arbetstid på Sjöarp och varit den hjälp och
det stöd som verksamheten och våra klienter behövt under en utmanande vår. Inför sommarsemestem
överanställdes två personal för att kunna täcka upp vid en eventuell ökad sjukskrivning.
Trots omständighetema har sommaren varit bra. Det är alltid en extra svårighet för klienten på Sjöarp att
förhålla sig till de fiirändringar en semesterperiod med personalskifte inneb2ir. En annan svårighet, ör
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Cura såväl som för många andra inom vård och omsorgsverksamhet, är att rekrytera semestervikarier med
rätt kompetens. Cura har en väl utarbetad tidsplanering och rutin fiir hur rekryteringsftirfarandet går till på
Sjöarp. I första hand anställs personer med utbildning (alt pågående utbildning), men den personliga
lämpligheten är också något som det tas stor hänsyn till då vi ibland blir tvungna att anställa vikarier utan
adekvat utbildning. På Sjöarp genomgår alla vikarier en utbildning i tydliggörande pedagogik och lågaffektiw bemötande. Introduktionen hos klienten är väl tilltagen och anpassas också vid behov om ytterligare introduktion skulle behövas. Sommaren har fungerat bra ftir våra klienter, semestervikarier och
ordinarie personal. Sjöarps personal har gjort ett bra arbete, vilket har inneburit fiirre awikelser än
normalt.
Sjöarp visar ackumulerat augusti ett underskott pä215 tkr, vilket är en positiv awikelse pä 146 tkr mot
budget. Prognosen ftir helår är ett mindre överskott på l0 tkr vilket är något lägre än det budgeteradegT

tkr.

Klaragymnasiet med internat
Vid skolavslutningen i somras tog l4 elever studentexamen, varav 3 med fullständiga gymnasieexamensbetyg, 7 fick studiebevis och 4 fick gymnasieintyg.
Klaragymnasiet har haft så många som 54 elever delar av vå,:"terminen. Under höstterminen har de 52
elever. Totalt kommer cirka 74 o/o av eleverna från medlemskommunerna. Budgeterat för 2020 är 52
elever.

Den l8 mars tog regeringen beslutet att bland annat gymnasieskolor skulle övergå till distansundervisning. Detta har satt både elever, låirare och inte minst tekniken på prov. De faktorer som är mest
avgörande fiir en elevs resultat är mående, tidigare skolerfarenheter och elevens kunskapsnivå, vilket
givet är lättare att arbeta med när man träffar eleven. De utmaningar som distansundervisningen bjudit på
har både elever och lärare ändå hanterat på ett bra sätt. För ett fätal elever har undervisningen skötts av
Cura Resurscentrums handledare, som i grunden är lärare och expert inom tydliggörande pedagogik.
Skolan kan nu till höstterminen erbjuda ytterligare ett program, handelsprogrammet, som lir ett yrkesprogram. Detta är ett välkommet komplement till de högskoleförberedande programmen skolan har.
Samtliga lärare har arbetat med ett projekt i tydliggörande pedagogik med inriktning till skolans verksamhet. Som en del i detta ingår också att parallellt arbeta med struktur och samverkan mellan skola och
internat.
Klaragymnasiet har ett unikt koncept där man parallellt med gymnasieutbildningen erbjuder utbildning på
internatet, en boende- och fritidsutbildning. Den är av stor betydelse för att ungdomarn4 när det blir dags,
ska ha möjlighet att hantera ett självständi$ liv. Internatet har 24 platser ftirdelat på tre boenden samt 3
platser i satel litlägenheter.
Intematet hade under vårterminen i genomsnitt 26 elever, budgeterat for 2020 ?ir 25 platser. Under
sommarmånaderna juni till augusti har en av avgångselevema frtt bo kvar på intematet i väntan på att en
boendesituation ska lösas ftir eleven. Nu till hösten kommer internatet ha 24 elever. Totalt står medlemskommunerna ör 50% av platsema.

Även intematen har påverkats när skolan var tvungna att övergå till distansstudier. Några elever valde att
åka hem medan andra stannade kvar på intematet. Boendehandledarna har tillsammans med pedagogerna
från skolan frtt stötta elevema extra i deras studier.
Klaragymnasiets skola visar ackumulerat augusti ett överskott på 930 tkr. Prognosen ftir helår är ett
överskott på ca 1,5 mkr. Förutom att intäktema har varit större än budgeterat under vårterminen har
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samtidigt kostnader för elevaktiviteter, rnåltider och konsulter varit lägre.
Intematet visar ackumulerat augusti ett överskott pä 879 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med
2,4 mW.Intäktema har varit större än budgeterat under vårterminen, vilket påverkar även prognosen på
helår positivt. Prognosen ör helår är ett överskott på ca 1,6 mkr och är en positiv avvikelse med 1,5 mk

Cura Ungdomsboende
Cura Ungdomsboende awecklade sina sista HVB örra året och har under 2020 bedrivit stödboende
ensamkommande ungdomar.

ftr

Ungdomarna bor antingen i lägenheter i en fastighet i Ronneby, där HVB tidigare bedrivits, eller i fristående hyreslägenheter i Ronneby samt någon enstaka i Olofström, Sölvesborg och i Karlshamn. Som
alltid är det svårt att veta hur många ungdomar som kommer altvara inskrivna i stödboendet.
Budgetberäkningama som gjordes inftir 2020 har utgått från att ungdomarna är inskrivna i verksamheten
och med deras 21-ärs dag. Detta utifrån tidigare erfarenhet av att merparten av ungdomarna har varit
inskriva till dess och det inte funnits några andra konkreta uppgifter att göra beräkningama utifrån.

till

Under april månad aviserade Ronneby kommun att de hade för avsikt att skriva ut de ungdomar de hade
placerade i stödboende. Utifrån de uppgifter vi då hade tog direktionen2020-05-29 beslut om aft vid
årsskiftet lägga ned Cura Ungdomsboende. Beräkningarna uppskattades då till ett underskott på 500 tkr
samt återställandekostnadema till 2,1 mkr. Efter att Cura informerat kommunema om nedläggning av
verksamheten har flera utskrivningar gjorts vilket rikat det beräknade underskottet.
Verksamheten hade vid delåret 18 ungdomar inskrivna, varav 2 flyttade den 3l augusti. I I ungdomar
kommer att flytta ut vid lite olika tidpunkter under hösten. Övriga 5 kommer att ha placering till strax
innan årsskiftet.

Antal anställda medarbetare är vid delåret sju, varav en är föräldraledig och en långtidssjukskriven.
Samtliga har sagts upp och en av medarbetama har erbjudits en tjänst på Notavillan, en kommer studera
och övriga fem som slutar får stöd av Trygghetsfonden.
De fasta kostnaderna överstiger intäkterna för de ffi ungdomar som är kvar. Cura säger löpande upp hyreskontrakten för de fristående hyreslägenheterna under hösten. Hyreskontraktet ftir Folkparksvägen l0 har
även det sagts upp men löper till202l-12-31. Hyreskostnaden på 1,2 mkr och återställandekostnaden på
900 tkr, tolaltz,l mkr är kostnader kommer att belasta årets resultat.
Cura Ungdomsboende visar ackumulerat augusti ett överskott pä 44lkr, vilket är ett överskott mot budget
på l0 tkr. Detta beror till största del på att omkostnaderna överlag ligger lägre än budgeterat och väger
upp den intäktsminskning som uppstått. Prognosen för helår är ett underskott på ca2,l mlcr, då är nedläggningskostnaderna pä 2,1 mW inte inkluderade.

Cura Resurscentrum
Med anledning av det extraordinära läget i och med pandemin har intäkterna minskat kraftigt. Många
kommuner har inftrt restriktioner som innebär att det har varit svårt aff genomföra utbildningar under
våren. Resurscentrum säljer mest utbildningar i lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Lågaffektivt bemötande innehåller fysiska moment och kan därmed inte genomftiras så länge vi behöver
hålla social distansering. Tredagars utbildningen i tydliggörande pedagogik genomförs på Sjöarp gruppbostäder och klienterna medverkar i utbildningen. Denna utbildning kan inte genomföras så länge det
råder besöksavrådan på Sjöarp gruppbostäder.
Både verksamhetskostnader och personalkostnader har legat på en lägre nivå än budgeterat.
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Personalkostnaderna har varit lägre för att Resurscentrums metodutvecklare harjobbat på Sjöarp
Gruppbostäder under den period som Resurscentrum har haft en lägre nivå avseende uppdrag i
handledning och utbildning.
Verksamhetskostnaderna har varit lägre än budgeterat, främst på grund av att inköp av externa föreläsare
och utbildare har minskat. Detta har också inneburit lägre kostnader än budgeterat filr resor och logi.
Sammantaget innebär detta att Resurscentrum trots allt visar ett positiw resultat.
Resurscentrum visar ackumulerat augusti ett överskott på 134 tkr, vilket är en positiv awikelse mot
budget med 165 tkr. Prognosen för helår är ett överskott på 150 tkr.

Konsu ltg ruppen (fam i ljerådg ivn

i

n

g, person li ga om bud och fam i ljerätt)

De mindre verksamheterna inom Cura, undantaget Cura Resurscentrum, finansieras genom avgifter och
ska i princip biira sina egna kostnader och skall därmed normalt sett visa nollresultat vid årets utgång.
Konsultgruppen har en gemensam verksamhetschef.

Familjerådgivning
Familjerådgivningen bedrivs för fyra av länets kommuner, med undantag ftir Karlskrona. De två anställda
familjerådgivama har nu båda en utbildning i Steg-l(grundläggande psykoterapi). En av familjerådgivarna har gått en utbildning i tillämpad KBT (kognitiv beteendeterapi) ör yrkesverksamma. Så fort
möjlighet finns kommer de att gå utbildning i sexologi 7,5 hp som är ett kav vid nyanställningar.

Personliga ombud
Personliga ombudsverksamheten har fra anställda och bedrivs ftir länets samtliga kommuner. Ett av
ombuden som arbetat sedan uppstarten av verksamheten gick i somras i pension. Nytt personliS ombud
är introducerat och på plats. Statsbidraget höjdes i år med 410 tkr vilket inte tagits höjd ftr i budget 2020.
Cura kommer i år att reducera medlemskommunemas avgift med motsvarande summa.

Familjerätt
Familjerätten bedrivs ftir de tre medlemskommunerna: Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby. Ytterligare
en familjerättssekreterare anställdes inör år 2020 vilket innebär att det i nuläget är totalt sex anställda.
Verksamheten har sedan start och under långa perioder haft en inhyrd konsult för att hantera den ökande
ärendemängden, vilket varit en dyr lösning. Beslutet aft tillsvidareanställa har bidragit till en stabilitet i
arbetet och i personalgruppen men också en förutsägbarhet gällande personalkostnaderna och prognos.
Tre av familjerättssekreterarna har varit föräldralediga under våren, två av dem deltid och en av dem
heltid under fyra månader. När det gäller kostnader ser vi även i år en ökning av tolkkostnader.

Familjerådgivningen visar ackumulerat augusti ett överskott pä74tkr, vilket är en positiv awikelse med
omkring detsamma. Prognosen ftir helår är ett överskott på 65 tkr.
Personliga ombud visar ackumulerat augusti ett överskott pä 679 tkr, vilket motsvarar en positiv awikelse
mot budget med omkring detsamma. Den positiva awikelsen beror till stor del på det ökade statsbidraget.
Prognosen för helår är ett överskott på 400 tkr och då ?ir återbetalningen till medlemskommunerna på 4 l0
tkr avräknad.

Familjerätten visar ackumulerat augusti eft överskott på 193 tkr, vilket är en positiv avvikelse med
omkring detsamma. Prognosen ör helår är ett överskott på 85 tk.
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Driftsredovisning per verksamhet inkl interna poster
Verksamheter

Utfall

Utfall

Awikelse
budget

2020-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2020-08-31

88 373

84 186

Budget

Cura lndividutveckli ng Total
Verksamhetens intäkter

Driftsbidrag
Övriga intäkter
OH ersättning
Kostnader arbetskraft
Periodiserad löneskuld övr omf PO
Övri ga verksamhetskostnader
OH kostnad

800
440

|

8l

148

-4 t87
963

0

0

-21295

-18 428

-9 307

-9 307

817
573
9 595
-64 902
3 334
-20 98s
-9 595

0
0

68

6

-38

-3129

3 749

-45
-54

0
68
-38
6 878

756

756
-408

1 023

0

9 307
-71447

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Summa

763

477
9 307
-64 279

JI
0
7 168
0

2 867

Direktion
OH ersättning

-162

-t 643
-l9l

186

2

186

-811

184

0

698
57

l0
l14

698

0

5 074
-3 723

5 074

5 016

0

-3 000
3 334

I 812

Kostnader arbetskraft
Övri ga verksamhetskostnader

-406
-348

Summa

1

Kansli
Driftsbidrag
Övriga intälcter
OH ersättning
Kostnader arbetskraft
Periodiserad löneskuld övr omf PO
Övri ga verksamhetskostnader

-l

Finansiella intlikter
Finansiella kostnader

Summa

0
356
0
0
-5

-l 9ll
0

-l 758
68
't1

-l 845

6
-JJ

57

0

-402
68

-27

2201

3 602

2 206

0
2 672
-t 237
-l 004
_)

22
0

Personalavdelning
Övriga intäkter
OH ersättning

0

22

2 592

2 592

Kostnader arbetskraft

-l 340

-1234

Övriga verksamhetskostnader
Finansiella kostnader

-1261

-592

0

0
788

Summa

-o

106

429

669
0
797

9 219

-3 864

-7 532

1 436
95
0

Notavillan
Verksamhetens intäkter
Kostnader arbetskraft
Övri ga verksamhetskostnader
OH kostnad
Finansiella kostnader

12943

-9 489

-l
-l

Summa

142

869
562
0
23

9 079
-8 0s3
-l 774
-t 562

-1 528

-l 290

_)

-')

-2 312

-1 133

-2
-2 335
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Villa Mjällby

I

Verksamhetens intäkter
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
OH kostnad
Finansiella kostnader

408

9 061

I 852

653

-6222

-6 752

-3 s40

-t

-530
59

448

-l 389

-966

-751
0
-13

-75t

-898

0

0
169

-4

0

-3 555

182

28911

28 6t6

5n

0

t70
-22353

0

-295
170

-20 s04

-341

-4 733

-4 929

6ll

-r

916
-216

-2725

0

-'1647

145

329
-7
-8 089
-l 469

l0 800

172

Summa

Sjöarp Gruppbostäder
Verksamhetens intäkter

Övriga intäkter
Kostnader arbetskraft

-22012

Övriga verksamhetskostnader
OH kostnad

-5 344
-t 916

Summa

-361

26

Klaragymnasiet Skola

I

Verksamhetens intäkter

I

Driftsbidrag

0
-9 947

Kostnader arbetskraft
Övri ga verksamhetskostnader
OH kostnad

-l

Klaragymnasiet lnternat

600

tt

-833
0

-833

-1223

7

-8 346

-l 573
-l

I

-7
858

l3l

-l

288
0

-l

930

400

2 1s3

582

t2 405

t2 483

823

-8 652
-3 320

-7 536
-2 859

-7 876
-2 701

I l16

-1352

461
0

0
554

-7
2 393

Övriga intäkter

Summa

157

0

Verksamhetens intäkter
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
OH kostnad
Finansiella kostnader

ll

Summa

-1514

124
-7
879

8 657

6934

t3 852

27

t2

27

-s 832
-4 157

833

-3182
-2392

-2216
-2309
-2 392

34

M

440
88s
-920
-435
0

202

-t

t24
0

-t

Cura Ungdomsboende
Verksamhetens intäkter

Övriga intäkter
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
OH kostnad

-3 049

Summa

-t

270
2 605

-l

723

873
0
,l0

Gura Resurscentrum
Övriga intäkter
OH ersättning
Kostnader arbetskraft
Övri ga verksamhetskostnader
Finansiella kostnader

Summa

-30

143

447
884

-238

88s
-821

-864

0
99

-13

r

-168

304

-l

_)

-l

297

164

134
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Familjerådgivning
Verksamhetens intäkter
Kostnader arbetskraft
Övri ga verksamhetskostnader
OH kostnad

I 437

I 466

I 410

112

-980
-266
-146
74

-928
-239

-t

-l9r
-146
-12

Summa

29
132
-75
0
86

- 148

95

Personliga Ombud

I 740

Verksamhetens intäkter

Driftsbidrag

800

-t

Kostnader arbetskaft

Övriga verksam hetskostnader
OH kostnad
Finansiella kostnader

964
-342

t 693
800

-t

572

-l 571

20
272

392

-l

-308
-264
_)

-l

679

348

689

6tl

3 536
-2354

-599
-339

-650
-339

3 328
-2 029
-t 376
-360

-11

193

437

-244
0
-10

Summa

760

I 072

I

-336
-244

6
0

Familjerätt
Verksamhetens intäkter
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
OH kostnad

3 538

-2

Summa

,,

257
-51

0

204

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron är under perioden 6,4 procent av ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron är högre ftir perioden
jämftrt med föregående år, det är främst våren som drar upp siffran. Både kort och lång sjukfrånvaro ökar
under perioden februari till april. Sjukfrånvaron sjönk under de tidiga sommarmånadema fiir att vända
uppåt igen i augusti. Detta är en periodisk frirändring som brukar ske under sommaren.

ör

alla åldersgrupper under perioden. Minst är ökningen ftir den största gruppen, 30
är, där den längre sjukfrånvaron har minskat. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män ft)rutom i
åldersgruppen 0 till 29 år.

Sjukfrånvaron ökar

till 49

Totalt ökar antalet sjukdagar per anställd med 3,5 till

16. Kvinnorna har flest sjukdagar, 17. Ökningen ar
störst ftir de yngre och äldre männen, totalt med 5,3 sjukdagar jämfört med samma period förra året.

Av den totala sjukskrivningstiden är 52,8o/o långtidsfrånvaro, dvs över 60 dagar. Andelen har ökat något
jämftrt med samma period fiirra året. Under perioden har 12 personer en sjukfrånvaro på 60 dagar eller
längre, både hel- och deltidsfrånvaro. Majoriteten är kvinnor.

Sjöarp gruppbostäder har haft högre sjukfrånvaro än tidigare år. Cura ungdomsboende har en hög sjukfrånvaro under hela perioden, det kan delvis förklaras med att det är en liten enhet med en långtidssjukfrånvarande anställd. Dessutom kommer verksamheten att läggas ner i slutet av året, det har vi tidigare
noterat kan påverka sjukfrånvaron negativt. Övriga verksamheter har en sjukfrånvaro som i snitt
understiger

4%o.

Den ökade sjukfrånvaron total kan delvis ftjrklara av Covid-19, eftersom vi ser markant ökning under
våren. Curas verksamheter har varit förskonade från konstaterade fall men personer i riskgruppen har
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varit frånvarande, samtidigt som rekommendationen att stanna hemma även vid mildare
ftirkylningssymptom har följts. Försäkringskassan ersätter, enlig ett regeringsbeslut, karensavdrag vid
sjukdom och arbetsgivares sjuklönekostnader (helt april till juli samt en procentuell fördelning på-lönekostnadema från augusti och året ut) som en kompensation för den beräknade ökade sjukfrånvaron som
Covid- l9 har medftirt.

Sjukfrånvaro i procent

2020-08-31

Total sjukfrånvaro*
- långtidssj ukfrånvaro* *
- sjukfrånvaro ftir män
- sjukfrånvaro ftir kvinnor

6,40Ä

s,0%

3,4oÄ

2,\Vo

5,20/o

3,20/o

- anställda -29 år
- anställda 30 - 49 är
- anställda 50 år -

Sjukdagar per anställd
Total sjukfrånvaro
-långti dssj ukfrånvaro*

2019-08-31

7,lyo

s,9%

7,lvio

4,20/o

6,2o/o

5,8oÄ

6,50h

4,lo/o

2020-08-31

2019-08-31

16,0

12,5

7,9

7,1

* Årsrapporten

ör sjukfrånvaron togs fram infiir årsbokslut 201 9 ör att överensstämma med den redovisning som
görs månadsvis. Beräkningen baseras på andel frånvarodagar istället ftir timmar därav en avvikelse ijämltirelse med
delårsrapporten 20 I 9-08-3 L
** Med långtidssjukfrånvaro

avses sjukirånvaro under en sammanhängande

tid av 60 dagar eller mer.

Personalsammansättning
Medelantal anställda

2020-08-31

2019-08-31

Medelantal

anställda

Medelantal
Varav män

Kommunsamverkan Cura

Individutveckling

163

145

50

anställda Varav män
160

49

ls
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Ekonomi och balanskrav
Prognosen fiir hela riikenskapsåret2}2} visar totalt på ett överskott 1,8 mkr, men detta vänds
underskott när Cura Ungdomsboendes nedläggningskostnader 2021 på 2,1 mkr inkluderas.

Balanskravsutredning delår 2020

till

2020-08-31

2019-12-31

Ärets resultat enlig resultaträkningen

3 749

2713

Arets resultat efter balanskravsjusteringar
Arets balanskravsresultat

3749
3749

2 713

-3 462

-6175

2018-12-31
-6 050
-6 050
-6 050
-125

287

-3 462

-617s

Balanskravsunderskott från tidigare år

Förändring eget kapital

2713

ett

2417-12-31
-125
-125
-125
0
-125

Resultat och ställning
Kommunsamverkan Cura IndividuWecklings resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande
resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar och noter. Alla belopp är
angivna i tkr om inget annat anges.
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Not

Resultaträkning

2020-01-01

-2020-0&31

tkr

)

2019-01-01
-2019-08-31

86 426

82 s38

4

-64279

-61 568

5

-18 428

-20 985

37t9

-15

3 719

-15

68
-38

6
-45

Resultat efter finansiella poster

3749

-54

Årets resuttat

3749

-54

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Verksamhetens kostnader
Verksam hetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6
7

Finansiella kostnader

147
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Not

Balansräkning

2020-0&31

2019-08-31

tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
M ateriella anlöiggningstillg,ångar
Maskiner och inventarier

987

8

0

Omsättningstillgån gar
Fordringar

9

t7 264

r9 553

Kassa och bank

l0

30 263

Summa omsättningstillgångar

47 527

23 961
43 514

SUMMA TILLGÅNGAR

48 5r4

43

29 642
3 749
33 39r

26929
-54
26 875

t5

122

16 639

48 514

43 514

2294

639

st4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

ll

Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat

Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder

12

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ansvarsftirbindelser

l3

148
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Kassaflödesanalys

Not

tkr

2020-01-01

20t9-01-01

-2020-08-3r

-2019-08-31

Den löpande verksamheten
Årets resultat

3 749

-54

Justeringft)r poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Justeringar fiir poster som inte ingår i kassaflödet

90
3 839

-54

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Okning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3 929
-362
-452

0

-8 693
s 385
-3 362

I nvesterin gsverksam heten
Investering i materiella anläggningstillgångar

-t

077

0

Årets kassaflöde

-t

s29

-3362

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

3t

792

30 263

27 323
23 96t
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag (2018597) om kommunal bokftring och redovisning,
tillämpliga delar i Kommunallag (2017:725) och rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär an:
Redovisningsprinciperna är oftj'rändrade jämftirt med ftiregående år.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillftirlitligt satt.

till

Fordringar har upptagits

de belopp varmed de ber?iknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av
inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. V?irdering av kortfristiga placeringar har
gjorts post fiir post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

Avtalsförbindelser avseende pensioner
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har inga avtalsftirbindelser avseende pensioner

till

nu eller

tidigare anställda.

lntäkter
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren
Intäktsräntor som inflyter efter periodbokslutet har tillgodogjorts delåret.
Kundfakturor av väsentlig storlek, skapade efter periodbokslutet men hänförliga
fordri ngsbokförts och til godogj orts del året.

till

delåret, har

I

Kostnader
Leverantörsfakturor av väsentlig storlek, inkomna efter delårsbokslutet men hänftirliga

skuldbokftrts och belastar delårsbokslutet.

till

delåret, har

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Dessa tillgångar
skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används
samtliga typer av anläggningstillgångar.

ör

Ansvarsförbindelser - Klientmedel Sjöarp
Omfattningen av privata klientmedel redovisas sedan 2008 under noten ansvarsftirbindelse.

Ansvarsförbindelser - leasing
Verksamhetens leasingkostnader redovisas under noten som ansvarsftrbindelse inklusive ftrdelning på
leasingavtalets längd avseende leasi ngbi lar.

Nyc kelta

lsdefinitioner

Soliditet beräknas genom att ställa eget kapital och obeskattade reserver i örhållande till balansomslutningen. Avkastning på sysselsatt kapital beräknas genom att ta rörelseresultat, med tillägg av finansiella
intäkter och kostnader som ingår i rörelsen, i ftirhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.
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Not 2 Verksamhetens intäkter
Vårdavgifter
Ovriga ersättningar o bidrag
Summa verksamhetens intäkter

2020-01-0t

2019-01-01

-2020-08-31

-20r9-08-31

84 303

2124
86 426

8l

087

I 450
82 538

Not 3 Fördelning av fakturerade tjänster till medlemskommuner i %
2020-01-0r
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Ej medlemskommuner och övriga extema kunder

-2020-08-31

2019-01-01
-2019-08-31

t9
l3

t2

23

26

l3

l9

ll

8

9

24

23
100

100

Not 4 Verksamhetens kostnader
2020-01-0r
-2020-08-31
Personalkostnader

64279

Övri ga verksamhetskostnader

t8 428
82 707

Summa verksamhetens kostnader

2019-01-01
-2019-08-31
61 568
20 985
82 553

Not 5 Avskrivningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Summa avskrivningar

2020-01-01
-2020-08-31
90
90

2019-01-01
-2019-08-31

2020-01-01
-2020-08-31
68
68

2019-01-01
-2019-08-31
6
6

2020-01-0r

2019-01-01
-2019-08-31

0

0

Not 6 Finansiella intäkter

Ränteintäkter

Summa finansiella intäkter

Not 7 Finansiella kostnader
-2020-08-31
Räntekostnader

l0

Övriga fi nansiel la kostnader
Summa fi nansiella kostnader

28

l4
3l

38

45

151
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Not 8 Maskiner och anventarier
I

ngående anskaffn i ngsvärden

Investeringar
Försälj

ngar/utrangeringar
Utgående ackum ulerade anskaffningsvärden
n

i

Ingående avskrivningar
n ingar/utrangeri ngar

Försälj

Årets avskivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2020-08-31
419
I 077

2019-08-31
419

-4t9

0
419

I

077

0

-419
419
-90

-419
0

-90

-419

987

0

0

Not 9 Fordringar
2020-08-31

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Mervärdeskattefordri ngar
Handkassor
Avråikni ng skattekonto
Ej konterad betalning
Avräkning levresk

696s

2 439

8 815

268

-534

l6s

167

72

3 523

0
76
0
-15

Negativ brutto
Felutbetalad lön
Övriga fordringar
Fordran Fora
Fordran Löneskatt
Redovisat värde vid årets slut

2019-08-31

t3 6s9

l0
5

-

-J

364
_70

47
0
2

586

277

t7 264

l9 553

2020-08-31
30 263
30 263

2019-08-31
23 961
23 96t

2020-08-31

2019-08-31

Not 10 Kassa och bank
Banktillgodohavande

Not 11 Eget kapital
Eget kapital
Ingående eget kapital

29 642
3 749
33 391

Ärets resultat

Utgående eget kapital

152

26 929
-54

26 875
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Not 12 Kortfristiga skulder
2020-08-31

I 352
I 8s8

Leverantörsskulder
Sociala avgifter
Särskild löneskatt

0
8 438
0
r 570
I 905
0
0
0

Interimsskulder
Utgående mervärdesskatt
Personalens källskatt

Semesterlöneskuld
Fora
Avsättning pensioner
Upplupen pensionskostnad

Summa kortfristiga skulder

2019-08-31

5 170

I

771

-60

70t8
t
J

I s35
t 230
2
_18

-12

t5 t22

16 639

2020-08-31
840
840

2019-08-31
939
939

2249

586

Not I 3 Ansvarsförbindelser
Periodens kostnader ftir leasingavgifter bil

Summa leasingavgifter

Specificering av framtida leasingkostnader och klientmedel
Framtida kostnader leasing - avtal 36 mån
Förvaltning av privata medel klienter Sjöarp I

I

st

Summa

46

53

2294

639

Karlshamn den 2 olctober 2020

lkh

%-"/'ry

fan-Äke Berg

Malin Månsson

Ordfiirande

vlce

Genestig
2:e vice ordfrrande

gä

Kith Mårtensson

Therese Äberg

Peter

Y

Ovander

ffl

Patrik

Ersättare fiir Yvonne Andreasson
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o
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att inte bevilja nämnden för arbete och välfärd begärt tilläggsanslag, samt
att konstatera att nämnden för arbete och välfärd inte klarar att hålla sin budgetram år
2020.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att påtala för nämnden för arbete och välfärd att styrelsen förutsätter att nämnden
fortsätter arbetet med att förbättra prognosen och gör en än större insats för att minska
sina kostnader och uppnå en budget i balans.
Sammanfattning
Nämnden för arbete och välfärd beslutade 2020-08-20 att begära ett tilläggsanslag om
51,3 mnkr hos kommunfullmäktige. Anledningen var ett prognosticerat underskott med
samma belopp för år 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-08 § 259/2020 att återremittera
ärendet till nämnden för redovisning av hur man arbetat med tidigare av
kommunfullmäktige godkänd handlingsplan samt komplettering med en ny reviderad
handlingsplan.
Nämnden för arbete och välfärd kommer också att redovisa kostnadsminskningar,
volymökningar och underbudgeterade verksamheter. Eftersom delårsbokslutet visar en
prognos med -51,9 mnkr, ändras nämndens begäran med ytterligare 600 tkr.
Kommunstyrelsen har bett ekonomichefen förhöra sig kring hur revisorerna ställer sig till
att kommunfullmäktige under verksamhetsår bevilja nämnderna tilläggsanslag och
återrapporterar till styrelsen att uppfattningen är att sådana beslut försämrar möjligheten
till ekonomistyrning och översikt över nämndernas resultat från år till år.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-10-05
Protokollsutdrag AV § 91/2020 Svar på återremittering av begäran om tilläggsanslag till
nämnden för arbete och välfärd 2020
Uppföljning av handlingsplan 2019
Handlingsplan AV reviderad 2020-10-28
Protokollsutdrag AV § 90/2020 Revidering av handlingsplan för nämnden för arbete och
välfärd 2020
Volymökningar underbudgeterade verksamheter och kostnadsminskningar
Protokollsutdrag KSAU § 259/2020 Begäran om tilläggsanslag från nämnden för arbete och
välfärd
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte
bevilja nämnden för arbete och välfärd tilläggsanslag om 51,9 mnkr och att konstatera
att nämnden inte kommer att klara att håll sin budgetram.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt yrkande under proposition och finner kommunstyrelsen besluta
enligt yrkandet.
Beslutet skickas till
Nämnden för arbete och välfärd
Förvaltningschef Thomas Svensson
Controller Joakim Hörnell
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet.
Sammanfattning
Nämnden för arbete och välfärd beslutade 2020-08-20 att begära ett tilläggsanslag om
51,3 mnkr hos kommunfullmäktige. Anledningen var ett prognosticerat underskott med
samma belopp för år 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-08 § 259/2020 att återremittera
ärendet till nämnden för redovisning av hur man arbetat med tidigare av
kommunfullmäktige godkänd handlingsplan samt komplettering med en ny reviderad
handlingsplan.
Nämnden för arbete och välfärd kommer också att redovisa kostnadsminskningar,
volymökningar och underbudgeterade verksamheter. Eftersom delårsbokslutet visar en
prognos med -51,9 mnkr, ändras nämndens begäran med ytterligare 600 tkr.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-10-05
Protokollsutdrag AV § 91/2020 Svar på återremittering av begäran om tilläggsanslag till
nämnden för arbete och välfärd 2020
Uppföljning av handlingsplan 2019
Handlingsplan AV reviderad 2020-10-28
Protokollsutdrag AV § 90/2020 Revidering av handlingsplan för nämnden för arbete och
välfärd 2020
Volymökningar underbudgeterade verksamheter och kostnadsminskningar
Protokollsutdrag KSAU § 259/2020 Begäran om tilläggsanslag från nämnden för arbete och
välfärd
Beslutet skickas till
Nämnden för arbete och välfärd
Förvaltningschef Thomas Svensson
Controller Joakim Hörnell
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Datum
2020-11-10
2020-11-24
2020-12-07

§
311
247

Begäran om tilläggsanslag för nämnden för arbete och välfärd
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja nämnden för arbete och välfärd ett tilläggsanslag om 51,9 mnkr, samt
att finansiering sker genom...
Sammanfattning
Nämnden för arbete och välfärd beslutade 2020-08-20 att begära ett tilläggsanslag om
51,3 mnkr hos kommunfullmäktige. Anledningen var ett prognosticerat underskott med
samma belopp för år 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-08 § 259/2020 att återremittera
ärendet till nämnden för redovisning av hur man arbetat med tidigare av
kommunfullmäktige godkänd handlingsplan samt komplettering med en ny reviderad
handlingsplan.
Nämnden för arbete och välfärd kommer också att redovisa kostnadsminskningar,
volymökningar och underbudgeterade verksamheter. Eftersom delårsbokslutet visar en
prognos med -51,9 mnkr, ändras nämndens begäran med ytterligare 600 tkr.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-10-05
Protokollsutdrag AV § 91/2020 Svar på återremittering av begäran om tilläggsanslag till
nämnden för arbete och välfärd 2020
Uppföljning av handlingsplan 2019
Handlingsplan AV reviderad 2020-10-28
Protokollsutdrag AV § 90/2020 Revidering av handlingsplan för nämnden för arbete och
välfärd 2020
Volymökningar underbudgeterade verksamheter och kostnadsminskningar
Protokollsutdrag KSAU § 259/2020 Begäran om tilläggsanslag från nämnden för arbete och
välfärd
Beslutet skickas till
Nämnden för arbete och välfärd
Förvaltningschef Thomas Svensson
Controller Joakim Hörnell

Karlshamns kommun ∙ Förvaltningen för arbete och välfärd ∙ Förvaltningen för arbete och välfärd
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se

158

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-05
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Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:15-16.20. Ajournering kl. 14.45-15.00.

Beslutande

Ulla Sandgren
Sirkka Kahilainen
Claes Mårlind
Ankie Boklund
Dan Munther
Bengt Källström

Tjänstgörande
ersättare

Närvarande
ersättare

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

Margaretha Lennarthsson (SD)

ersätter
Britt Karlsson (SD)

Lars Hasselgren (M)
Ted Olander (MP)
Marie Bengtsson (S)
Mohammed Al Buhaisi (L)

Övriga

Thomas Svensson, förvaltningschef
Ulrica Månsson, verksamhetschef
Valdemar Rusch, verksamhetschef
Agnetha Lindblom Eriksson, verksamhetschef
Faruk Saric, administrativ chef
Lena Mattsson, nämndsekreterare
Joakim Hörnell, controller §§ 86-94
Lars Eriksson, revisor § 94
Bengt Olofsson, revisor § 94
Annabel Cifuentes, kommunjurist §§ 105-107

Paragrafer

§§ 86-107

Utses att justera

Bengt Källström (S)

Justeringsdatum

2020-09-25

Sekreterare

Lena Mattsson

Ordförande

Ulla Sandgren

Justerande

Bengt Källström
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Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Nämnden för arbete och välfärd

Beslutsdatum:

2020-09-24

Tillkännages fr.o.m.: 2020-09-28
Tillkännages t.o.m.: 2020-10-19
Protokollet förvaras: Rådhuset
____________________________________________________________________
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§ 91 Svar på återremittering av begäran om tilläggsanslag till nämnden för arbete
och välfärd 2020 2019/2796
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 51,9 mnkr.
Sammanfattning
Nämnden för arbete och välfärd beslutade 2020-08-20 att begära ett tilläggsanslag med
51,3 mnkr hos kommunfullmäktige. Anledningen var ett prognosticerat underskott med
samma belopp för år 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-08 § 259/2020 att återremittera
ärendet till nämnden för redovisning av hur man arbetat med tidigare av
kommunfullmäktige godkänd handlingsplan samt komplettering med en ny reviderad
handlingsplan.
Nämnden för arbete och välfärd kommer också att redovisa kostnadsminskningar,
volymökningar och underbudgeterade verksamheter. Eftersom delårsbokslutet visar en
prognos med -51,9 mnkr, ändras nämndens begäran med ytterligare 600 tkr.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-09-15
Begäran om tilläggsanslag KSAU § 259/2020
Uppföljning av handlingsplan 2019
Reviderad handlingsplan
Redovisning av kostnadsminskningar, volymökningar och underbudgeterad verksamhet
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef Thomas Svensson
Controller Joakim Hörnell
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Uppföljning av handlingsplan 2020-2022
Nämnden för arbete och välfärd beslutade 2019-05-23 § 73 att anta en plan för
effektiviseringar 2020-2022.

Individ och familjeomsorg, Vuxen, Mariegården och våld i nära relationer
Placeringar missbruk
Under år 2019 var det drygt i genomsnitt fem placeringar per månad. I december fanns
det inte några placeringar alls. Bedömningen var att antalet placeringar skulle minska
och att kostnaden skulle minska med 400 tkr under år 2020. Antalet placeringar har ökat
från inte någon placering från årets början till sju placeringar i juli. Under året har tio nya
ärenden tillkommit och tre har avslutats. Målet att minska kostnaden med 400 tkr
uppnås inte. Det finns idag 32 personer med känd beroendeproblematik av Oxycontin.
Den föregående mätningen i januari 2020 visade 23 klienter gällande Oxycontin. Det
finns idag två pågående placeringar på externa behandlingshem. Ytterligare två
planeras. En LVM-placering pågår och eventuellt tillkommer en LVM-placering. Den här
gruppens behov är mycket omfattande och det finns inte några möjligheter att ge
insatser på hemmaplan. Eftervården skulle kunna ges, men det är extremt svårt att
återvända till kommunen efter behandling och risken är mycket stor att missbruket
fortsätter.
Placeringar Våld i nära relationer
Under år 2019 var det drygt sju placeringar i genomsnitt per månad. I december månad
var det tolv placeringar. Målsättningen år 2019 var att minska kostnaden med 600 tkr.
Målet har inte uppnåtts. Vid år 2020 början fanns det tolv placeringar och i juli nio.
Under året har sju nya ärenden tillkommit och tio ärenden har avslutats. I hela landet
märks en ökning av antalet ärenden inom Våld i nära relationer. Det finns en
lagrådsremiss som kan utöka kommunens uppdrag till att även omfatta insatser till
våldsutövarna.
Mariegården
Under år 2020 är det hittills ca 4 placeringar per månad. Tre placeringar har gjorts av
andra kommuner och de vistats på Mariegården ca en månad var. Intäkten uppgår
hittills till 151,5 tkr

Individ och familjeomsorg, barn och familj.
Öppenvården barn och familj
Det finns idag en öppenvård för barn och familj. Idag är öppenvården barn och familj
och fältverksamheten samlokaliserade vilket lett till bättre samverkan.
Institutionsplaceringarna har dock ökat totalt. Vid årets början fanns det 11 placeringar
och i juli 13 placeringar. Under året har det tillkommit åtta placeringar och sex

Karlshamns kommun ∙ Förvaltningen för arbete och välfärd ∙
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placeringar har avslutats där öppenvården har möjliggjort att institutionsplaceringarna
har kunnat avslutas. Målet att minska placeringskostnaden med 4 000 tkr har inte
uppnåtts. Kostnadsminskningen uppgår till 1 600 tkr vilket innebär att om inte
hemtagning skett hade underskottet varit 1600 tkr högre.
Personalbemanning inom IFO
I augusti år 2020 har samtliga IFO-tjänster inom barn och familj tillsatts, vilket innebär att
organisationen har fått förutsättningar att inte bara arbeta med akuta ärenden utan mer
kraftfullt arbeta med hemtagning av institutionsplacerade och familjehemsplaceringarna.
Från och med 1 september i år är samtliga externa konsulter avvecklade. Kostnaderna
för externa konsulter var år 2019 751,3 tkr och hittills under året (Jan-maj) uppgår
kostnaden till 1 053,5 tkr.
Konsulentstödda familjehem
Under år 2019 varierade antalet placeringar i konsulentstödda familjehem mellan 13 och
nio per månad. I januari år 2020 var det elva barn placerade i konsulentstödda
familjehem och i juli tio placerade barn. Det tillkom fyra nya placeringar och fem
placeringar avslutades till och med juli.

Individ- och familjeomsorg, Försörjningsstöd, intro och arbetsmarknad
Det pågår en omfattande genomlysning av arbetsmarknadsenheten och det finns starka
misstankar om att verksamheten inte bedrivs utifrån de politiska mål som nämnden för
arbete och välfärd har satt sedan flera år tillbaka. Flera tjänstemän har fått lämna
organisationen och utredningen fortsätter för att finna fler oegentligheter. Ny enhetschef
tillträdde under våren år 2020 och verksamheten är under återuppbyggnad. Det som
hittills inte har fungerat är flödet från försörjningsstöd till arbetsmarknadsenheten inte ägt
rum. Deltagarna i arbetsmarknadsenheten har inte arbetats vidare ut i egen försörjning.
Antalet BeA-anställningar är mycket högt, ca 70. Anställningarna har förlängts
kontinuerligt, vilket har inneburit att dels uppstår en inlåsningseffekt då de inte kommer
ur arbetsmarknadsenhetens aktiviteter och dels att det inte finns plats för nya deltagare.
De senaste månaderna har personer med försörjningsstöd placerats i
sysselsättningsåtgärder. Ökningen av försörjningsstödet har minskat och det är färre
hushåll som får försörjningsstöd i juli, jämfört med årsskiftet. I Januari fick 347 hushåll
försörjningsstöd och i Juli 324.
Kostnadsminskningen med 3 000 tkr kommer inte att uppnås. Prognosen visar ett
underskott med nära 10 mnkr (Budgeten minskade med 3000 tkr år 2020 vilket också
gjordes med samma belopp år 2019.
På grund av minskat flyktingmottande kommer introenhetens organisation och uppgifter
att genomlysas. Det sker i den återuppbyggnadsprocess som har påbörjats.

LSS
Under år 2019 öppnades gruppboendena Boken och Mariegården. Samtidigt stängdes
Paviljongen vid Östralycke, Sämjevägen och Strömma 7 i enlighet med planen.
Korttidsverksamheterna Pärlan och Puss, slogs samman i december år 2019.
Enligt ”Kostnad per brukare” så har kostnaden för gruppbostäder och servicelägenheter
minskat med 4,7 mnkr, (Ensolution) mellan år 2018 och 2019.
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I Januari år 2020 fanns det 111 service och gruppbostäder. Från första september
kommer det totala antalet att öka till 116 lägenheter.
I den ursprungliga planen för omstruktureringen av gruppbostäder skulle två
gruppbostäder/servicelägenheter till vara klara under år 2020. Dessa projekt har
försenats på grund av överklagningar och att samhällsbyggnadsförvaltningen inte har
haft möjlighet att genomföra projekten. När det gäller Servicelägenheterna på Erik
Dahlbergsvägen (Perennagården) så beror förseningen på att bygglov inte beviljades på
grund av att den första förslaget inte uppfyllde de ställda regelkraven.
I dokumentet kostnadsminskningar och volymökningar visas beloppen.
Förvaltningschef Thomas Svensson
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Arbete och välfärd Handlingsplan 2020 - 2022
Namn/Ställe

Åtgärd

Hur?

När?

Effekten
Kortsikt

Konsekvenser

Uppföljning

Ansvarig

Besparing Besparing Besparing

Långsikt

2020

2021

2022

Förra
planen

Besparing
2020

2021

2022

LSS
LSS, gruppbostäder

Omstrukturering av
gruppbostäder.

Den antagna planen följs.
Skapa bostäder med 6
lägenheter och avveckla
bostäder med 4
lägenheter

Sämjevägen

Sämjevägen stängas för att Stängs 191001. Brukare
få mer anpassade lokaler. flyttas.
Sämjevägen bidrar idag till
att vi måste sätta in mer
personal

Sämjevägen efter
stängning, fördelning
av personal

5 brukare flyttas bl a till
nya Boken och nya
Mariegården.

Bokvägen, obj:71411

Stängas för att få mer
anpassade och
ändamålsenliga lokaler
med flera platser.
Ny LSS-grupp bostad

Gruppbostad
Mariegården

Sämjevägen

Boken

Paviljongen

Strömma 7

Strömma 9

Bokvägens brukare
flyttar till Mariegården.

Fram till 2024-2025
kommer effekterna
att hamna på
besparingar på 10
miljoner på årsbasis
baserat utefter antal
beslut ingång på
2020.
Enligt tidigare plan,
men med 2 års
försening.

år 2020

Följa
Hyran 301 tkr
stödbehovmätningen. kommer försvinna
2021.

Vi kommer inte kunna
möta den volymökning
som tagits höjd för i
den LSS plan som togs
fram 2018.
Volymökningen följer
den kurva vi förutsåg.
Vi kommer inte kunna
möta behovet av
större
personalutrymmen för
tex hantering av
arbetskläder.
Oro från berörda

Görs kontinuerligt VC och
på VLG, FLG och
Samhällsbyggnadsmöten tillsammans förvaltningen
med
Samhällsbyggnadsf
örvaltningen. På
grund av
förseningar med
bygglov,
byggantioner och
renoveringar
kommer de
planerade
besparingar att inte
kunna hållas inom
angivet tidsspann.

Kvar

-5 231

3 250

Kvar

3 250

Av med hyran? Klart

-4 886

Kvar

-4 886

Oro från berörda

Nyckletal kostnad
per brukare

4 886

Kvar

4 886

Brukare och personal
kan bli oroliga av
tillfälliga lösningar.

Följa
volymökningar.
Följer tidigare LSS
plan.

Oro från berörda

Nyckeltal kostnad
per brukare

9 752

Kvar

#####

Kvar

-6 331

308 Kvar

-5 295

Stängs 22 maj
2019.

-5 231

Bokvägens brukare
flyttar till Mariegården,
övriga platser kommer
fyllas upp från
Sämjevägen
Sämjevägen öppnas
Öppnas 1 sept 2020. Nya
tillfälligt för att verkställa brukare som fått LSS
beslut i avvaktan på att ny beslut erbjuds en tillfällig
och till byggnationer ska
lösning.
bli klara.
Ny LSS-grupp bostad
Paviljongen och Strömma
7:s brukare flyttar till
Boken. Hemtagning av
placerad brukare.

4 lght är klara
Ger effekt från
190522 och 2 lght 200101
är klara 190901 för
inflytt.

Stängas för att få mer
anpassade och
ändamålsenliga lokaler
med flera platser.
Stängas för att få mer
anpassade och
ändamålsenliga lokaler
med flera platser.
Stängas för att få mer
anpassade och
ändamålsenliga lokaler
med flera platser.
Återuppta tidigare tanke
på att bygga ihop strömma
7 och 9 för att få en
gruppbostad med 6
lägenheter.

Stängs 2019-05-29

Av med hyran?

-6 331

Stängs 2019-05-29

Hyran ligger kvar

-5 295

Hösten 2020

Prognos att spara
1,1 miljoner

Undvika viten för icke Stänga Sämjevägen
verkställda beslut.
och slippa hyran.

4 lght är klara 2019- Ger effekt från 202005-29 och 2 lght är 01-01
klara 2019-09-01.
Brukare hämtas
hem höst -19.

Prognos att spara
3,2 miljoner

Flyttas till Korta vägen
när det är klart

Beräknas vara klart
jan 2022

Tidigast kan börja
renoveras under
2022 och ev vara
klart till 2023

januari 2022

ca 1,2 mnkr

Inget bygglov, så
inte aktuellt.
Försenat till
tidigast 2022

ca 1,2 mnkr

Korta vägen

Ny LSS-grupp bostad

Iglavägen

Ny LSS-grupp bostad

Ej aktuellt

Gruppbostad
Bockabjär

Stängas för att få mer
anpassade och
ändamålsenliga lokaler
med flera platser.
Stängas för att få mer
anpassade och
ändamålsenliga lokaler
med flera platser.

Gruppbostad
Odlingsvägen

Under 2020 kommer
inga effekter ses pga
försenade bygglov,
byggnationer och
renoveringar.

Totalt: 3 250 tkr
följer brukarnas
stödbehovsmätning
till mottagande
gruppbostad.

Sammarbete med
fastighetsägare och
samhällsbyggnadsförvalt
ningen för att beräkna
kostnader alt
möjligheter.
Avveckling Strömma 9

Strömma 7 och 9

Kontinuerligt
arbete. Plan:
genomförd 2022.
Pga försenad
byggnation antas
allt vara klart 20242025.

Försenat till
tidigast 2023

VC och
boendesamordnar
e

-304

-304

1 275

302

-4 031 Kvar

Försenat pga bygglov, Kostnad per
total entreprenad som brukare
Upphandlingen
ska upphandlas
vunnit laga kraft
17/8-20
Pga av överklagan
inget bygglov
Försenat pga
kösituationen

1 900

288

288

-5 000

-1 824

7 000 Kvar

Försenat pga
kösituationen

Kvar

8 544

-4 756 Kvar

-4 756

Kvar

166

7 000

-6 051

Utbyggnad av
Höralyckan i Mörrum

Inväntar
samhällsbyggnad/KABO.

Utbyggand av
Recordvägen i
Svängsta.

Inväntar
samhällsbyggnad/KABO.

LSS, servicebostäder

Skapa fler
servicelägenheter

(Ritningar finns). Ej
aktuella.

Möta ökat behov och
kostnadseffektivisera
dvs från 4 lägenheter
till 6 lägenheter.
Möta ökat behov och
kostnadseffektivisera
dvs från 4 lägenheter
till 6 lägenheter.

Ombyggnation av
Perennagården

Hösten 2020
Försenat till jan
2021

Kunna möta den
efterfrågan som finns
med Icke verkställda
beslut och framtida
volymökningar.

Perenna

LSS, ytterfall

Hemtagning av extern
placering

Genomlysning av
ytterfallen, både interna
och externa. Hitta
alternativa fungerande
lösningar

Se över alla placeringar
och arbeta aktivt med
bättre och billigare
lösningar.

Ev kunna avveckla
Brukare kan bo kvar i
Bockabjärs
Mörrum som önskar
gruppbostad, pga
det.
höga kostnader för
små gruppbostäder.

Skapa möjlighet för
inriktningsboende
tex äldre, behov av
AKK, diagnoser.
Detta för att
personal ska ha rätt
kompetens och få
utbildning inom sitt
specifika område.
Även kunna
bemanna rätt ( tex
mindre personal
dagtid när alla
brukare arbetar).

Vi kan möta en
volymökning.

1 454

Förgäves avtalet
klart. Inväntar
tidsplan

1 454

VC, EC tillsammans
med
Samhällsbyggnadsf
örvaltnigen.

Påbörjat, klart
hösten/vintern
2020

Under hösten 2020 Minska kostnaderna.
och våren 2021.

Erbjuda bostäder i
Att vi inte har bostäder
Karlshamn med hög att erbjuda på
kvalite som möter
hemmaplan.
brukares behov.

Ha tillgång till egna
boenden, så dyra
placeringar kan
minimeras.

Vid PEG ( Personal
och ekonomi
genomgång) 3
gånger om året.
EC/VC/ekonom

Två verksamheter i
nära anslutning. Viss
samorningsvinst tex
bilar, vikarier, akuta
situationer.

Flytt av verksamhet

Puzz flyttar till lokal i
anslutning till Pärlan

Senhöst 2019

Utökning med 2 rum.
Ökade behov för
inköp av möbler.

Ca 700 000 årsbasis
från 2020

Resor Daglig vht

Förslag till nämnd att
avsluta avtal med Taxi.

Förlängd daglig
verksamhet.

2020-02-01

Inkörningsperiod. Ev
behov av en ny bil.

(Tidigare
Bibehållen Kontinuitet
beräkning1,5
och kvalite men
miljoner på
billigare.
årsbasis). Ökad
kostnad pga behov
av ytterliggare 1
buss med ramp och
ökade kostander för
drivmedel.
Besparing ca 1 milj.

Minskade kostnader,
de kostnader vi har
idag är borta till
september -20

-3 000

VC och EC Timmie
M

Kontinuerligt av
Enhetschef som
ansvarar för
placeringar.
Genomgång av
placeringarna klar

VC och EC.

Kostnad per
brukare

-300

-400

Kvar

-700

-1 000

-500

Kvar

-1 000

-3 880

4 006

-927

-367

Individ och familjeomsorg, barn och familj
Samarbete mellan EC och Några plac i juni,
handläggare
resterande i
september 2020

-500 Kvar

VC och EC Timmie
M

Delsumma

Hemtagning av EKB till
egen verksamhet

1 454

Hänger ihop med
utbyggnadstakten
och volymökningen

Pärlan / PUZZ

EKB

Kvar

2 000

Enhetscheferna
inventerar interna och
ser över alternativ tex
inriktningsboende.
extern placering
billigare?. Enhetschef
som ansvarar för
utomlänsplaceringar
följer upp varje
individuellt fall. Tex vad
behövs för att erbjuda
brukaren boende i
Karlshamn (utbildning
teckenspråk för
personalen påbörjas
hösten 2020), tillräckligt
med bostäder.
Se över alla avtal och
Förhandla om kostnader.
Bygga fler bostäder för
att kunna erbjuda
placering på hemma
plan.

Minska på
kostnaderna för tex
placeringar samtidigt
som alla enhetschefer
har full kontroll vad
varje insats kostar.
Höja kvaliten för
brukarna till en lägre
kostnad.

Förgäves avtalet
klart. Inväntar
tidsplan

Inga placeringar
externt gällande
EKB, dvs inga
kostnader

Om vi inte arbetat med
hemtag av dessa
ungdomar hade
kostnaderna fortsatt i
upp till 4 år.

En gång i månaden EC Hawazen Saghir
med VC & ekonom. & EC Menesha
Under året har
Alijaj
placerade
ungdomar flyttats
från Cura. Det finns
även en plan på att
resterande
ungdomar kommer
att flyttas från Cura.
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-1 979

-500

HVB-placeringar

Kontinuerlig uppföljning av Möte med EC, VC och
HVB-placeringar
ekonom

Familjehem

Markandsföra, rekrytera,
och utbilda egna
familjehem samt arbeta
hem placerade
barn(internt och externt
placerade)

Familjehem

IFO, Barn och familj

Placeringar, barn

Ska pågå
kontinuerligt

Ingen placering löper
på som inte är
tvungen. Vi utvärderar
kontinuerligt kring
möjligheter till andra,
mindre kostsamma
men effektiva
lösningar.

Vi har endast de
placeringar som det
inte finns någon
annan lösning till.

Genom detta arbete
har vi fått ner
placeringskostnaderna.
Vi har en övergripande
kontroll över varje
placering.

En gång i månaden
med VC & ekonom
Nyckeltal:
*Antal nya och
avslutade
placeringar
*Kostnad per dygn
*Antal dygn per
placering

EC Menesha Alijaj

Kommunikationsenheten
är tillfrågad och är redo
att vara behjälplig med
all marknadsföring som
de kan se är
ändamålsenlig. EC har
gjort en handlingsplan
med tidslinje för insatser,
gruppen måste vara
fulltalig för att kunna
hantera och ta hand om
de ansökningar som
kommer in genom detta
arbete.
EC har ansvar att ta
kontakt med varje
företag som
representerar ett
konsulentstött
familjehem och för dialog
kring möjligheten att
övergå till internt.

Arbetet påbörjat,
svårt att driva.
Gruppen är inte
fulltalig och ett
arbetsmiljöarbete
pågår.Förväntas
vara fulltaliga i
augusti - påbörja
uppdraget fullt ut

Vi varvar nya interna
familjehem och kan
tillgodose både kort
och långsiktiga behov.

Ha en "bank" med
interna familjehem
att tillgå vid behov.
Familjehemssekreterare som kan
tillgodose stöttning,
handledning,
utbildning mm så
hemmen känner sig
trygga med
samverkan.

Genom denna satsning
kan vi arbeta bort
behovet att göra akuta
och dyra placeringar,
antingen via HVB eller
konsulentstödda
familjehem.

En gång i månaden
med VC & ekonom
Arbetet påbörjas i
höst. Pga olika
personalomständig
heter har arbetet
inte kunna startats
upptidigare.

EC Menesha Alijaj

Arbetet påbörjat,
svårt att driva.
Gruppen är inte
fulltalig och ett
arbetsmiljöarbete
pågår.Förväntas
vara fulltaliga i
augusti - påbörja
uppdraget fullt ut

Minskad kostnad

Ingen kostnad alls
Om vi lyckas förhandla
för konsulentstödda bort konsulentstödda
familjehem
familjehem över till
egna interna minskar
kostnaden och kvalitén
ökar genom våra egen
familjehemssekreterar
e

En gång i månaden EC Menesha Alijaj
med VC & ekonom
Nya avtal arbetas
fram med
konsulentstödda
fam.hem. Efter ca 12 år går de över till
kommunen.

Lägga tid och fokus på att
skapa en komplett och
stabil personalgrupp

EC följer upp
kontinuerligt med hela
gruppen, är närvarande
och ger gruppen
förutsättningar till att
utföra sina arbete. Vi ska
ta in en oberoende
handledare till gruppen
som ska arbeta med
värdegrund, värderingar
och samverkan.

Påbörjat och
pågående arbete,
förväntas se
framsteg hösten
2020

Att gruppen känner
positivt kring de
åtgärder
arbetsgivaren
försöker tillgodse,
mindre
sjukskrivningar och
gruppen blir stabil och
kan börja bygga en
grund tillsammans.

En grupp som är
trygg och stabil,
vilket genererar en
god arbetsmiljö,
effektivt arbete,
mindre placeringar
och därmed mindre
kostnader.

Om arbetet inte går
framåt riskerar vi att
gruppen fortsätter må
dåligt, att persnal
säger upp sig,
sjukskriver sig mm.
Genom detta arbete
kommer samverkan
med andra enheter
också gynnas vilket
genererar kvalité och
kostnadseffektivisering
i hela organisationen.

Kontinuerligt
VC Ulrica Månsson
Arbetet är klart och och samtliga EC
personalgruppen är
fulltalig

Barnhandläggare skall
arbeta för hemtagning av
placerade barn

Skapa tid och resurs för
att barnhandläggare ska
arbeta både med barn
och deras
vårdnadshavare för att
barnen ska kunna flytta
hem

Pågår,
Att barn som är
underbemanning placerade idag kan
hos
flytta hem fortare
barnhandläggarna
försvårat.
Rekrytering pågår,
förväntas vara
fulltaliga i augusti

Att vi både ur ett
barnperspektiv och
ur ett ekonomiskt
perspektiv kan
tillgodose barns
bästa.

En negativ konsekvens
om vi inte arbetar med
detta är att barn
riskerar vara placerade
längre än nödvändigt.
Det positiva med detta
arbete är att vi får
färre
familjehemsplaceringa
r.

Höst -20
Personalgruppen
har inte varit
fulltalig, är nu.
Arbetet påbörjas i
höst 2020.

Arbeta med att
konsulentstödda
familjehem övergår till
interna

Genomlysa möjligheter till Möte med EC, VC och
alternativa åtgärder när
ekonom
det gäller ytterfallen

Kontinuerligt
arbete

Möjlighet att minska
kostnader

Möjlighet att minska Möjlighet att minska
kostnader
kostnader

En gång i månaden VC Ulrica Månsson
med Menesha Alijaj
& ekonom

Varvet / Fyren

Genomlysa Varvet och
Fyren.

Ändra inriktning:
stödboende för alla
ungdomar samt vara
behjäplig med
öppenvårdsinsatser. Se
över bemanning

Klart hösten 2020

Möjlighet att möta
upp ett behov vi ser
idag, slippa placera
och därmed minskade
kostnader

Sedan dec 2019 har
vht minskat från 12 till
10 medarbetare.
Minskade kostnader
genom att boende kan
möta upp behov som
vi idag placerar eller
köper in insatser till.

Höst -20
På gång att ändra
inriktning, från EKB
till att möta alla
ungdomar i ålderna
16-21. Möjlighet att
fånga upp innan
placering

Annan lokal än befintlig
gällande Varvet/Fyren

Nytt avtal

aug-20

Lägre hyra, från 135
tkr till 70 tkr

Utveckla
verksamheten
vidare för att kunna
erbjuda tex stöd i
hemmet till
föräldrar, tillsyn på
kvällar och helger,
samverkan med
resurscentrum
(skola)
Lägre hyra, från 135
tkr till 70 tkr

Minskad kostnad

VC Ulrica Månsson
och EC Hawazen
Saghir

Satsning på alternativa
hemmaplanslösningar

Kompletterande budget.

2020

Kunna erbjuda
alternativ på
hemmaplan

Snabbt kunna
anpassa insatser
efter behov.

Minskat behov av
Kontinuerligt
externa placeringar
samt möjligheter att
sälja platser till externa
kunder

VC Ulrica Månsson
och EC Agneta
Fager

Mariegården

-3 600

-3 600

-780

-780

-1421

EC Menesha Alijaj
med handläggarna

Ytterfallen

Lokaler ensamkommande

-2500

EC Hawazen Saghir,
EC Marie Meijer
Dahl och EC
Menesha Alijaj

-260
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Kvar

4 000

Placeringar Missbruk

Förkorta antalet vårddygn
vuxen

Sälja platser till
Marknadsföra
närliggande kommuner Mariegården

Placera på Mariegården
istället för
behandlingshem och
förkorta externa vården.

Sedan sep -19

Minskade kostnader

Hjälp via
Pågående
kommunikations enheten
samt att VC lyfter på
samverkansforum

Intäkter till
verksamheten

Minskade kostnader
och antal vårddygn
samt möjlighet att
erbjuda ett
kvalitativt alternativ
på hemmaplan,
både internt och
externt.
Mariegårdens
budget når balans

Möjlighet att minska
kostnader samt
möjlighet att externa
kunder köper platser
och därmed genererar
intäkter.

Kontinuerligt
VC Ulrica Månsson
Nyckeltal; antal
och EC Agneta
vårddygn och
Fager
kostnad / dygn.
Kostnad för
Mariegården kontra
placering

Möjligheten att sälja
platser till externa
kunder genererar
intäkter som gör att
verksamheten kan
vidareutvecklas mot
framtida behov.

Kontinuerligt
Nyckeltal:
*Antal placeringar
från andra
kommuner.
*Intäkterna från
andra kommuner

VC Ulrica Månsson
och EC Agneta
Fager

VC Ulrica Månsson
och EC Agneta
Fager

Våld i nära relationer

Hitta alternativa lösningar
till långa och dyra
placeringar

Regional och
rikstäckande samverkan

Pågående

600 tkr, år 2020

Fortsatt kostnads
Fortsatt kostnads
effektivisering
effektivisering
Minska kostnaderna
med 10% / år

Nyckeltal:
*Antal placeringar,
samt nya och
avslutade
*Antal
dygn/placering
*Kostnad per dygn

IFO tjänster

Anställningar som syftar
till minska externa
placeringar och skapa
interna insatser.

Överanställa för att
arbeta med
effektivisering av
verksamheter

Beslut ej fattat

Minskade kostnader

Minskade kostnader Om vi riktar uppdrag
och en verksamhet i till medarbetare
balans
kommer det att ge
utfall i våra
placeringskostnaderna.
Det ger även att vi kan
minska våra
konsultkostnader.

Avstämning antal
anställda mot
budget. Nyckeltal:
konsultkostnad
Konsultkostnad
jämfört med
anställning

Stimulansmedel

Använda stimulansmedel i Ansvarig EC med hjälp av Pågående
syfte att öka
Priosamordnare ansöker
personaltätheten.

Möjligheter att utöka
resurser inom
verksamehten som
möter behov som
finns

Kunna arbeta
proaktivt och
utveckla
verksamheter

Arbetet har
Utökad tillgång i
Ansvarig EC
genomförts.
verksamheter som
genererar mer resurser Dialog förs på hur
detta ska hanteras
efter att stim.medel
saknas

Samverkan

Ökad samverkan, inom
organisationen samt med
andra instanser

Koppla in behandlare
Pågående arbete
från vuxen öppenvård
tidigare, koppla på
Navigatorcenter, utöka
samarbete med
Utbildningsförvaltningen.
Utveckla
Ungdomsteamet

Möjligheter att
undvika placeringar

Barn och familjer
som får bättre hjälp
tidigare. Genom
samverkan kan vi
möta behov bättre
och tidigare.

Kortare insatser,
undika placeringar,
minska återkommande
utredningar. Barn och
familjer som slipper
flera misslyckande,
dåliga/felaktiga
insatser, hjälp till
självständighet.

Öppenvården Barn o Familj

Genomlysa öppenvård
barn och familj, se över
uppdrag, behov nu och i
framtiden.

Ev förstärkning av
behandlare alternativt
erbjuda fler olika typer av
öppenvårdsinsatser.
Arbeta mer proaktivt

Arbetet påbörjat
och till viss del
genomförts.
Fortsätta
kontinuerligt

Undvika köpa in
insatser

Kunna tillgodose det Minskad kostnad
behov som uppstår

Höst -20
Startat
ungdomsteamet.
Påbörjat ett
samarbete med
Gymnasieskolorna
(Vägga och Fria)

Fältverksamheten

Genomlysa verksamheten. Fokusera på att nå en
Arbetar de med "rätt"
yngre målgrupp och
saker.
förebyggande redan i åk
4-6. Arbeta med att
starta upp en
chatfunktion

Koninuerligt,
planera en större
analys i höst

Fånga upp barn och
unga tidigt

Minskade
utredningar,
orosanmälningar
och placeringar

Kontinuerligt
EC Hawazen Saghir
Under året påbörjat
ett samarbete med
Öppenvården och
med
Ungdomsteamet.
Flyttat till samma
lokaler som
Öppenvården vilket
ger ett bättre
samarbete.

Socialpsykiatrin

Minska personal på
boendena

Augusti 2020

Minskade kostnader

Minskade kostnader Minskade kostnader

EC gör översyn

Genom en god
samverkan och att vi
kan erbjuda de insatser
som behövs kan vi
möta upp tidigt, arbeta
proaktivt och få
minskade kostnader
genom att erbjuda
själva iställer för att
köpa in insatser.

-200

-955

-955 Kvar

-400

-1 400

-300

-300 Kvar

-600

-600

-562

-562 Kvar

-600

-600

Kvar

9 200

Kvar

-2 113

-1 400

-600

Höst -20
VC Ulrica Månsson
Arbetet pågående och samtliga EC
och resultatet av
arbetet visas i andra
nyckeltal som antal
placeringar etc
Ungdomsteamet
uppstartat
Lokalt
samverkansavtal
uppstartat med
Utbildning, BUP,
Habilitering

Höst -20
Svårt att minska
personalgruppen
mer än vad som är
idag. Vid frånvaro
ersätts inte
personalen utan
resurserna
omfördelas istället
inom hela
ansvarsområdet.

EC Hawazen Saghir

EC Tobias G
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Fanns men -4 000
mer
generell,
se ->
Besparing
av plac
kostnader

-4 200

-3 900 Öppenvå
rden
Barn o
Familj

Öka
insatser
och
samarbete
på
hemmapla
n

Öppenvård barn och familj samt
Pågåend
fältet ska utgå från samma
e
arbetsplats och därmed utöka
möjligheter till insatser, samt starta
föräldrastöd och barngruppen
Musslan

Minska behov av
placeringar, externa
familjehem och insatser i
förebyggande syfte
externt. Samt öka
interna insatser.

Minska behov av
placeringar, externa
familjehem och insatser
i förebyggande syfte
externt. Samt öka
interna insatser.

Kostnads
effektivisering
pga minskade
placeringar

Socialpsykiatrin

Daglig sysselsättning,
minska personal

Socialpsykiatrin, ytterfall

Genomlysning av
eventuella ytterfall

Socialpsykiatrin,
extern placering

Ej ersätta avslutad
personal

April 2020

Minskade kostnader

Minskade kostnader Minskade kostnader

Kontinuerligt

Besparing 70 tkr/mån
om flytt till Karlskrona
ej är klar innan
årsskiftet. Besparing
2020: 350 tkr

Efter överflytt till
Karlskrona,
besparing med
ytterligare 100
tkr/mån

Minskade kostnader

Minskade kostnader Minskade kostnader

Man har minskat
personalstyrkan
med 1 tjänst sedan
april månad

EC Tobias G

-360

-490

-499

EC Tobias G

Flytta en extern placering
till ett billigare boende

Pågående arbete av EC

jun-20

IFO, Vuxen, Bäckegården

Lägga ned Bäckegården
eller ändra konceptet

Tjänsteskrivelse till
nämnd av VC

Lägga fram förslag Minskade kostnader
till beslut maj
2020. Genomföra
ev förändringar i
september 2020

Kan använda
befintlig personal till
effektivare arbete
inom verksamheten
som kan generera
ökad kvalité

IFO, Vuxen

Boendestöd/
sysselsättningscoacher mer riktade uppdrag

EC gör översyn

Kontinuerligt.
Möta upp direkta
Ett omtag nu för
behov som inte görs
sysselsättningscoa idag
cher tillsammans
med satsningar på
arbetsmarknadsen
heten/försörjning
tillsammans med
Sören D och Sofie J

KostnadsMinskade kostnader
effektivisering samt för
fler klienter i arbete, försörjningsenheten
bostad och ett
självständigt liv

Kontinuerligt

EC Agneta F (med
hjälp av
medarbetarna)

IFO, Vuxen, Öppenvården

Tydligare och mer riktade
uppdrag, kortare insatser
inom öppenvården

Översyn av EC

Kontinuerligt

Ökad kvalité på
behandling

EC Agneta F
(tillsammans med
medarbetarna)

IFO, Vuxen

Fortsatt utveckling av 12stegsprogrammet

EC gör översyn

Kontinuerligt

Erbjuda god och
utvecklande
behandling

Minskade kostnader En intensiv satsning de Kontinuerligt
senaste 6 månaderna
har gett resultat i form
av färre och kortare
insatser samt färre
placeringar
Klienter får så bra
Genom att kunna
hjälp på 12-steg så erbjuda och utveckla
placeringar kan
12-stegs programmet
undvikas
har vi en kvalitativ
behandlingsinsats som
kan leda till att externa
placeringar kan
undvikas och därmed
minska kostnaderna.

IFO, Vuxen, VINR

Generera kortare
placeringar

Förstärkning med
medarbetare inom
organisationen, tätare
uppföljningsarbete, fånga
upp återkommande
placeringar tidigare,
arbeta med heder,
brottsoffer, våldsutövare
etc

Rekrytering
påbörjad,
förväntas vara
klart till sommaren
2020

Ökad kvalité på
insatser samt rimlig
arbetsbelastning för
medarbetare

Minskade kostnader Minskade kostnader
då utrymme finns
och en verksamhet i
för att arbeta med
framkant
klienter intensivare

Rekryteringen är
klar

EC Agneta F

IFO, Vuxen, ytterfallen

Genomlysa möjligheter till Möte VC, EC och ekonom Kontinuerligt
alternativa åtgärder när
det gäller ytterfallen

Minskade kostnader

Minskade kostnader Minskade kostnader

1 gång per månad
FC Ulrica M
tillsammans med EC
och
ekonomiansvarig

Är genomfört

Boendet idag fyller inte Höst -20
det syfte som det
startade med. Lågt
antal boende och låg
positiv utveckling.

EC Tobias G

-683

VC Ulrica M, EC
Agneta F (samt VC
Valdemar R och EC
Sofie J)

-202

-605

-700

139

-562

-562

-6 414

-8 221

-7 958

-2 000

-3 000

EC Agneta F (med
hjälp av ansvarig
för programmet)

Delsumma
Försörjningsstöd, Intro och AME (F.I.A.)
Försörjningsstöd, Intro och
AME

Omorganisering

Försörjningsstöd

Tydliggöra och
implementera,
målgruppen
försörjningsstöd som är
AME´s prioritet
Starta och etablera ett
varaktigt samarbete med
näringslivet, hitta privata
praktikplatser och
arbetstillfällen

AME

Ny organisation med
år 2020
förbättrade rutiner och
processer för att få
klienter självförsörjande.

För tidigt för att göra
realistiska
besparingsberäkningar
. Besparingarna som
redovisas är
bedömningar baserade
på erfarenheter från
andra kommuner.

Våren 2020

EC AME, VC för
försörjning, Intro
och AME

Kontinuerligt
arbete, påbörjat

EC
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-2 000 Kvar

-3 000

-2 000

-2 000

AME

AME

AME

AME

AME

F.I.A.

Försörjning

Försörjning

Försörjning

Försörjning

Försörjning

Integration

Inleda och utveckla mer
samarbete med lokala och
regionala
bemanningsföretag, bli
mer delaktiga i företagens
kompetensbehov
Skapa interkomunala
partnerskap, tillsammans
med kommunens bolag
och vuxentubildningen, bli
mer delaktiga i strategisk
kompetensförsörjning

Hösten 2020

EC

Våren 2020

EC och VC

Samarbeta strategiskt med
Vuxenutbildningen
och/eller
Arbetsförmedlingen för att
genomföra
arbetsmarknadsutbildning
ar riktade till bristyrken
Genomlysa BEAanställningar som syftar till
att ta bort
inlåsningseffekten
Arbeta långsiktigt med
stegförslyttningar för
arbetssökande: praktikextratjänster och vidare
mot varaktig
självförsörjning
Arbeta mer med nyckeltal Ex. antal hushåll med
försörjningsstöd,
som är relevanta för
arbetslöshetsstatistik,
enheten.
antal matchningar ut till
externa företag.
Genomlysning ytterfallen Genomföra alternativa
kostnadseffektiva
på försörjningsstöd
insatser gällande
ytterfallen
Anvisa alla ungdomar
vidare till
Navigatorcentrum, MAGE
eller andra
stegförflyttande insatser
Införa rutinen att boka
vägledare/jobbcoach från
AME till de individer som
söker försörjningsstöd
Utveckling av E-ansökan av
försörjningsstöd

Våren 2020

EC och VC

Genomförandepla
n klart juni 2020.
Fullt genomfört
hösten 2021
Kontinuerligt
arbete, start våren
2020

EC

Start våren 2020

EC - Försörjning
och AME

Kontinuerligt
arbete, start våren
2020

EC och förste
socialsekreterare

Kontinuerligt
arbete, start våren
2020

EC - Försörjning
och AME

Kontinuerligt
arbete, start våren
2020

EC - Försörjning
och AME

Arbete påbörjat

VC

Översyn av
förmedlingsmedel,
målsättning att minska
antalet
Genomlysning av
organisationen vad gäller
uppdrag och bemanning

Juni 2020

Utsedd
socialsekreterare

Hösten 2020

VC och EC

EC - Försörjning
och AME

Delsumma

-2 000

Totalt

-12 294

-3 000

-2 000

-7 215 -11 937

Total effektivisering 2020 - 2022

-31 446

Nedanstående fanns med på förra handlingsplanen, ej med i årets
Administration

Effektivisera rutiner,
gå igenom olika
kostnadsslag för hela
förvaltningen.

Administration,
Digitalisering

Digitalisera
ansökningar mm

-500
-500

-1 000

S:a
-3 320 -10 674 -9 487
Tot 2020-2022
-23 481
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Sida 1(3)

Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:15-16.20. Ajournering kl. 14.45-15.00.

Beslutande

Ulla Sandgren
Sirkka Kahilainen
Claes Mårlind
Ankie Boklund
Dan Munther
Bengt Källström

Tjänstgörande
ersättare

Närvarande
ersättare

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

Margaretha Lennarthsson (SD)

ersätter
Britt Karlsson (SD)

Lars Hasselgren (M)
Ted Olander (MP)
Marie Bengtsson (S)
Mohammed Al Buhaisi (L)

Övriga

Thomas Svensson, förvaltningschef
Ulrica Månsson, verksamhetschef
Valdemar Rusch, verksamhetschef
Agnetha Lindblom Eriksson, verksamhetschef
Faruk Saric, administrativ chef
Lena Mattsson, nämndsekreterare
Joakim Hörnell, controller §§ 86-94
Lars Eriksson, revisor § 94
Bengt Olofsson, revisor § 94
Annabel Cifuentes, kommunjurist §§ 105-107

Paragrafer

§§ 86-107

Utses att justera

Bengt Källström (S)

Justeringsdatum

2020-09-25

Sekreterare

Lena Mattsson

Ordförande

Ulla Sandgren

Justerande

Bengt Källström
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Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Nämnden för arbete och välfärd

Beslutsdatum:

2020-09-24

Tillkännages fr.o.m.: 2020-09-28
Tillkännages t.o.m.: 2020-10-19
Protokollet förvaras: Rådhuset
____________________________________________________________________
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§ 90 Revidering av handlingsplan för nämnden för arbete och välfärd 2020
2019/2796
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att godkänna det upprättade förslaget till reviderad handlingsplan
att översända beslutet till kommunfullmäktige för godkännande.
Sammanfattning
En handlingsplan är ett levande dokument som kontinuerligt förändras. Mot bakgrund av
det prognosticerade underskottet krävs en omedelbar revidering av handlingsplanen.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-09-15
Reviderad handlingsplan AV 2020
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef Thomas Svensson
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-08

Karlshamns
kommun

Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:30 – 15:00

Beslutande

Per-Ola Mattsson
Magnus Gärdebring, tom § 259
Mats Dahlbom
Charlott Lorentzen
Elin Petersson
Marie Sällström
Bodil Frigren Ericsson

Ordförande
Ledamot
Vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tjänstgörande
ersättare

Sida 1(4)

(S)
(M)
(C)
(MP)
(M)
(S)
(L)

ersätter

Närvarande
ersättare
Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Åsa Nygren, ekonomichef
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef
samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare
Lise-Lotte Janson, konsult Jkonsulterna § 258
Anneli Wallström Söderbom, konsult Värdskapet § 258
Ulla Sandgren, ordförande nämnden för arbete och välfärd § 259
Thomas Svensson, förvaltningschef förvaltningen för arbete och
välfärd § 259

Paragrafer

256-261

Utses att justera

Elin Petersson (M)

Justeringsdatum

2020-09-11

Sekreterare

Anna Sunnetoft

Ordförande

Per-Ola Mattsson

Justerande

Elin Petersson

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Beslutsdatum:

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-08

Sida 2(4)

2020-09-08

Tillkännages fr.o.m.: 2020-09-11
Tillkännages t.o.m.: 2020-10-05
Protokollet förvaras: Rådhuset

_____________________________________________________________________
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§ 259 Begäran om tilläggsanslag från nämnden för arbete och välfärd 2019/2796
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att återremittera ärendet till förvaltningen för arbete och välfärd för redovisning av hur
man arbetat med tidigare, av kommunfullmäktige godkänd, handlingsplan samt
komplettering med ny, reviderad handlingsplan.
Sammanfattning
Nämnden för arbete och välfärd prognosticerar ett underskott vid årets slut med -51,3
mnkr. Det är en ökning av underskottet med ca -12 mnkr i jämförelse med prognosen
efter sista april år 2020.
LSS planering att hamna i ekonomisk balans 2020 har inte kunnat genomföras på grund
av försenade ombyggnation av gruppbostäder i kombination med stora volymökningar.
Ytterligare anledning till underskottet är inom Barn och familj, där det skett stora
volymökningar. Trots att verksamheten arbetat aktivt för att minska antal ärende och
hitta mer kostnadseffektiva lösningar (hemmaplanslösningar) och flera ärenden har
avslutats, har ärendemängden fortsatt öka.
Verksamheten Vuxen har haft stora volymökningar, framför allt inom Våld i nära
relationer.
Försörjning och arbetsmarknad har under året aktivt arbetat med att skapa
organisatoriska förutsättningar att få fler klienter i egenförsörjning. Planerade effekterna
av det arbetet har försenats och förväntas ge resultat under 2021.
Underskottet beror även på minskade statsbidrag med ca 8,5 mnkr (introduktion och
ensamkommande). Det anländer färre flyktingar (nyanlända) till kommunen vilket leder
till minskade statsbidrag.
Nämndens ekonomiska resultat år 2019 uppgick till – 7,4 mnkr. Nämnden fick ett
tilläggsanslag med 23 mnkr och 5 mnkr togs från balanskontot. Inför år 2020 förstärktes
nämndens ram med 10 mnkr. Budgetåret inleddes alltså med ett underskott med -25
mnkr.
Nyckeltalen redovisar antalet placeringar från årets början till och med juli månad,
avslutade ärenden och nya ärenden. Månadsuppföljningen redovisar
kostnadsutvecklingen. Handlingsplanen redovisar de åtgärder som nämnden vidtar, har
vidtagit eller ska vidta.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-08-18
Ekonomisk uppföljning januari-juli 2020
Nyckeltal januari-juli 2020
Handlingsplan AV 2020-2022
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Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) med bifall av Marie Sällström (S), Magnus Gärdebring (M) och Elin
Petersson (M) yrkar på att ärendet återremitteras till nämnden för arbete och välfärd för
redovisning av hur man arbetat med tidigare, av kommunfullmäktige godkänd,
handlingsplan samt komplettering med ny, reviderad handlingsplan.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat i
enlighet med Per-Ola Mattsson med fleras yrkande.
Beslutet skickas till
Nämnden för arbete och välfärd
Förvaltningschef Thomas Svensson
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Placeringar, antal
Januari

Augusti

Genomsnitt
per månad

0
12

5
7

4
9

10
7

5
12

Familjehem
Egna
Konsulentstödda

43
11

49
10

44
12

13
4

7
5

Institutionsplac. BoU

11

13

12

10

8

Institutionsplac LMA

9

4

6

0

5

Ekonomiskt bistånd

347

318

326

158

187

LSS, antal lgh
Gruppbostad
Servicebostad

52
59

57
59

Sämjevägen 1/9

5
0

0
0

Vuxna
Missbruk
Våld i nära relation

Budget kontra utfall, tkr
Vuxna
Missbruk
Våld i nära relation

Budget

Antal plac
i budget

Utgångsläge
ingång 2020

Nya

Avslutade

Baserat på genomsnitt jan-aug

4 000
0

4
0

4 000
-7 865
-3 865

425
-5 899
-5 474

5 559
7 800

22
10

-5 160
-1 056

-5 410
-1 861

Institutionsplac. BoU

10 250

6

-9 346

-11 128

Institutionsplac LMA

1 858

5

-1 747

-545

Ekonomiskt bistånd

12 461
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-12 715

-11 191

-33 889

-35 609

Familjehem
Egna
Konsulentstödda

41 928
LSS
Gruppbostad
Servicebostad

66 182
25 929

48
54

-6 264
-2 454

Inkl. Sämjevägen
-8 264
-2 454

92 111

102

-8 718

-10 718

Besparingar som har gjorts under 2020
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Hemtagning av EKB

-927 tkr

Under året har sex placeringar avslutats eller flyttats hem
till egna verksamheten. Resterande tre placeringar
kommer att avslutas under året
Placeringar BoU

-2 128 tkr

Genom att jobba mer aktivt med var man gör sin
placering samt ser över avtalen har man sänkt
genomsnittskostnaden per placering och även kortat ned
antalet dygn per placering. Hittills har detta gett en
besparing på 2 128 tkr gentemot utgångsläget i jan 2020
Familjehem
Konsulent till egna

-1 421 tkr

Man har under året har arbetet med att få över
konsulentstödda familjehem till kommunen. Det har
hittills resulterat i fyra familjehem som gått över till
kommunen.
Hyra Varvet

-183 tkr

HVB Varvet har under året bytt lokaler vilket har
resulterat i lägre hyreskostnader
Socialpsykiatrin

-1 043 tkr

Inom socialpsykiatrin har man genom ett ökat samarbete
mellan verksamheterna minskat personalkostnaderna
med 360 tkr.
Man har även flyttat en extern placering vilket har
resulterat i lägre kostnad per dygn och ger en
kostnadsminskning med 683 tkr
Total kostnadsminskning

-5 702 tkr
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, att gälla från
och med lagakraftvunnet beslut.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2020-10-20, § 210, gett arvodeskommittén i
uppdrag att se över arvodesreglementet så att kostnaderna för den politiska verksamheten minskar med 5 % från 2021.
Utöver detta har kommittén vid möten 2020-02-25 och 2020-06-02 sett över
bestämmelserna utifrån förändrad nämndorganisation samt gjort vissa justeringar och
förtydliganden.
Beslutsunderlag
Förslag till nya bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, daterat
2020-11-17
Budget för revisorerna, KF § 212, 2019-11-18
Reglemente för revisorerna, KF § 190, 2019-10-20
Beslutet skickas till
Nämndsekreterarna
Samtliga kommunala bolag
Samtliga kommunalförbund
HR-chefen
Lönechefen
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Författningssamlingen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-27

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Arvodeskommittén

Sida 1(1)
Dnr: 2018/3740

Datum
2020-11-24
2020-12-07
2020-11-17

§
260
12

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Förslag till beslut
Arvodeskommittén föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att revidera bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, att gälla från
och med lagakraftvunnet beslut.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2020-10-20, § 210, gett arvodeskommittén i
uppdrag att se över arvodesreglementet så att kostnaderna för den politiska verksamheten minskar med 5 % från 2021.
Utöver detta har kommittén vid möten 2020-02-25 och 2020-06-02 sett över
bestämmelserna utifrån förändrad nämndorganisation samt gjort vissa justeringar och
förtydliganden.
Beslutsunderlag
1
2
3
4

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
Protokollsutdrag KF § 212/2019 Budget för revisorerna
Protokollsutdrag KF § 190_2019 Reglemente för revisorerna
Reglemente för revisorerna antaget 2019-10-28

Beslutet skickas till
Nämndsekreterarna
Samtliga kommunala bolag
Samtliga kommunalförbund
HR-chefen
Lönechefen
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Författningssamlingen

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen  Kansli
Gäller från: Lagakraftvunnet beslut
Antagen: KF § 154, 2018-12-19
Reviderad: KF § 7 2019-02-18, 2020-XX-XX

Förslag
Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda
Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i kommunallagen, dvs ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelser och nämnder, politiska samordnare samt revisorer.
1:a kapitlet gäller för förtroendevalda som inte erhåller årsarvode eller begränsat årsarvode.
2:a kapitlet gäller för förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode och därvid fullgör uppdrag
på mindre än 40 % av heltid.
3:e kapitlet gäller för förtroendevalda som erhåller årsarvode och därvid fullgör uppdrag på heltid
eller minst 40 % av heltid.
I 4:e kapitlet finns gemensamma bestämmelser samt bestämmelser för pensionsavsättning, omställningsstöd samt försäkringar.
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1 kapitlet
Förtroendevalda som inte erhåller årsarvode eller begränsat årsarvode
1§
Ledamöter, ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 2-10 för
a) sammanträde med kommunfullmäktige,
b) sammanträde med kommunstyrelsen, nämnder, nämndutskott, presidieträffar, nämndberedningar
liksom revisorernas sammanträden,
c) sammanträden med kommunala råd, utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
d) sammanträden med kommunalförbund samt av flera kommuner gemensamt ägt bolag
e) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktpolitiker, studieresa, kurs eller
liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala
förtroendeuppdraget,
f) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till
kommunen,
g) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalda själv tillhör,
h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ eller gemensamt bolag
som ej uppbär fast arvode enligt arvodesbilaga,
i) besiktning eller inspektion,
j) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
k) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag,
För ersättning enligt punkt e) ovan krävs beslut av nämnd eller beslut på delegation av nämnd.

2 § Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Utöver vad som anges i § 1 ges ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid justering av protokoll.

3 § Förlorad pensionsförmån
Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är
4,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen. I de fall den förtroendevalda
kan styrka en faktisk högre förlorad pensionsförmån än 4,5 % på förlorad arbetsinkomst ska istället den styrkta summan avsättas, upp till och med maximalt ett inkomstbasbelopp.

2
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Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring i KPA. Genom betalning av årliga avgifter
har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.
Avsättning sker ej om summan som ska avsättas är lägre än 200 kronor/kalenderår.

4 § Förlorad semesterförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp
fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har
rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

5 § Särskilda arbetsförhållanden, resor m.m.
Rätten till ersättning enligt 2-4 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella
arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt 2-4 §§ omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt förlorad
pensions- eller semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.

6 § Arvode för sammanträden med mera
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade eller har begränsat årsarvode, har rätt till arvode för
sammanträde med mera med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Arvodet inkluderar tid för inläsning av handlingar och andra sammanträdesförberedelser.

7 § Resekostnader
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i Bilersättningsavtal (BIA). Antagen Resepolicy riktlinjer ska
beaktas. Ersättning gäller för verkligt uppkomna resekostnader till och från egna bostaden.
Vid förrättning, en eller flera dagar, utgår ej traktamente.
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8 § Barntillsynskostnader
Ersättning betalas för merkostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under
kalenderåret inte hunnit fylla 12 år.
Ersättning betalas för styrkta merkostnader, dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.

9 § Särskilda kostnader som uppkommit för förtroendevalda med funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat
sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av
handlingar och liknande. Ersättning betalas för styrkta kostnader, dock med högst det belopp som
fullmäktige beslutar.

10 § Övriga kostnader
För andra kostnader än som avses i paragraferna ovan betalas ersättning om den förtroendevalde
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering
av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.
Fråga om ersättning enligt denna paragraf avgörs vid varje enskilt fall av arvodeskommittén.
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2 kapitlet
Förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode
1§
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

2 § Begränsat årsarvode
Begränsat årsarvode utgör bl.a. ersättning för följande:
· Att regelmässigt följa nämndens/förvaltningens verksamhet
· Att förbereda ärenden och sammanträden
· Att lämna erforderlig information till kommunmedlemmar, massmedia, organisationer med mera.
· Att initiera och upprätthålla erforderligt samråd med övriga ledamöter.
Avgår förtroendevald, som äger uppbära begränsat arvode under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan hen och den som inträder i hens ställe, i förhållande till den tid varunder var och en av
dem innehaft uppdraget.
För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars förhindrats att fullgöra sitt uppdrag ska
för den tid som överstiger en månad, göras en minskning av det begränsade arvodet i proportion
därtill.
Har ersättare utsetts, enligt 6 kap. 16 § Kommunallagen, för förtroendevald med begränsat arvode
uppbär ersättaren arvode motsvarande uppdragstiden, d.v.s. 1/12 per månad.

3 § Arvode för sammanträden med mera
Förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode har ej rätt till arvode för sammanträden med
mera. Detta gäller för det uppdrag som det begränsade arvodet avser.
Exempelvis erhåller förtroendevald med begränsat årsarvode inte arvode vid överläggningar
med annan part där den förtroendevalde företräder det uppdrag på var årsarvordet grundas.
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott som erhåller begränsat årsarvode erhåller inget
sammanträdesarvode i kommunstyrelsen.
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4 § Förlorad arbetsinkomst
Den som uppbär fast begränsat årsarvode kan inte för det uppdrag som det fasta arvodet avser enligt
ovanstående punkter (2 §) erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges i övrigt enligt de bestämmelser som angetts i 1 kap § 2.

5 § Förlorad pensionsförmån
Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är
4.5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen samt på det begränsade årsarvodet. I de fall den förtroendevalda kan styrka en faktisk högre förlorad pensionsförmån än 4,5 %
på förlorad arbetsinkomst ska istället den styrkta summan avsättas, upp till och med maximalt ett
inkomstbasbelopp.
Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring i KPA. Genom betalning av årliga avgifter
har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.
Avsättning sker ej om summan som ska avsättas är lägre än 200 kronor/kalenderår.

6 § Förlorad semesterförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp
fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har
rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

7 § Särskilda arbetsförhållanden, resor m.m.

Rätten till ersättning enligt 4 § omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt 4 § omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt förlorad
pensions- eller semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.
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8 § Resekostnader
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i Bilersättningsavtal (BIA). Antagen Resepolicy ska beaktas.
Vid förrättning, en eller flera dagar, utgår ej traktamente.
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9 § Barntillsynskostnader
Ersättning betalas för merkostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under
kalenderåret inte hunnit fylla 12 år.
Ersättning betalas för styrkta merkostnader, dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.
10 § Särskilda kostnader som uppkommit för förtroendevalda med funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat
sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av
handlingar och liknande. Ersättning betalas för styrkta kostnader, dock med högst det belopp som
fullmäktige beslutar.
11 § Övriga kostnader
För andra kostnader än som avses i paragraferna ovan betalas ersättning om den förtroendevalde
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering
av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.
Fråga om ersättning enligt denna paragraf avgörs vid varje enskilt fall av arvodeskommittén.
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3 kapitlet
Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid
1§
För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid (kommunstyrelsens ordförande) framgår ansvarsområde och arbetsuppgifter av kommunstyrelsens reglemente.
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på minst 40 procent av heltid (oppositionsråd) har rätt till
årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

2 § Arvode
Uppdraget är oreglerat. I årsarvodet ingår ersättning motsvarande övertidsersättning, tillägg för
obekväm arbetstid och dylikt.
Ledighet motsvarande semester medges med 32 arbetsdagar per år med bibehållet arvode. Outtagen
ledighet kan inte sparas till följande år.
Efter det att uppdraget upphört utgår ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL.
Ersättning för sammanträde och förrättning utgår ej.
Avgår förtroendevald, som äger uppbära arvode under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan hen och den som inträder i hens ställe, i förhållande till den tid varunder var och en av dem innehaft uppdraget.
Har ersättare utsetts, enligt 6 kap. 16 § Kommunallagen, för förtroendevald med årsarvode uppbär
ersättaren arvode motsvarande uppdragstiden, d.v.s. 1/12 per månad.

3 § Förlorad pensionsförmån
Förlorad pensionsförmån utgår enligt OPF-KL.

4 § Sjukdom
Vid sjukdom görs avdrag motsvarande karensdag. För frånvaro p.g.a sjukdom fr.o.m. dag 2 till och
med 14:e kalenderdagen utgår arvode som motsvarar sjuklön enligt samma regler som för kommunalt anställda.
För eventuellt längre frånvarotid utgår inte någon ersättning utöver sjukpenning enligt lag.
Någon tilläggsförsäkring vid sjukdom eller arbetsskada tecknas ej.
9
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5 § Resekostnader
Ersättning för användande av egen bil i uppdraget och traktamente vid flerdagsförrättning utgår enligt samma regler som för anställda. Traktamente inom kommunen utgår ej. Färdtidsersättning utgår
inte.
Vid förrättning, en eller flera dagar, utgår ej traktamente.
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4 kapitlet
Gemensamma bestämmelser
1 § Tidpunkt för när förtroendevald tillträder respektive lämnar ett uppdrag
Förtroendevald ledamot som har blivit vald av kommunfullmäktige tillträder respektive lämnar sitt
uppdrag vid det månadsskifte som inträder närmast efter det att kommunfullmäktige sammanträtt.
Dessa regler gäller även vad avser samordnare, gruppledare och ledamöter med oppositionsarvode.
Ledamot i bolagsstyrelse tillträder respektive lämnar sitt uppdrag enligt vad som stadgas i aktiebolagslagen.
2 § Hur man begär ersättning
Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan
som utsetts att ta emot dem.
Årsarvode och begränsat årsarvode betalas ut utan föregående anmälan.
Arvoden för sammanträde med mera betalas ut utan föregående anmälan endast när det gäller arvode för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder,
nämndutskott, kommunala råd samt revisorernas sammanträden.
Andra arvodesberättigade sammanträden eller motsvarande betalas ut efter inlämnat underlag.

3 § Tidsfrister
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom sex månader
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år från
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.

4 § Rutiner för attest
Attest för utbetalning av arvoden och ersättningar ska
-

för ledamöter vara ordföranden
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-

för ordföranden i nämnder vara kommunstyrelsens ordförande

-

för kommunstyrelsens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande

-

för ordförande i kommunfullmäktige vara kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

-

för revisionens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande

5 § Utbetalning av arvoden och andra ersättningar
Årsarvode och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad.
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut månadsvis i efterskott efter inlämnad och attesterad rapport,
reseräkning och/eller dylikt.

6 § OPF-KL
OPF-KL gäller efter antagande för den som nytillträder i samband med valet 2014 eller senare samt
den som omväljs och som i tidigare uppdrag i kommunen inte har omfattats av PBF eller andra
pensionsbestämmelser.
7 § Omställningsstöd
För omställningsstöd till förtroendevald på heltid eller betydande del av heltid, med minst sammanlagt 40 procent av heltid, tillämpas OPF-KL i sin helhet. Bestämmelserna om omställningsstöd gäller inte för förtroendevald som i tidigare uppdrag omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
En avsättning till insatser för omställning ska ske med motsvarande ett halvt inkomstbasbelopp per
år och per förtroendevald för personer som är förtroendevalda enligt 3 kapitlet dessa bestämmelser.
8 § Pension
För pensionsbestämmelser till förtroendevald tillämpas OPF-KL i sin helhet. Pensionsavgiften beräknas på ersättning från årsarvoden, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande
uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar enligt 4-5 §§ OPF-KL.
Pensionsbestämmelserna enligt OPF-KL gäller inte för den som vid tillträdet har rätt till egenpension p g a anställning, har rätt till egenpension enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag, eller har
uppnått 67 års ålder. För dessa förtroendevalda fortsätter tidigare tillämpade bestämmelser att gälla.
Pensionsförmånernas omfattning enligt OPF-KL är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd samt familjeskydd.
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9 § Övrigt försäkringsskydd

Förtroendevalda omfattas av AFA:s försäkringsskydd vid skada eller olycksfall om det sker i uppdraget (där arvode utgår) eller till och från uppdraget. Hot och våld ingår i begreppet skada eller
olycksfall.
Förtroendevalda omfattas av efterlevandeskydd enligt OPF-KL.
Förtroendevalda med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, med minst sammanlagt 40
procent av heltid, omfattas av familjeskydd enligt OPF-KL.
Förtroendevalda omfattas av tjänstereseförsäkring tecknad av Karlshamns kommun.

10 § Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen, där inte
arvodeskommittén uttryckligen är avgörande. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och har
uppdraget att tolka förtroendevaldas anspråk enligt tidigare bestämmelser enligt PBF och PRF.
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ARVODESBILAGA
Allmänt om arvoden
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade eller har begränsat årsarvode, har rätt till arvode för
sammanträde med mera med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat.
Årsarvoden för förtroendevalda politiker baseras på riksdagsarvodets storlek vilket för år 2020 är
68 400 kronor. Riksdagsarvodets storlek justeras årligen den 1 november, Karlshamn kommuns
förtroen- devaldas årsarvode justeras årligen den 1 januari med motsvarande riksdagsarvodets
justering året innan.
Förtroendevalda som uppbär flera uppdrag inom kommunen samt nedan uppräknade bolag och
kommunalförbund får begränsat årsarvode maximalt motsvarande 95 procent av heltid inkluderat
förlorad arbetsförtjänst och sammanträdesarvode. Reduceringen av arvodet sker i första hand på
kommunstyrelsen, i andra hand på nämnd/förvaltning och i tredje hand på kommunala
aktiebolagen/kommunalförbund. En förtroendevald som uppbär flera uppdrag och uppnår det
maximala beloppet följer dessa bestämmelsers 2:a kapitel.
För rätt till årsarvode eller begränsat årsarvode ska förtroendevald vara närvarande vid mer än hälften av sammanträdena, räknat kalenderår för nämnder och stämma till stämma för bolag. Vid kontroll kan krav på återbetalning av utbetalat arvode ske och då utgår istället sammanträdesarvode och
ersättning för förlorad arbetsinkomst för den förtroendevaldas faktiska närvaro.
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Årsarvode
Nämnder och styrelse
Förtroendevalda med uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, annan nämnd, beredning eller utskott har rätt till årsarvode vilket utgår i del av årsarvodet per år enligt följande:
Organ

Ordf

Vice
ordf.

Övr.
ledamöter

Ant. ledamöter

Kommunfullmäktige

2,8 2,66

1,0 0,95

*)

51

Kommunstyrelsen

12,0 11,4

2,8 2,66

*)

15

---

2,8 2,66

7

Kommunstyrelsens AU

---

Kommunrevisionen

1,4 1,33

0,7 0,66

*)

7

Valnämnd (valår)

0,7 0,6

*)

*)

5

Överförmyndarnämnden

1,4 1,33

0,7 0,66

*)

3

BUS-nämnden

2,8

1,0

*)

11

Utbildningsnämnden

2,8 2,66

1,0 0,95

*)

13

Omsorgsnämnden

2,8 2,66

1,0 0,95

*)

11

Byggnadsnämnden

2,1 2,0

1,0 0,95

*)

11

Teknik- och fritidsnämnden

2,1 2,0

1,0 0,95

*)

11

Kulturnämnden

2,1 2,0

1,0 0,95

*)

9

Gymnasienämnden

2,1

0,8

*)

11

Nämnden för arbete och välfärd inkluderat deras utskott

2,8 2,66

1,0 0,95

*)

7

Festivalutskott

0,7

---

---

5

Krisledningsnämnd

*)

*)

*)

7

*) Sammanträdesarvode utgår enligt kapitel 1.
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Kommunala aktiebolag

Ordf.

Vice.ordf. Övr.ledamöter

Lekmanna
revision

Stadsvapnet AB

2,1 2,0

0,8 0,76

0,4 0,38

0,1
0,095*

Karlshamnsbostäder AB

2,1 2,0

0,8 0,76

0,4 0,38

0,1
0,095*

Karlshamns Energi AB

2,1 2,0

0,8 0,76

0,4 0,38

0,1
0,095*

Karlshamns Hamn AB

2,1 2,0

0,8 0,76

0,4 0,38

0,1
0,095*

Karlshamnsfastigheter AB

2,1 2,0

0,8 0,76

0,4 0,38

0,1
0,095*

Kreativum AB

2,1 2,0

0,8 0,76

0,4 0,38

0,1
0,095*

0,38

0,095*

KhGK Fastighets AB

* Ersättningen betalas ej av bolagen, utan faller inom revisorernas budget.
Av Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag framgår att de i Karlshamns kommun vid varje tid gällande bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda ska äga motsvarande
tillämpning på styrelseledamöterna och lekmannarevisorerna i bolagen. Ersättningarnas storlek fastställs av kommunfullmäktige.
Årsarvode till revisorer ska betalas ut till avgående revisorer t.o.m. den månad då revisionsberättelsen för föregående års förvaltning lämnas.
Kommunalförbund och av flera kommuner gemensamt ägt bolag
Nedan redovisade bolag och kommunalförbund har i sina bolagsordningar respektive förbundsordningar inskrivet att arvoden till ledamöter, suppleanter, och revisorer och andra ekonomiska förmåner ska betalas ut enligt de regler som tillämpas inom Karlshamns kommun respektive Växjö
kommun.
Nedan redovisade arvoden är inte fastställda av kommunfullmäktige, utan av styrelsen/direktionen
för respektive juridisk person.
Aktiebolag

Ordf.

Vice.ordf Övr. ledamöter
.

Lekmanna
revision

Västblekinge Miljö AB

2,1 2,0

0,8 0,76

0,4 0,38

0,1
0,095

Kommunsamverkan
Cura Individutveckling

2,1 2,0

0,8 0,76

*)

0,1
0,095

Räddningstjänsten Västra Blekinge

2,1 2,0

0,8 0,76

*)

0,1
0,095
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Miljöförbundet Blekinge Väst

2,1 2,0

0,8 0,7

*)

0,1

Sydarkivera **)
*) Sammanträdesarvode utgår enligt 1 kapitlet
**) Följer reglerna i den största medlemskommunen, Växjö kommun.

Samordnare samt oppositionsråd
Samordnare

2,8 2,66

Oppositionsråd

9,6 9,12

Samordnare utses av kommunstyrelsen.

Gruppledare
Gruppledare:

1,0 0,95

Till partier som genom allmänna val är representerade i kommunfullmäktige.
Gruppledararvodet faller bort i de fall då partiet samtidigt är representerat i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Röstmottagare i valdistrikt

Engångsarvode (inklusive allt) utgår under valår och per valtillfälle enligt följande.
8,5 % av årsarvodet till ordföranden i valdistrikt
7,0 % 7,5 % av årsarvodet till vice ordföranden i valdistrikt
6,0 % 5,5 % av årsarvodet till röstmottagare i valdistriktet
Tjänstgöring vid röstmottagning m. m.
Valnämndens ledamöter och andra personer som tjänstgör vid sortering av poströster förtidsröster,
extra rösträknare, röstmottagare vid institutionsröstningen samt onsdagsräkningen arvoderas
motsvarande 0,4 % 0,004 av årsarvodet, (avrundat till närmaste helkrontal) per påbörjad
tjänstgöringstimme.

Arvode för sammanträden
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade, har rätt till arvode för sammanträde motsvarande
1,2 % 0,011 av årsarvodet.
Endast ett sammanträdesarvode utgår per dag, oavsett om den förtroendevalda deltar i flera sammanträden samma dag.
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Arvodering Ungdomsrådet
De personer som elevorganisation utser till ungdomsrådet har rätt till arvode för sammanträde motsvarande 1,2 % 0,011 av årsarvodet. Endast ett sammanträdesarvode utgår per dag.
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Förlorad arbetsinkomst per timme
Verifierat belopp, exklusive semesterersättning, upp till maximalt 10 x årsarvodet/12/165 plus 12 % i
semesterersättning för varje timme förlorad arbetsinkomst.
Vid inställt möte ersätts med styrkt förlorad arbetsinkomst exklusive semesterersättning plus 12 % i
semesterersättning för varje timme förlorad arbetsinkomst.

Förlorad semesterförmån semesterdag
Förlorad semesterdag ersätts med det faktiska värdet av semesterdagen utifrån intyg, dock med
maximalt samma maxbelopp som för förlorad arbetsinkomst/dag.

Alt 1

Verifierat belopp:
a) förlorad semesterersättning är maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
b) förlorad semesterdag är maximalt samma maxbelopp som för förlorad
arbetsinkomst/dag.

Alt 2

Schablonberäknat belopp:
Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

För vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk samt barntillsynskostnad
Styrkt verklig merkostnad.
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Plats och tid

Rådhussalen, klockan 17:00—19:10, ajournering kl.17:40-18:00

Beslutande

Marie Sällström
Gertrud Ivarsson
Iréne Ahlstrand-Mårlind
Per-Ola Mattsson
Annika Westerlund
Leif Håkansson
Ulla Sandgren
Jan Bremberg
Monika Nobach
Katrin Johansson
Jan-Åke Berg
Susanne Olsson
Kenneth Hake
Linda Winnetoft
Tommy Persson
Lena Sandgren
Anders Karlsson
Sofie Dahlqvist
Johnny Persson
Christel Friskopp
Marco Gustavsson
Mats Dahlbom
Ola Persson
Lena Häggblad
Claes Jansson
Charlott Lorentzen
Magnus Gärdebring
Elin Petersson
Magnus Sandgren
Magnus Arvidsson
Catarina Flod
Lars Hasselgren
Charlotta M Sjöqvist
Ulf Ohlsson
Anna Arlid
Emanuel Norén
Bodil Frigren Ericsson
Britt Jämstorp
Lars-Olof Larsson
Björn Tenland Nurhadi
Gudrun Johansson
Görgen Lennarthsson
Tor Billing
Ulrika Berggren
Ulf Lind
Tommy Mikkelsen
Thor Ströberg
Tommy Larsson
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Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(S)
(C)
(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S) ej § 222
(S)
(S) ej §§ 202-214
(S)
(S)
(C)
(C)
(C)
(C)
(MP)
(MP)
(M)
(M)
(M) ej §§ 202-217
(M)
(M)
(M)
(M) ej §§ 202-216
(M)
(M)
(L)
(L)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(V)
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Ulf Gustavsson (S) §§202-214
Ulla Olofsson (M) §§ 202-217
Ulla Olofsson (M) §§ 218-228
Margaretha Lennarthsson (SD) §§ 202-218
Jonas Lingvärn (SD) §§ 219-228
Tony Viberg (V)
Ulf Gustvsson (S) § 222

Närvarande
ersättare

Ulf Gustavsson (S) §§ 215-221, 223-224
Kerstin Gustafson (S)
Kertin Linde (S)
Göran Svensson (S)
Anki Hansson (S)
Per-Ivar Johansson (C)
Sofie Ekenberg (C)
Iman Omairat (L)
Stefan Sörensson (L)
Lennart Ung (KD)
Jonas Lingvärn (SD) §§ 202-218
Margaretha Lenarthsson (SD) §§ 219-228
Dan Andersson SD)

Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare

Paragrafer

§§ 202-228

ersätter
Sophie Dahlqvist (S)
Magnus Sandgren (M)
Rickard Holmberg (M)
Mona Wettergren (SD)
Mona Wettergren (SD)
Lena Johansson (V)
Lena Sandgren (S)

Utses att justera Ulla Sandgren (S) och Görgen Lennarthsson (SD)
Justeringsdatum 2019-11-27

Sekreterare

…………………………………………
Miki Tomita Larsson

Ordförande

…………………………………………
Marie Sällström

Justerande

…………………………………………
Ulla Sandgren
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Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Kommunfullmäktige

Beslutsdatum:

2019-11-18

Tillkännages fr.o.m.: 2019-11-27
Tillkännages t.o.m.: 2019-12-18
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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§ 212 Budget för revisorerna 2019/3545
Kommunfullmäktiges beslut
att tillföra kommunrevisionen 175 tkr
att ta ut en avgift från Stadsvapnet som ska täcka kostnaderna för revisionen av de
kommunala bolagen
Sammanfattning
Budget för den kommunala revisionen behandlas i kommunallagen 11 kap § 8 och i
reglementet för revisorerna §§ 10-11. Enligt kommunallagen ska fullmäktiges presidium
upprätta ett förslag till budget för revisorerna som ska behandlas i samband med övrig
budget. I reglementet för revisorerna § 10 anges att kommunfullmäktige upprättar
förslag till budget för revisorernas verksamhet och att revisorerna gör en framställning
om budget till presidiet. § 11 i reglementet för revisorerna, som reviderades vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2019 § 19, anger att kostnader för
lekmannarevisorer i de kommunala bolagen och revisorer i stiftelser hanteras inom
revisorernas budget och ska beaktas vid beredning i enlighet med § 10”.
I samband med kommunfullmäktiges beredning av budget för 2020 och plan för 2021
och 2022 den 23 september 2019 antogs också budget för revisorerna på 1 427 tkr för
2020, 1 405 tkr för 2021 respektive 2022. Utöver denna budget föreligger förslag att
tillföra lekmannarevisionen ytterligare 70 tkr för 2020. Detta ska täcka samtliga
kostnader för lekmannarevisionen i de kommunala bolagen. Finansiering ska enligt
förslaget ske genom att bolagen betalar in en avgift till Stadsvapnet som därefter tillförs
revisorernas budget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KF § 190/2019
Reglemente för revisorerna
Yrkanden
Mot bakgrund av beräknat arvode för lekmannarevisionen för 2020 yrkar Marie
Sällström (S) att kommunrevisionen tillförs 175 tkr.
Beslutsgång
Ordförande prövar yrkandet och finner kommunfullmäktige besluta enligt detta.
Beslutet skickas till
Revisorerna
Stadsvapnet
Ekonomichef
Kommundirektör Daniel Wäppling
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Plats och tid

Rådhussalen, klockan 17:00—18:35

Beslutande

Marie Sällström
Gertrud Ivarsson
Iréne Ahlstrand-Mårlind
Per-Ola Mattsson
Annika Westerlund
Leif Håkansson
Ulla Sandgren
Jan Bremberg
Monika Nobach
Katrin Johansson
Jan-Åke Berg
Susanne Olsson
Linda Winnetoft
Tommy Persson
Lena Sandgren
Anders Karlsson
Sofie Dahlqvist
Marco Gustavsson
Mats Dahlbom
Ola Persson
Lena Häggblad
Claes Jansson
Charlott Lorentzen
Magnus Gärdebring
Elin Petersson
Magnus Sandgren
Magnus Arvidsson
Catarina Flod
Lars Hasselgren
Charlotta M Sjöqvist
Ulf Ohlsson
Anna Arlid
Rickard Holmberg
Emanuel Norén
Britt Jämstorp
Lars-Olof Larsson
Björn Tenland Nurhadi
Gudrun Johansson
Mona Wettergren
Görgen Lennarthsson
Tor Billing
Ulrika Berggren
Ulf Lind
Tommy Mikkelsen
Thor Ströberg
Tommy Larsson
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Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Sida 1(6)

(S), ej § 190
(C), ordförande § 190
(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S), §§ 186-201
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(C)
(C)
(C)
(MP), §§ 182-194
(MP)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(L)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(V)
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Tjänstgörande
ersättare

Ulf Gustavsson (S) §§ 182-185
Kerstin Gustafson (S)
Iman Omairat (L)
Tony Viberg (V)

Sida 2(6)

ersätter
Monica Nobach (S)
Kenneth Hake (S)
Bodil Frigren Ericsson (L)
Lena Johansson (V)

Närvarande
ersättare

Ulf Gustavsson (S) §§ 186-201
Kerstin Linde (S)
Inger Löfblom Sjöberg (S)
Elisabet Rosengren (S)
Anki Hansson (S)
Momma Merzi (S)
Per–Ivar Johansson (C)
Sofie Ekenberg (C)
Ulla Olofsson (M)
Herman Falk (M)
Britt Kilsäter (M)
Stefan Sörensson (L)
Lennart Ung (KD)
Jonas Lingvärn (SD)
Håkan Abramsson (SD)
Dan Andersson (SD)
Britt Karlsson (SD)
Kerstin Linde (S)

Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Mattias Holmqvist, Biosfärområdet Blekinge Arkipelag § 185
Lars Beckman, ordförande i revisionen § 187
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare

Paragrafer

§§ 182-202

Utses att justera

Leif Håkansson (S) och Emanuel Norén (L)

Justeringsdatum

2019-11-05

Sekreterare

…………………………………………
Miki Tomita Larsson

Ordförande

…………………………………………
Marie Sällström

…………………………………………
Gertrud Ivarsson §190

Justerande

…………………………………………
Leif Håkansson

…………………………………………
Emanuel Norén
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Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Kommunfullmäktige

Beslutsdatum:

2019-10-28

Tillkännages fr.o.m.: 2019-11-05
Tillkännages t.o.m.: 2019-11-26
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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§ 190 Revidering av reglemente för revisorerna 2018/3921
Kommunfullmäktiges beslut
att anta det reviderade revisionsreglemente daterat den 9 oktober 2019
att det reviderade revisionsreglementet träder i kraft den 1 januari 2020.
Förste vice ordförande Gertrud Ivarsson (C) träder in som ordförande.
Sammanfattning
Förslag föreligger om att revidera § 11 Lekmannarevisorernas budget i reglementet för
revisorerna så att kostnader för lekmannarevisorer i de kommunala bolagen och
revisorer i stiftelser hanteras inom revisorernas budget och beaktas vid beredning i
enlighet med § 10.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Miki Tomita Larsson, daterad 2019-10-09
Reglemente för revisorerna, antaget 2019-04-08
Förslag på reglemente för revisorerna, daterat 2019-10-09
Yrkanden
Gudrun Johansson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar återremiss för att utreda lagligheten i den ändring i
reglementet som föreslås.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag, dels Gudrun Johanssons (SD) förslag att
avslå kommunstyrelsens förslag, dels Björn Tenland Nurhadis (SD) förslag om
återremiss. Ordföranden prövar först yrkandet om återremiss och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår att de som vill att ärendet ska avgöras idag
röstar ja och de som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej. Kommunfullmäktige
godkänner voteringsordning varvid den genomförs.
Omröstningen utfaller med 42 Ja-röster och 9 Nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar
därför att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
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Marie Sällström (S) ordf.

Ja

Gertrud Ivarsson (C)

Ja

Iréne Ahlstrand–Mårlind (M) 2 vice ordf.

Ja

Per–Ola Mattsson (S)

Ja

Annika Westerlund (S)

Ja

Leif Håkansson (S)

Ja

Ulla Sandgren (S)

Ja

Jan Bremberg (S)

Ja

Monica Nobach (S)

Ja

Katrin Johansson (S)

Ja

Jan–Åke Berg (S)

Ja

Susanne Olsson (S)

Ja

Linda Winnetoft (S)

Ja

Tommy Persson (S)

Ja

Lena Sandgren (S)

Ja

Anders Karlsson (S)

Ja

Sofie Dahlqvist (S)

Ja

Johnny Persson (S)

Ja

Christel Friskopp (S)

Ja

Marco Gustavsson (C)

Ja

Mats Dahlbom (C)

Ja

Ola Persson (C)

Ja

Lena Häggblad (C)

Ja

Claes Jansson (MP)

Ja

Charlott Lorentzen (MP)

Ja

Magnus Gärdebring (M)

Ja

Elin Petersson (M)

Ja

Magnus Sandgren (M)

Ja

Magnus Arvidsson (M)

Ja

Catarina Flod (M)

Ja

Lars Hasselgren (M)

Ja

Charlotta M Sjöqvist (M)

Ja

Ulf Ohlsson (M)

Ja

Anna Arlid (M)

Ja

Rickard Holmberg (M)

Ja

Emanuel Norén (L)

Ja

Britt Jämstorp (KD)

Ja

Lars–Olof Larsson (KD)

Ja

Tommy Larsson (V)

Ja

Kerstin Gustafson (S)

Ja

Iman Omairat (L)

Ja

Tony Viberg (V)

Ja

Björn Tenland Nurhadi (SD)

Nej

Gudrun Johansson (SD)

Nej
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Mona Wettergren (SD)

Nej

Görgen Lennarthsson (SD)

Nej

Tor Billing (SD)

Nej

Ulrika Berggren (SD)

Nej

Ulf Lind (SD)

Nej

Tommy Mikkelsen (SD)

Nej

Thor Ströberg (SD)

Nej

Sida 6(6)

Därefter prövar ordförande yrkandet om att avslå kommunstyrelsens förslag och finner
kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Den Sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Revisorerna
Författningssamlingen
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller fr. o m: 2020-01-01
Antagen: KF § 190, 2019-10-28

Reglemente för revisorerna
Revisionens uppdrag och formella reglering
Roll och uppdrag
1§
Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är kommunfullmäktiges och
ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet
som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en
viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende
åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig
kritik. Granskningen kan också generera bidrag till förbättring och utveckling.
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår
kommunfullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra
förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. Revisorerna har också uppgiften
att granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer
som kommunfullmäktige utser i företagen.
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och
integritet främja, granska och bedöma verksamheten.
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I
revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt
utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också
rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar
lekmannarevisorer med granskningsrapporter och den auktoriserade revisorn med
revisionsberättelser.

Formell reglering
2§
För revisorsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt
utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen (2017:725), KL, främst i kapitel 12.
Lekmannarevisionen reglars i aktiebolagslagen (2005:551), kapitel 10. Regler för revisionen
finns också i lagstiftning för andra företagsformer, t.ex. stiftelselagen (1994:1220).
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Förbundsordningen i kommunalförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella
förbundet.
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer,
förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs.
God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden.
Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är
uttolkad och uttryckt i skriften God revisionssed i kommunal verksamhet (Sveriges kommuner
och landsting).
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också
regelverket för beslutsfattande m.m. i KL och den av kommunfullmäktige antagen
Arbetsordning för styrelse och nämnder.
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet –
tryckfrihetsförordningen (1949:105), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
förvaltningslagen (2017:900), dataskyddsförordning, lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling m.fl. Revisorerna har också att följa kommunövergripande styrdokument.
Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som revisorerna
behöver vara orienterad om, för insikt i hur dessa styr och påverkar de organ som revisionen
granskar.

Revisorernas antal och organisation
Antal revisorer
3§
Kommunen har 7 revisorer som efter allmänna val utses av kommunfullmäktige för en
mandatperiod.
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar
kommunfullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

Organisation
4§
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.

Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag
5§
Bland kommunens revisorer utser kommunfullmäktige lekmannarevisorer och i
förekommande fall suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i
kommunala stiftelser i det antal som fastställts för varje enskilt företag.
För granskningen av kommunens aktiebolag ansvarar vald lekmannarevisor.
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Ordförande
6§
Kommunfullmäktige väljer för den tid som kommunfullmäktige bestämmelser en ordförande,
en förste vice ordförande och en andre viceordförande. Uppdraget är att vara ordförande och
sammankallande. Ordföranden leder gemensamma sammankomster och sammanträden.
Ordföranden och förste vice ordföranden hämtas ur minoritetens partier i kommunfullmäktige
och andre vice ordföranden hämtas ur majoritetens partier i kommunfullmäktige.

Uppdragstid
7§
Kommunfullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets
verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med
dubbla grupper av revisorer.

Revisorernas sakkunniga biträden
Sakkunniga biträden
8§
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga inom sin granskning i den
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.
Vid upphandling tillämpas kommunens styrdokument för upphandling. Revisorerna och
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandlingen.

Sakkunnigas rätt till upplysningar
9§
Bestämmelserna i KL (aktiebolagslagen och stiftelselagen) om revisorernas rätt till
upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna.

Revisorernas ekonomi och förvaltning
Beredning av revisorernas budget
10 §
Kommunfullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet.
Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger fast.

Lekmannarevisorernas budget
11 §
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Kostnader för lekmannarevisorer i de kommunala bolagen och revisorer i stiftelser hanteras
inom revisorernas budget och ska beaktas vid beredning i enlighet med § 10.

Revisorernas förvaltningsbeslut
12 §
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de
regler som gäller för en kommunal nämnd.

Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning
13 §
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges presidium.
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

Revisorernas sammankomster och sammanträden
14 §
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden
i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för mötet.
Ordföranden får även kalla sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i
kommunfullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.
Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans.
Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som avgör om så är möjligt.
Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på ett
sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor.

Minnesanteckningar
15 §
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet.
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

Protokoll
16 §
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en
viss paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan
revisorerna justerar den.

216

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för revisorerna

Skrivelse från revisorerna
17 §
En skrivelse eller motsvarande i revisorerna namn i granskningsarbetet fordrar att alla
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser.

Revisorerna och kommunfullmäktige
Revisorerna och kommunfullmäktiges presidium
18 §
Revisorerna och kommunfullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, som minst
en gång i halvåret.

Revisorerna och kommunfullmäktige
19 §
Revisorerna närvarar vid kommunfullmäktiges möten, efter inbjudan av ordföranden, för att på
kommunfullmäktiges eller revisorernas initiativ informera om revisionen samt svarar på
frågor.
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i
kommunfullmäktige.

Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering
20 §
Revisorerna kan initiera ärenden i kommunfullmäktige med anledning av sin granskning och
om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Kommunfullmäktiges ordförande svarar för
att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.
Revisorerna kan initiera ärenden i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning när
de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till
behandling så snart som möjligt.
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott
av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har
åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredställande åtgärder med anledning därav
rapporterar revisorerna till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges ordförande svarar för
att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning skett.

Revisorernas rapportering
Löpande rapportering till kommunfullmäktige
21 §
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Revisorernas granskning tillställs ledamöterna i kommunfullmäktige löpande under året.
Förstudierna rapporteras såsom handlingar för kännedom.
Granskningsrapporterna med nämndernas svar skrivs fram som egna ärenden till
kommunfullmäktige när ärendena är färdigbehandlade av nämnderna.
Detta uppfyller kravet i KL att de sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. I
revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till kommunfullmäktige och som
formellt hör hemma i revisionsberättelsen.

Uttalande om delårsrapport
22 §
Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till
kommunfullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten.

Revisionsberättelsen
23 §
Revisionsberättelsen ska lämnas till kommunfullmäktige vid den tidpunkt som
kommunfullmäktige bestämmer.

Granskningsrapporter
24 §
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till kommunfullmäktige vid den
tidpunkt som kommunfullmäktige bestämmer.

Revisorerna är personuppgiftsansvariga
25 §
Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud.

Revisorernas arkiv
26 §
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) och i av
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Karlshamns kommun åtar sig huvudmannaskap för utredning och genomförande av
sanering av det tidigare täktområdet på Stärnö, inom det planerade bostadsområdet
Stärnö sjöstad, samt
att en ansökan om bidrag för sanering av det tidigare täktområdet färdigställs och
lämnas in.
Sammanfattning
Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för den nya stadsdelen Stärnö sjöstad. Inom
området för den tidigare diabastäkten har det funnits verksamheter som bidragit till olika
föroreningar i mark och grundvatten. Det är bland annat höga halter av olika
tungmetaller, klorfenoler och polyaromatiska kolväten (PAH). Området måste saneras
för att kunna användas till bostäder eller andra verksamheter. Det finns möjlighet att
söka statligt bidrag för att sanera förorenade markområden inför bostadsbebyggelse.
För att kunna lämna in en bidragsansökan måste Karlshamns kommun först ta beslut
om huvudmannaskap för saneringen. Saneringen uppskattas grovt kosta 115 miljoner.
Om Naturvårdsverket beviljar bidrag för saneringen får Länsstyrelsen bidragsmedel som
ska överföras till oss som huvudman för saneringen. Om förklassificeringen skulle visa
att saneringen blir betydligt dyrare än förväntat kan kommunen ta ett nytt beslut. I
ansökan skrivs in att Karlshamns kommun tar definitivt beslut om sanering först efter
förklassificeringen. Bestämmer sig kommunen vid det tillfället att inte ta emot medlen
förs de tillbaka till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ser helst att vi
fullföljer saneringen men det finns en möjlighet för kommunen att dra sig ur innan vi har
påbörjat arbetet.
Beslutsunderlag
Miljöingenjör Katrine Svenssons tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16
Protokollsutdrag KSAU § 322/2020 Huvudmannaskap för sanering av det tidigare
täktområdet inom Stärnö sjöstad
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Projektledare Christer Martinsson
Projektledare Katrine Svensson

219

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-16

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2016/4522

Datum
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Huvudmannaskap för sanering av det tidigare täktområdet inom Stärnö
sjöstad
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Karlshamns kommun åtar sig huvudmannaskap för utredning och genomförande av
sanering av det tidigare täktområdet på Stärnö, inom det planerade bostadsområdet
Stärnö sjöstad, samt
att en ansökan om bidrag för sanering av det tidigare täktområdet färdigställs och
lämnas in.
Sammanfattning
Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för den nya stadsdelen Stärnö sjöstad. Inom
området för den tidigare diabastäkten har det funnits verksamheter som bidragit till olika
föroreningar i mark och grundvatten. Det är bland annat höga halter av olika
tungmetaller, klorfenoler och polyaromatiska kolväten (PAH). Området måste saneras
för att kunna användas till bostäder eller andra verksamheter. Det finns möjlighet att
söka statligt bidrag för att sanera förorenade markområden inför bostadsbebyggelse.
För att kunna lämna in en bidragsansökan måste Karlshamns kommun först ta beslut
om huvudmannaskap för saneringen. Saneringen uppskattas grovt kosta 115 miljoner.
Om Naturvårdsverket beviljar bidrag för saneringen får Länsstyrelsen bidragsmedel som
ska överföras till oss som huvudman för saneringen. Om förklassificeringen skulle visa
att saneringen blir betydligt dyrare än förväntat kan kommunen ta ett nytt beslut. I
ansökan skrivs in att Karlshamns kommun tar definitivt beslut om sanering först efter
förklassificeringen. Bestämmer sig kommunen vid det tillfället att inte ta emot medlen
förs de tillbaka till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ser helst att vi
fullföljer saneringen men det finns en möjlighet för kommunen att dra sig ur innan vi har
påbörjat arbetet.
Beslutsunderlag
Miljöingenjör Katrine Svenssons tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16
Protokollsutdrag KSAU § 322/2020 Huvudmannaskap för sanering av det tidigare
täktområdet inom Stärnö sjöstad
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Projektledare Christer Martinsson
Projektledare Katrine Svensson

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Bakgrund och överväganden
Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för den nya stadsdelen Stärnö sjöstad. Inom
området för den tidigare diabastäkten har det funnits verksamheter som bidragit till olika
föroreningar i mark och grundvatten. Det är bland annat höga halter av olika
tungmetaller, klorfenoler och polyaromatiska kolväten (PAH). Området måste saneras
för att kunna användas till bostäder eller andra verksamheter. Det finns möjlighet att
söka statligt bidrag för att sanera förorenade markområden inför bostadsbebyggelse.
För att kunna lämna in en bidragsansökan måste Karlshamns kommun först ta beslut
om huvudmannaskap för saneringen. Saneringen uppskattas grovt kosta 115 miljoner.
För att kunna söka det statliga bidraget krävs att:



en ansvarsutredning tas fram och godkänns först av Länsstyrelsen i Blekinge län
och sedan av Naturvårdsverket.
kommunen tar beslut om huvudmannaskap för saneringen. Det innebär att
kommunen kan ta emot bidraget och blir huvudman för genomförandet av
saneringen.

Därefter kan ansökan om bidrag skickas in till Länsstyrelsen i Blekinge län.
Pågående arbete
En ansvarsutredning har tagits fram som visar att det inte finns någon av tidigare
verksamheter som kan bekosta en sanering av området. Ansvarsutredningen ska
kompletteras med en värdering av vad Karlshamns kommun kan få ut av en försäljning
av området efter sanering. Inför värderingen tas underlag också fram för att visa vilka
kostnader vi kommer att ha för anläggande av infrastruktur i och till området. Avsikten är
att färdigställa ansvarsutredningen under november månad och lämna in den till
länsstyrelsen. När ansvarsutredningen har godkänts kan ansökan lämnas in, troligtvis i
januari.
Ett utkast till ansökan om bidrag till saneringen har tagits fram och ska kompletteras
med värderingen. Inför arbetet med ansökan har AFRY gjort en reviderad
kostnadsuppskattning av saneringen. Den kostnaden ligger på 115 miljoner kr för
saneringen. Detta är en grov uppskattning.
En förklassificering ska göras av hela området för att få ett mer detaljerat underlag inför
saneringen. Förklassificeringen kommer att ge ett bra underlag med instruktioner för
schakt inom området, men också kan göra en mer exakt kostnadsbedömning.
Förklassificeringen startas upp i år och resultatet beräknas vara klar i slutet av februari.
Därefter kan ansökan kompletteras med underlagen för förklassificeringen.
Eftersom det är en omfattande sanering och vi söker bidrag i konkurrens med andra
kommuner är det viktigt att komma in med ansvarsutredningen i år.

Katrine Svensson
Miljöingenjör
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Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:30 – 16:50 (ajournering kl. 15:45-16:00)

Beslutande

Per-Ola Mattsson, ej § 316, 330
Magnus Gärdebring
Mats Dahlbom, ej § 316
Charlott Lorentzen
Elin Petersson
Marie Sällström
Bodil Frigren Ericsson, §§ 307-316

Tjänstgörande
ersättare

Marco Gustavsson (C) §§ 316, 330

Ordförande
Ledamot
Vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(S)
(M)
(C)
(MP)
(M)
(S)
(L)

ersätter
Per-Ola Mattsson (S)

Närvarande
ersättare
Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare
Åsa Nygren, ekonomichef
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnad
Nina Andersson, näringslivschef § 309
Fredrik Berg, restaurangägare, One Weekend Only § 309
Ola Söderdahl, representant One Weekend Only § 309
Thomas Svensson, förvaltningschef arbete och välfärd § 310
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef § 310
Annabel Cifuentes, kommunjurist § 310
Cecilia Bernhardsson, kommunjurist § 310
Nadine Millbourn Lindhe, alkoholhandläggare § 312
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör §§ 313, 321
Magnus Svenlin, Living Concept, § 313
Henrik Månsson, Living Concept § 313
Emina Kovacic, stadsarkitekt §§ 313-332
Mathias Wijk, etableringschef § 319
Katrine Svensson, miljöingenjör § 322

Paragrafer

307-332

Utses att justera

Charlott Lorentzen (MP)

Justeringsdatum

2020-11-13

Sekreterare

Anna Sunnetoft

Ordförande

Digital signatur
Per-Ola Mattsson (ej § 316, 330)
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Digital signatur
Mats Dahlbom (§ 330)
Justerande

Digital signatur
Charlott Lorentzen

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsdatum:

2020-11-10

Tillkännages fr.o.m.: 2020-11-16
Tillkännages t.o.m.: 2020-12-08
Protokollet förvaras: Rådhuset
_____________________________________________________________________
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§ 322 Huvudmannaskap för sanering av det tidigare täktområdet inom Stärnö
sjöstad 2016/4522
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att Karlshamns kommun åtar sig huvudmannaskap för utredning och genomförande av
sanering av det tidigare täktområdet på Stärnö, inom det planerade bostadsområdet
Stärnö sjöstad, samt
att en ansökan om bidrag för sanering av det tidigare täktområdet färdigställs och
lämnas in.
Sammanfattning
Miljöingenjör Katrine Svensson föredrar ärendet.
Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för den nya stadsdelen Stärnö sjöstad. Inom
området för den tidigare diabastäkten har det funnits verksamheter som bidragit till olika
föroreningar i mark och grundvatten. Det är bland annat höga halter av olika
tungmetaller, klorfenoler och polyaromatiska kolväten (PAH). Området måste saneras
för att kunna användas till bostäder eller andra verksamheter. Det finns möjlighet att
söka statligt bidrag för att sanera förorenade markområden inför bostadsbebyggelse.
För att kunna lämna in en bidragsansökan måste Karlshamns kommun först ta beslut
om huvudmannaskap för saneringen. Saneringen uppskattas grovt kosta 115 miljoner.
Katrine Svensson förtydligar följande:
Om Naturvårdsverket beviljar bidrag för saneringen får Länsstyrelsen bidragsmedel som
ska överföras till oss som huvudman för saneringen. Om förklassificeringen skulle visa
att saneringen blir betydligt dyrare än förväntat kan kommunen ta ett nytt beslut. I
ansökan skrivs in att Karlshamns kommun tar definitivt beslut om sanering först efter
förklassificeringen. Bestämmer sig kommunen vid det tillfället att inte ta emot medlen
förs de tillbaka till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ser helst att vi
fullföljer saneringen men det finns en möjlighet för kommunen att dra sig ur innan vi har
påbörjat arbetet.
Beslutsunderlag
Projektledare Katrine Svenssons tjänsteskrivelse daterad 2020-10-28
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Projektledare Christer Martinsson
Projektledare Katrine Svensson
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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.
Jäv
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
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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Beslutsunderlag
1

Förslag till stadgejustering för NetPort.Karlshamn ideell förening 201006

Yrkanden
Marie Sällström (S), Elin Petersson (M) och Magnus Sandgren (M) yrkar bifall
arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner kommunstyrelsen besluta enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag.
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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
2020-12-07

§
316
258

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
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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
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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 avslå motionen med hänvisning till att det regelverk som finns täcker den problematik
som avses i motionen.
Sammanfattning
Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28
lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås,
att Karlshamns kommun inför och efterföljer att det inte ska vara tillåtet att använda
mobil eller pekplatta (padda) på kommunens bad.
Sverigedemokraterna Karlshamn vill införa ett förbud av användning av mobiltelefoner
och läsplattor i kommunens bad. Orsaken till detta är enligt motionen främst säkerheten,
barn drunknar fort och tyst. Det räcker med ett ögonblicks ouppmärksamhet så kan det
värsta hunnit hända. Men förbudet skulle också, enligt motionären, minska risken att
badens besökare blir fotograferade eller filmade mot sin vilja. Det förbud som finns idag
mot ”filmning och fotografering utan tillstånd” anses vara bra, men inte tillräckligt.
Motionären skriver vidare att Sverigedemokrater inte är ensamma om att vilja införa
detta. Det har redan införts skärmförbud på badhus i flertalet kommuner – och Svenska
Livräddningssällskapet har gått ut med att fler borde ta efter.
Motionen har varit remitterad till teknik- och fritidsnämnden för beredning. Teknik- och
fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-02-26, § 40 och beslutade
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för
fortsatt beredning.
I sitt yttrande skriver teknik- och fritidsnämnden att det idag finns ett regelverk för
kommunens badanläggningar som tar upp såväl säkerhets- som ordningsregler. Dessa
antogs av dåvarande fritidsnämnden 2018-06-20 (dnr 2016/1755).
Fritidsenheten har i samråd med simhallschef och kommunens jurist kommit fram till
följande.
Enligt säkerhetsreglerna måste man för att få bada själv vara minst 12 år och simkunnig.
Är man inte simkunnig så får man endast bada i simkunnig vuxens sällskap (över 18 år).
Är personen under 12 år får denne inte lämnas utan tillsyn även om hen bedöms vara
simkunnig. I den vuxnes tillsynsansvar innefattas att ha aktiv uppsyn över barnet och
finnas i dess närhet.
Ordningsreglerna reglerar att filmning och fotografering är förbjudet på badanläggningen
utan särskilt tillstånd. Detta tillstånd kan inhämtas av personalen på anläggningen som
också i praktiken är med vid fotograferingen. Utöver det gäller att hemlig fotografering av
någon på badhuset skulle kunna omfattas av regeln om kränkande fotografering
(brottsbalken 4 kap. 6 a §) vilket är straffbart enligt lag.
Det råder ingen tvekan om att lek vid och i vatten kan vara farlig om den sker utan
bevakning och uppmärksamhet. För att badanläggningen ska vara så säker som möjligt
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har Karlshamns kommun valt att ha anställda badvakter. För att ytterligare kunna stärka
anläggningens säkerhet har Karlshamns kommun alltså antagit det regelverk som
senast antogs 2018-06-20 (vilket kortfattat beskrivits ovan, se även beslutsunderlag).
Vid framtagandet av de regler som idag gäller var tanken att ha dem allmänt hållna så
att ett relativt fåtal regler täcker in de utmaningar verksamheten står inför. En av
anledningarna till det är att det ska vara enkelt att förstå vilka regler som gäller och för
att besökarna lätt ska kunna sätta sig in i dem.
Konsekvensen ett totalt skärmförbud skulle få på Väggabadet är exempelvis att
”ensambadare” sommartid inte kan ligga på gräsmattan i solen och läsa tidningen eller
en god bok digitalt i sin läsplatta. Men det skulle i samma situation vara tillåtet att läsa
samma bok eller tidning i analogt format.
Med tanke på att samhället idag blir mer och mer digitaliserat och att nästkommande
generationer kommer att vara det i ännu högre utsträckning förefaller ett totalt
skärmförbud som ett steg bakåt, i mångt och mycket riskerar det att bli en
generationsfråga.
Ett totalt skärmförbud skulle dessutom innebära en ganska ingripande åtgärd som kan
uppfattas oproportionerlig i förhållande till den begränsade effekt som det kan förväntas
få. I synnerhet mot bakgrund av att syftet redan uppnås med befintligt regelverk.
Essentiellt är att personalen på badanläggningen har mandat att säga till de besökare
som inte följer de regler som redan finns. I praktiken kan personalen redan idag säga till
ouppmärksamma medföljande vuxna och personer som kan upplevas fotografera/filma,
om att det inte är tillåtet.
Fritidsenheten bedömer att det regelverk som finns i dagsläget redan täcker in
problematiken som Sverigedemokraterna, genom motionären Görgen Lennarthsson, vill
komma åt.
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-02
Motion om att införa skärmförbud på kommunens bad – Görgen Lennarthsson (SD)
Regler för badanläggningar
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Daniel Wäppling, förvaltningschef
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef
Jörgen Svensson, verksamhetschef
Frida Bergqvist, simhallschef
Cecilia Bernhardsson, kommunjurist
Thomas Nilsson, fritidssamordnare
Peter Larsson, föreningskonsulent
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att det regelverk som finns täcker den problematik
som avses i motionen.
Sammanfattning
Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28
lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås,
att Karlshamns kommun inför och efterföljer att det inte ska vara tillåtet att använda
mobil eller pekplatta (padda) på kommunens bad.
Sverigedemokraterna Karlshamn vill införa ett förbud av användning av mobiltelefoner
och läsplattor i kommunens bad. Orsaken till detta är enligt motionen främst säkerheten,
barn drunknar fort och tyst. Det räcker med ett ögonblicks ouppmärksamhet så kan det
värsta hunnit hända. Men förbudet skulle också, enligt motionären, minska risken att
badens besökare blir fotograferade eller filmade mot sin vilja. Det förbud som finns idag
mot ”filmning och fotografering utan tillstånd” anses vara bra, men inte tillräckligt.
Motionären skriver vidare att Sverigedemokrater inte är ensamma om att vilja införa
detta. Det har redan införts skärmförbud på badhus i flertalet kommuner – och Svenska
Livräddningssällskapet har gått ut med att fler borde ta efter.
Motionen har varit remitterad till teknik- och fritidsnämnden för beredning. Teknik- och
fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-02-26, § 40 och beslutade
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för
fortsatt beredning.
I sitt yttrande skriver teknik- och fritidsnämnden att det idag finns ett regelverk för
kommunens badanläggningar som tar upp såväl säkerhets- som ordningsregler. Dessa
antogs av dåvarande fritidsnämnden 2018-06-20 (dnr 2016/1755).
Fritidsenheten har i samråd med simhallschef och kommunens jurist kommit fram till
följande.
Enligt säkerhetsreglerna måste man för att få bada själv vara minst 12 år och simkunnig.
Är man inte simkunnig så får man endast bada i simkunnig vuxens sällskap (över 18 år).
Är personen under 12 år får denne inte lämnas utan tillsyn även om hen bedöms vara
simkunnig. I den vuxnes tillsynsansvar innefattas att ha aktiv uppsyn över barnet och
finnas i dess närhet.
Ordningsreglerna reglerar att filmning och fotografering är förbjudet på badanläggningen
utan särskilt tillstånd. Detta tillstånd kan inhämtas av personalen på anläggningen som
också i praktiken är med vid fotograferingen. Utöver det gäller att hemlig fotografering av
någon på badhuset skulle kunna omfattas av regeln om kränkande fotografering
(brottsbalken 4 kap. 6 a §) vilket är straffbart enligt lag.
Det råder ingen tvekan om att lek vid och i vatten kan vara farlig om den sker utan
bevakning och uppmärksamhet. För att badanläggningen ska vara så säker som möjligt
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har Karlshamns kommun valt att ha anställda badvakter. För att ytterligare kunna stärka
anläggningens säkerhet har Karlshamns kommun alltså antagit det regelverk som
senast antogs 2018-06-20 (vilket kortfattat beskrivits ovan, se även beslutsunderlag).
Vid framtagandet av de regler som idag gäller var tanken att ha dem allmänt hållna så
att ett relativt fåtal regler täcker in de utmaningar verksamheten står inför. En av
anledningarna till det är att det ska vara enkelt att förstå vilka regler som gäller och för
att besökarna lätt ska kunna sätta sig in i dem.
Konsekvensen ett totalt skärmförbud skulle få på Väggabadet är exempelvis att
”ensambadare” sommartid inte kan ligga på gräsmattan i solen och läsa tidningen eller
en god bok digitalt i sin läsplatta. Men det skulle i samma situation vara tillåtet att läsa
samma bok eller tidning i analogt format.
Med tanke på att samhället idag blir mer och mer digitaliserat och att nästkommande
generationer kommer att vara det i ännu högre utsträckning förefaller ett totalt
skärmförbud som ett steg bakåt, i mångt och mycket riskerar det att bli en
generationsfråga.
Ett totalt skärmförbud skulle dessutom innebära en ganska ingripande åtgärd som kan
uppfattas oproportionerlig i förhållande till den begränsade effekt som det kan förväntas
få. I synnerhet mot bakgrund av att syftet redan uppnås med befintligt regelverk.
Essentiellt är att personalen på badanläggningen har mandat att säga till de besökare
som inte följer de regler som redan finns. I praktiken kan personalen redan idag säga till
ouppmärksamma medföljande vuxna och personer som kan upplevas fotografera/filma,
om att det inte är tillåtet.
Fritidsenheten bedömer att det regelverk som finns i dagsläget redan täcker in
problematiken som Sverigedemokraterna, genom motionären Görgen Lennarthsson, vill
komma åt.
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-02
Motion om att införa skärmförbud på kommunens bad – Görgen Lennarthsson (SD)
Regler för badanläggningar
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Daniel Wäppling, förvaltningschef
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef
Jörgen Svensson, verksamhetschef
Frida Bergqvist, simhallschef
Cecilia Bernhardsson, kommunjurist
Thomas Nilsson, fritidssamordnare
Peter Larsson, föreningskonsulent
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Motion om att införa skärmförbud på kommunens bad - Görgen
Lennarthsson (SD)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att
Sammanfattning
Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28
lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås,
att Karlshamns kommun inför och efterföljer att det inte ska vara tillåtet att använda
mobil eller pekplatta (padda) på kommunens bad.
Sverigedemokraterna Karlshamn vill införa ett förbud av användning av mobiltelefoner
och läsplattor i kommunens bad. Orsaken till detta är enligt motionen främst säkerheten,
barn drunknar fort och tyst. Det räcker med ett ögonblicks ouppmärksamhet så kan det
värsta hunnit hända. Men förbudet skulle också, enligt motionären, minska risken att
badens besökare blir fotograferade eller filmade mot sin vilja. Det förbud som finns idag
mot ”filmning och fotografering utan tillstånd” anses vara bra, men inte tillräckligt.
Motionären skriver vidare att Sverigedemokrater inte är ensamma om att vilja införa
detta. Det har redan införts skärmförbud på badhus i flertalet kommuner – och Svenska
Livräddningssällskapet har gått ut med att fler borde ta efter.
Motionen har varit remitterad till teknik- och fritidsnämnden för beredning. Teknik- och
fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-02-26, § 40 och beslutade
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för
fortsatt beredning.
I sitt yttrande skriver teknik- och fritidsnämnden att det idag finns ett regelverk för
kommunens badanläggningar som tar upp såväl säkerhets- som ordningsregler. Dessa
antogs av dåvarande fritidsnämnden 2018-06-20 (dnr 2016/1755).
Fritidsenheten har i samråd med simhallschef och kommunens jurist kommit fram till
följande.
Enligt säkerhetsreglerna måste man för att få bada själv vara minst 12 år och simkunnig.
Är man inte simkunnig så får man endast bada i simkunnig vuxens sällskap (över 18 år).
Är personen under 12 år får denne inte lämnas utan tillsyn även om hen bedöms vara
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simkunnig. I den vuxnes tillsynsansvar innefattas att ha aktiv uppsyn över barnet och
finnas i dess närhet.
Ordningsreglerna reglerar att filmning och fotografering är förbjudet på badanläggningen
utan särskilt tillstånd. Detta tillstånd kan inhämtas av personalen på anläggningen som
också i praktiken är med vid fotograferingen. Utöver det gäller att hemlig fotografering av
någon på badhuset skulle kunna omfattas av regeln om kränkande fotografering
(brottsbalken 4 kap. 6 a §) vilket är straffbart enligt lag.
Det råder ingen tvekan om att lek vid och i vatten kan vara farlig om den sker utan
bevakning och uppmärksamhet. För att badanläggningen ska vara så säker som möjligt
har Karlshamns kommun valt att ha anställda badvakter. För att ytterligare kunna stärka
anläggningens säkerhet har Karlshamns kommun alltså antagit det regelverk som
senast antogs 2018-06-20 (vilket kortfattat beskrivits ovan, se även beslutsunderlag).
Vid framtagandet av de regler som idag gäller var tanken att ha dem allmänt hållna så
att ett relativt fåtal regler täcker in de utmaningar verksamheten står inför. En av
anledningarna till det är att det ska vara enkelt att förstå vilka regler som gäller och för
att besökarna lätt ska kunna sätta sig in i dem.
Konsekvensen ett totalt skärmförbud skulle få på Väggabadet är exempelvis att
”ensambadare” sommartid inte kan ligga på gräsmattan i solen och läsa tidningen eller
en god bok digitalt i sin läsplatta. Men det skulle i samma situation vara tillåtet att läsa
samma bok eller tidning i analogt format.
Med tanke på att samhället idag blir mer och mer digitaliserat och att nästkommande
generationer kommer att vara det i ännu högre utsträckning förefaller ett totalt
skärmförbud som ett steg bakåt, i mångt och mycket riskerar det att bli en
generationsfråga.
Ett totalt skärmförbud skulle dessutom innebära en ganska ingripande åtgärd som kan
uppfattas oproportionerlig i förhållande till den begränsade effekt som det kan förväntas
få. I synnerhet mot bakgrund av att syftet redan uppnås med befintligt regelverk.
Essentiellt är att personalen på badanläggningen har mandat att säga till de besökare
som inte följer de regler som redan finns. I praktiken kan personalen redan idag säga till
ouppmärksamma medföljande vuxna och personer som kan upplevas fotografera/filma,
om att det inte är tillåtet.
Fritidsenheten bedömer att det regelverk som finns i dagsläget redan täcker in
problematiken som Sverigedemokraterna, genom motionären Görgen Lennarthsson, vill
komma åt.
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-02
Motion om att införa skärmförbud på kommunens bad – Görgen Lennarthsson (SD)
Regler för badanläggningar
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Daniel Wäppling, förvaltningschef
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef
Jörgen Svensson, verksamhetschef
Frida Bergqvist, simhallschef
Cecilia Bernhardsson, kommunjurist
Thomas Nilsson, fritidssamordnare
Peter Larsson, föreningskonsulent

Emma Håkansson
Nämndsekreterare

245

Sida 3(3)
Dnr: 2019/3143

!

Motion om att införa skärmförbud på kommunens bad
I kommunens ordningsstadgar står att läsa att ”filmning och fotografering utan tillstånd är
förbjudet”. Detta tycker Sverigedemokraterna är bra – men långt ifrån tillräckligt.
För att få bada själv ska man vara minst 12 år och simkunnig. Barn under 12 år, och besökare som inte kan simma, badar endast i simkunnig vuxens sällskap.
Barn under 12 år som inte kan simma får inte lämnas utan tillsyn. Medföljande vuxen (över
18 år) ansvarar alltid för barnets säkerhet.
Omkring 1 500 barn får varje år uppsöka akuten efter olyckor i badhus och vattenland, och
var tionde dödsolycka bland badande barn sker i äventyrsbad.
Att många föräldrar, eller medföljande vuxen, brister i uppsikten över det badande barnet
är alltså ett stort och vedertaget problem. Sverigedemokraterna vill införa ett förbud av
användning av mobiltelefoner och läsplattor i kommunens bad.
Orsaken till att vi vill införa detta skärmförbud är främst för säkerheten; barn drunknar
fort och tyst. Det räcker med ett ögonblicks ouppmärksamhet så kan det värsta hunnit
hända. Men förbudet minskar också risken att badens besökare blir fotograferade eller filmade mot sin vilja.
Vi sverigedemokrater är inte ensamma om att vilja införa detta. Det har redan införts
skärmförbud på badhus i flertalet kommuner – och Svenska Livräddningssällskapet har gått
ut med att fler borde ta efter.

Sverigedemokraterna Karlshamn föreslår fullmäktige:

Att Karlshamns kommun inför och efterföljer att det inte ska vara tillåtet att använda mobil eller pekplatta (padda) på kommunens bad.

Görgen Lennarthsson
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Hygienregler








Barfotaområdet får inte beträdas med skor som används för utomhusbruk.
Blöjbarn ska använda godkänd blöjbadbyxa eller badblöja.
Tvätta håret med schampo och kroppen noggrant med tvål utan badkläder före
bassängbad. Se anvisningar.
Efter toalettbesök och bastubad ska ny tvättning göras.
Rena badkläder används vid bassängbad.
Använd inte badkläder i bastun.
Sitt på handduk i bastun.

Säkerhetsregler








För att få bada själv på Väggabadet ska man vara minst 12 år och simkunnig (200meter efter hopp på djupt vatten).
Barn under 12 år och besökare som inte kan simma badar endast i simkunnig vuxens
sällskap (över 18 år).
Barn under 12 år som inte kan simma får inte lämnas utan tillsyn. Medföljande vuxen
(över 18 år) ansvarar alltid för barnets säkerhet.
Armkuddar och andra flythjälpmedel ersätter inte vuxnas tillsyn.
Dyk inte på grunt vatten.
Uppträdande som (av personalen) bedöms störande samt våldsam lek är förbjudet i
anläggningen.
Glas och porslin får ej medtagas in i anläggningen.

Ordningsregler












Entréavgift gäller alla gäster såväl badande som icke badande.
Endast vatten får förtäras i bastun.
Filmning och fotografering är förbjuden utan tillstånd.
Årskort för bad samt Actic medlemskap är personliga och förses med foto och
personuppgifter. Registrera alltid kort och tagg vid inpassering. Missbruk kan leda till
avstängning.
Karlshamns kommun ansvarar inte för stölder, bortglömda eller borttappade saker.
Påverkade eller berusade personer får inte vistas i anläggningen.
Djur är inte tillåtna i anläggningen. Detta gäller inte ledarhundar.
Städa och plocka undan efter dig i och omkring bassängerna.
Respektera och lyssna på personalen!
På anläggningen är rökning ej tillåten.
Anläggningspersonalens instruktioner skall i övrigt följas.

Överträdelse av ovan nämnda regler kan innebära avvisning/avstängning. Ingen
återbetalning av entréavgift
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning
Björn T Nurhadi (SD), Margaretha Lennarthsson (SD) och Mona Wettergren (SD) har till
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen
föreslås att kommunfullmäktige beslutar,
att uppdra åt berörd nämnd att med stöd i skollagen utarbeta riktlinjer omkring hur
skolpersonal ska främja studiero.
att ge politikerna i berörd nämnd förslag på datum för prao-dag för enskilda politiker i en
högstadieklass.
I motionen skriver motionärerna att ett av de stora problemen i många av våra skolor är,
vid sidan av mobbing, våld, lärarbrist och ekonomi, brist på ordning och studiero. För att
kunna ge skolorna i Karlshamn epitetet ”en skola i världsklass” måste något förändras.
Vidare skriver de att vi alla känner till de många misslyckanden där elever lämnar våra
skolor med icke-godkända betyg, bristande kunskaper för att genomföra vidare studier
osv. Vi måste helt enkelt bli bättre på att ge elever förutsättningar till att lyckas i skolan.
Studieron i klassrummen är enormt viktig för att eleverna ska kunna känna studieglädje
och ges förmågan att faktiskt ta in kunskaper.
Motionärerna ser att lärarna har en viktig roll i detta. De måste på bästa sätt få utöva sitt
ledarskap, för det är just ledarskapet som är en nyckel till att kunna bryta en skadlig
oordning. Lärarna måste ges verktyg till att lättare kunna skapa ordning och studiero.
Dagens skollag ger faktiskt tillgång till möjligheter och instrument för att kunna skapa
studiero i sitt klassrum. De disciplinära åtgärder som regleras i skollagen är
omhändertagande av föremål, utvisning, kvarsittning, omplacering och avstängning.
Motionärerna är bekymrade över att det framkommit att lärare inte kan använda sig av
detta, eller inte känner stöd i att få tillämpa dessa lagenliga metoder. Stöd från rektorer
måste betonas och stärkas, så länge skolpersonal följer skollagen.
Sverigedemokraterna anser att större fokus bör läggas på lärarens befogenheter och
möjligheter i klassrummet för att återställa studieron. Ansvarig skolnämnd måste
engagera sig mer i detta arbete,
något som kan ske genom större insyn i vilka ordningsregler som finns i de olika
skolorna samt genom riktlinjer som ger rektorer och lärare en tydlig signal om att
förtroendevalda i Karlshamns kommun förväntar sig att vuxna ska bestämma i skolan
och att lärare ska visa ledarskap i klassrummet.
Motionen har varit remitterad till utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden
behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-02-25, § 32 och beslutade att ställa sig
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bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt
beredning.
I utbildningsnämndens yttrande över motionen konstateras att i skollagen kap. 5, finns
väl beskrivet en skolas/rektors möjligheter och mandat för arbete med trygghet/studiero,
arbetsmiljö, ordningsregler, disciplinära och andra åtgärder. Detta är frågor som
kontinuerligt förs dialog kring ute på skolorna och i skolledargrupperna i kommunen.
Som komplement till skollagstiftningen finns också mycket material vad gäller den
praktiska hanteringen utifrån skollagen på Skolverkets webbplats. Frågor om elevers
trygghet, trivsel och studiero följer nämnden (tidigare nämnderna) nogsamt upp, bland
annat i årsredovisning.
Utbildningsförvaltningens bedömning är att rektorerna i verksamheterna är väl förtrogna
med de möjligheter och mandat som skollagen ger utrymme för gällande att skapa
studiero för elever. Det är ett kontinuerligt arbete som utgör stora utmaningar för
verksamheterna, både i vår kommun och hos andra huvudmän. Dock är förvaltningens
bedömning att en kommunal riktlinje som skriver om det som redan finns reglerat i lag
eller upprepar det som finns beskrivet hos statlig myndighet inte kommer att ge någon
direkt effekt för att främja elevers studiero.
När det gäller verksamhetsbesök så finns redan idag möjlighet för nämndens ledamöter
att, efter överenskommelse med berörd rektor, komma överens om datum och tid för
besök på en skola eller i en klass.
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-02
Motion om att skapa studiero för våra elever – Björn T Nurhadi (SD), Margaretha
Lennarthsson (SD), Mona Wettergren (SD)
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef Tomas Ringberg
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) deltar inte i
beslutet.
Sammanfattning
Björn T Nurhadi (SD), Margaretha Lennarthsson (SD) och Mona Wettergren (SD) har till
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen
föreslås att kommunfullmäktige beslutar,
att uppdra åt berörd nämnd att med stöd i skollagen utarbeta riktlinjer omkring hur
skolpersonal ska främja studiero.
att ge politikerna i berörd nämnd förslag på datum för prao-dag för enskilda politiker i en
högstadieklass.
I motionen skriver motionärerna att ett av de stora problemen i många av våra skolor är,
vid sidan av mobbing, våld, lärarbrist och ekonomi, brist på ordning och studiero. För att
kunna ge skolorna i Karlshamn epitetet ”en skola i världsklass” måste något förändras.
Vidare skriver de att vi alla känner till de många misslyckanden där elever lämnar våra
skolor med icke-godkända betyg, bristande kunskaper för att genomföra vidare studier
osv. Vi måste helt enkelt bli bättre på att ge elever förutsättningar till att lyckas i skolan.
Studieron i klassrummen är enormt viktig för att eleverna ska kunna känna studieglädje
och ges förmågan att faktiskt ta in kunskaper.
Motionärerna ser att lärarna har en viktig roll i detta. De måste på bästa sätt få utöva sitt
ledarskap, för det är just ledarskapet som är en nyckel till att kunna bryta en skadlig
oordning. Lärarna måste ges verktyg till att lättare kunna skapa ordning och studiero.
Dagens skollag ger faktiskt tillgång till möjligheter och instrument för att kunna skapa
studiero i sitt klassrum. De disciplinära åtgärder som regleras i skollagen är
omhändertagande av föremål, utvisning, kvarsittning, omplacering och avstängning.
Motionärerna är bekymrade över att det framkommit att lärare inte kan använda sig av
detta, eller inte känner stöd i att få tillämpa dessa lagenliga metoder. Stöd från rektorer
måste betonas och stärkas, så länge skolpersonal följer skollagen.
Sverigedemokraterna anser att större fokus bör läggas på lärarens befogenheter och
möjligheter i klassrummet för att återställa studieron. Ansvarig skolnämnd måste
engagera sig mer i detta arbete,
något som kan ske genom större insyn i vilka ordningsregler som finns i de olika
skolorna samt genom riktlinjer som ger rektorer och lärare en tydlig signal om att
förtroendevalda i Karlshamns kommun förväntar sig att vuxna ska bestämma i skolan
och att lärare ska visa ledarskap i klassrummet.
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Motionen har varit remitterad till utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden
behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-02-25, § 32 och beslutade att ställa sig
bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt
beredning.
I utbildningsnämndens yttrande över motionen konstateras att i skollagen kap. 5, finns
väl beskrivet en skolas/rektors möjligheter och mandat för arbete med trygghet/studiero,
arbetsmiljö, ordningsregler, disciplinära och andra åtgärder. Detta är frågor som
kontinuerligt förs dialog kring ute på skolorna och i skolledargrupperna i kommunen.
Som komplement till skollagstiftningen finns också mycket material vad gäller den
praktiska hanteringen utifrån skollagen på Skolverkets webbplats. Frågor om elevers
trygghet, trivsel och studiero följer nämnden (tidigare nämnderna) nogsamt upp, bland
annat i årsredovisning.
Utbildningsförvaltningens bedömning är att rektorerna i verksamheterna är väl förtrogna
med de möjligheter och mandat som skollagen ger utrymme för gällande att skapa
studiero för elever. Det är ett kontinuerligt arbete som utgör stora utmaningar för
verksamheterna, både i vår kommun och hos andra huvudmän. Dock är förvaltningens
bedömning att en kommunal riktlinje som skriver om det som redan finns reglerat i lag
eller upprepar det som finns beskrivet hos statlig myndighet inte kommer att ge någon
direkt effekt för att främja elevers studiero.
När det gäller verksamhetsbesök så finns redan idag möjlighet för nämndens ledamöter
att, efter överenskommelse med berörd rektor, komma överens om datum och tid för
besök på en skola eller i en klass.
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-02
Motion om att skapa studiero för våra elever – Björn T Nurhadi (SD), Margaretha
Lennarthsson (SD), Mona Wettergren (SD)
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef Tomas Ringberg
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Motion om att skapa studiero för våra elever - Björn T Nurhadi (SD),
Margaretha Lennarthsson (SD), Mona Wettergren (SD)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att
Sammanfattning
Björn T Nurhadi (SD), Margaretha Lennarthsson (SD) och Mona Wettergren (SD) har till
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen
föreslås att kommunfullmäktige beslutar,
att uppdra åt berörd nämnd att med stöd i skollagen utarbeta riktlinjer omkring hur
skolpersonal ska främja studiero.
att ge politikerna i berörd nämnd förslag på datum för prao-dag för enskilda politiker i en
högstadieklass.
I motionen skriver motionärerna att ett av de stora problemen i många av våra skolor är,
vid sidan av mobbing, våld, lärarbrist och ekonomi, brist på ordning och studiero. För att
kunna ge skolorna i Karlshamn epitetet ”en skola i världsklass” måste något förändras.
Vidare skriver de att vi alla känner till de många misslyckanden där elever lämnar våra
skolor med icke-godkända betyg, bristande kunskaper för att genomföra vidare studier
osv. Vi måste helt enkelt bli bättre på att ge elever förutsättningar till att lyckas i skolan.
Studieron i klassrummen är enormt viktig för att eleverna ska kunna känna studieglädje
och ges förmågan att faktiskt ta in kunskaper.
Motionärerna ser att lärarna har en viktig roll i detta. De måste på bästa sätt få utöva sitt
ledarskap, för det är just ledarskapet som är en nyckel till att kunna bryta en skadlig
oordning. Lärarna måste ges verktyg till att lättare kunna skapa ordning och studiero.
Dagens skollag ger faktiskt tillgång till möjligheter och instrument för att kunna skapa
studiero i sitt klassrum. De disciplinära åtgärder som regleras i skollagen är
omhändertagande av föremål, utvisning, kvarsittning, omplacering och avstängning.
Motionärerna är bekymrade över att det framkommit att lärare inte kan använda sig av
detta, eller inte känner stöd i att få tillämpa dessa lagenliga metoder. Stöd från rektorer
måste betonas och stärkas, så länge skolpersonal följer skollagen.
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Sverigedemokraterna anser att större fokus bör läggas på lärarens befogenheter och
möjligheter i klassrummet för att återställa studieron. Ansvarig skolnämnd måste
engagera sig mer i detta arbete,
något som kan ske genom större insyn i vilka ordningsregler som finns i de olika
skolorna samt genom riktlinjer som ger rektorer och lärare en tydlig signal om att
förtroendevalda i Karlshamns kommun förväntar sig att vuxna ska bestämma i skolan
och att lärare ska visa ledarskap i klassrummet.
Motionen har varit remitterad till utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden
behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-02-25, § 32 och beslutade att ställa sig
bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt
beredning.
I utbildningsnämndens yttrande över motionen konstateras att i skollagen kap. 5, finns
väl beskrivet en skolas/rektors möjligheter och mandat för arbete med trygghet/studiero,
arbetsmiljö, ordningsregler, disciplinära och andra åtgärder. Detta är frågor som
kontinuerligt förs dialog kring ute på skolorna och i skolledargrupperna i kommunen.
Som komplement till skollagstiftningen finns också mycket material vad gäller den
praktiska hanteringen utifrån skollagen på Skolverkets webbplats. Frågor om elevers
trygghet, trivsel och studiero följer nämnden (tidigare nämnderna) nogsamt upp, bland
annat i årsredovisning.
Utbildningsförvaltningens bedömning är att rektorerna i verksamheterna är väl förtrogna
med de möjligheter och mandat som skollagen ger utrymme för gällande att skapa
studiero för elever. Det är ett kontinuerligt arbete som utgör stora utmaningar för
verksamheterna, både i vår kommun och hos andra huvudmän. Dock är förvaltningens
bedömning att en kommunal riktlinje som skriver om det som redan finns reglerat i lag
eller upprepar det som finns beskrivet hos statlig myndighet inte kommer att ge någon
direkt effekt för att främja elevers studiero.
När det gäller verksamhetsbesök så finns redan idag möjlighet för nämndens ledamöter
att, efter överenskommelse med berörd rektor, komma överens om datum och tid för
besök på en skola eller i en klass.
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-02
Motion om att skapa studiero för våra elever – Björn T Nurhadi (SD), Margaretha
Lennarthsson (SD), Mona Wettergren (SD)
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef Tomas Ringberg

Emma Håkansson
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Motion till kommunfullmäktige Karlshamn:

Skapa studiero för våra elever
Ett av de stora problemen i många av våra skolor är – vid sidan av mobbing, våld, lärarbrist och
ekonomi – brist på ordning och studiero. För att kunna ge skolorna i Karlshamn epitetet ”en skola i
världsklass” måste något förändras.
Alla känner vi till de många misslyckanden där elever lämnar våra skolor med icke-godkända betyg,
bristande kunskaper för att genomföra vidare studier osv. Vi måste helt enkelt bli bättre på att ge
elever förutsättningar till att lyckas i skolan. Studieron i klassrummen är enormt viktig för att
eleverna ska kunna känna studieglädje och ges förmågan att faktiskt ta in kunskaper. Majoriteten av
elever vill ta åt sig kunskapen, elever vill generellt klara sina prov – men det finns ändock elever
som gör det nästan omöjligt för sina klasskamrater att få den studiero de behöver. Vi ser att lärarna
har en viktig roll i detta: De måste på bästa sätt få utöva sitt ledarskap, för det är just ledarskapet
som är en nyckel till att kunna bryta en skadlig oordning. Vi måste ge lärarna verktyg till att lättare
kunna skapa ordning och studiero. Dagens skollag ger faktiskt tillgång till möjligheter och
instrument för att kunna skapa studiero i sitt klassrum. De disciplinära åtgärder som regleras i
skollagen är omhändertagande av föremål, utvisning, kvarsittning, omplacering och avstängning.
Det som är bekymrande är att det framkommit att lärare inte kan använda sig av detta, eller inte
känner stöd i att få tillämpa dessa lagenliga metoder.
Stöd från rektorer måste betonas och stärkas, så länge skolpersonal följer skollagen. Vi kan inte
acceptera de gånger en lärare står ensam mot elev eller förälder utan stöd, när läraren försökt
skapa studiero för allas bästa genom att använda möjligheterna som skollagen medger. Hämtat ur
femte kapitlet, paragraf sex: Skolan får bara använda en disciplinär åtgärd om den står i rimlig
proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. De åtgärder som vidtas får inte inskränka en
elevs rätt till utbildning.
Sverigedemokraterna anser att större fokus bör läggas på lärarens befogenheter och möjligheter i
klassrummet för att återställa studieron. Ansvarig skolnämnd måste engagera sig mer i detta arbete,
något som kan ske genom större insyn i vilka ordningsregler som finns i de olika skolorna, samt
genom riktlinjer som ger rektorer och lärare en tydlig signal om att förtroendevalda i Karlshamns
kommun förväntar sig att vuxna ska bestämma i skolan och att lärare ska visa ledarskap i
klassrummet.

Kommunfullmäktige föreslås besluta
– att uppdra åt berörd nämnd att med stöd i skollagen utarbeta riktlinjer omkring hur skolpersonal
ska främja studiero.
– att ge politikerna i berörd nämnd förslag på datum för prao-dag för enskilda politiker i en
högstadieklass.

Björn T Nurhadi (SD)

Margaretha Lennarthsson (SD)
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att avslå att-sats 1, 2, 8, 10, 16 och 18.
att anse att-sats 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 och 19 besvarade.
Sammanfattning
Elin Petersson (M) och Magnus Gärdebring (M) har till kommunfullmäktiges
sammanträde 2019-10-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås,
att anta Karlshamnslinjen som en del av Karlshamns arbetsmarknadspolitik
att kräva heltidskrav kontrollerad heltid av arbetsförmåga på motprestation för bidrag
och positiv förväntan om arbetsförmåga
att införa en restriktivitetsnorm i försörjningsstödet
att verka för en låg kommunalskatt och återhållsamt bidragssystem för att öka
drivkrafterna för jobb
att införa en väg in och personlig kontakt för arbetsgivare som behöver stöd i
kompetensförsörjningen för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden.
att verka för individanpassade insatser som ger fler redskap att gå från arbetslös till
anställningsklar
att kommunens samtliga insatser ska innebära att det alltid lönar sig att gå från bidrag till
arbete
att införa en utökad, lokal utbildningsplikt för bidragstagare som saknar
gymnasialutbildning
att inte kompensera för indraget studiebidrag
att införa ett etableringslån för försörjningsstöd i glappet mellan statliga bidrag
att hantera bosättningslagen med tillfälligt etableringsboende, med krav på deltagande i
etableringen
att inget bidrag eller annat stöd från socialtjänsten lämnas till den som uppehåller sig
illegalt i Karlshamn
att införa förlängda anställningsintervjuer där arbetsgivare kan ta emot bidragstagare på
en längre praktik i syfte att öka chanserna för anställning
att samla kommunen och Arbetsförmedlingen i kontakten med arbetsgivare, så att det
blir en väg in till stöd från det offentliga
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att införa automatiserad/robotiserad handläggning av ekonomiskt bistånd, för att frigöra
resurser och öka likvärdigheten i bedömningen
att villkora feriejobb för gymnasieungdomar mot aktivt jobbsökande på reguljär
arbetsmarknad och sommarskola för de som inte nått kunskapsmålen i skola
att införa nolltolerans mot fusk och felaktigheter angående ekonomiskt bistånd,
genomföra hembesök samt samordna med myndigheter och register angående
ekonomiskt bistånd samt polisanmäla alla misstänkta bedrägerier
att införa auktorisation (”frivux”) av anordnare istället för upphandling, och valfrihet för
studerande istället för anvisning, i vuxenutbildningen (inklusive SFI)
att införa resultatbaserad, inte närvaro- eller tidsbaserad ersättning till anordnare av
vuxen utbildningen (inklusive SFI), samt införa matchningsbonus till anordnare för
studerande som går till jobb efter avslutad utbildning
Motionärerna skriver i motionen att Stefan Löfven inför valet 2014 lovade inte bara
Europas lägsta arbetslöshet till 2020, utan också tiotusentals prefixjobb. Efter valet 2018
har det mest handlat om olika utredningar. Konsekvenserna av kommande förhandlingar
i riksdagen kastas i kommunernas knä. Motionärerna menar att med lokala reformer kan
Karlshamn göra sig bättre rustat att fungera med en ny nationell arbetsmarknadspolitik.
Motionärerna föreslår en ny arbetsmarknadspolitik i Karlshamn som de har valt att kalla
för Karlshamnslinjen, vilken sammanfattas i tre punkter,




Arbetslinje för alla
Arbetsmarknad för alla
Arbetskraft för alla

Motionärerna skriver vidare att de samlade förslag som Karlshamnslinjen innehåller
effektiviserar och förbättrar Karlshamns kommuns verksamhet. Som helhet behöver
därför inte förslagen finansieras, då de innebär sammantaget en mindre nettokostnad. I
de fall endast enstaka förslag antas av fullmäktige kan vissa förslag kräva initial
finansiering. Motionärernas bedömning är att hela Karlshamnslinjen kan uppfyllas inom
beslutad nettokostnadsbudget.
Motionen har varit remitterad till nämnden för arbete och välfärd för beredning.
Nämnden för arbete och välfärd behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-04-23,
§ 41 och beslutade,
att besluta i enlighet med koalitionens förslag till yttrande
att avslå att-sats 1, 2, 8, 10, 16 och 18
att anse att-sats 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 och 19 besvarade.
I yttrandet bemöter nämnden för arbete och välfärd förslagen i motionen var för sig, se
yttrandet i sin helhet nedan under bakgrund och överväganden.
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-03
Motion om att anta Karlshamnslinjen som Karlshamns arbetsmarknadspolitik – Elin
Petersson (M) och Magnus Gärdebring (M)
Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt
Jämstorp (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef Thomas Svensson
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att avslå att-sats 1, 2, 8, 10, 16 och 18.
att anse att-sats 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 och 19 besvarade.
Sammanfattning
Elin Petersson (M) och Magnus Gärdebring (M) har till kommunfullmäktiges
sammanträde 2019-10-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås,
att anta Karlshamnslinjen som en del av Karlshamns arbetsmarknadspolitik
att kräva heltidskrav kontrollerad heltid av arbetsförmåga på motprestation för bidrag
och positiv förväntan om arbetsförmåga
att införa en restriktivitetsnorm i försörjningsstödet
att verka för en låg kommunalskatt och återhållsamt bidragssystem för att öka
drivkrafterna för jobb
att införa en väg in och personlig kontakt för arbetsgivare som behöver stöd i
kompetensförsörjningen för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden.
att verka för individanpassade insatser som ger fler redskap att gå från arbetslös till
anställningsklar
att kommunens samtliga insatser ska innebära att det alltid lönar sig att gå från bidrag till
arbete
att införa en utökad, lokal utbildningsplikt för bidragstagare som saknar
gymnasialutbildning
att inte kompensera för indraget studiebidrag
att införa ett etableringslån för försörjningsstöd i glappet mellan statliga bidrag
att hantera bosättningslagen med tillfälligt etableringsboende, med krav på deltagande i
etableringen
att inget bidrag eller annat stöd från socialtjänsten lämnas till den som uppehåller sig
illegalt i Karlshamn
att införa förlängda anställningsintervjuer där arbetsgivare kan ta emot bidragstagare på
en längre praktik i syfte att öka chanserna för anställning
att samla kommunen och Arbetsförmedlingen i kontakten med arbetsgivare, så att det
blir en väg in till stöd från det offentliga
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att införa automatiserad/robotiserad handläggning av ekonomiskt bistånd, för att frigöra
resurser och öka likvärdigheten i bedömningen
att villkora feriejobb för gymnasieungdomar mot aktivt jobbsökande på reguljär
arbetsmarknad och sommarskola för de som inte nått kunskapsmålen i skola
att införa nolltolerans mot fusk och felaktigheter angående ekonomiskt bistånd,
genomföra hembesök samt samordna med myndigheter och register angående
ekonomiskt bistånd samt polisanmäla alla misstänkta bedrägerier
att införa auktorisation (”frivux”) av anordnare istället för upphandling, och valfrihet för
studerande istället för anvisning, i vuxenutbildningen (inklusive SFI)
att införa resultatbaserad, inte närvaro- eller tidsbaserad ersättning till anordnare av
vuxen utbildningen (inklusive SFI), samt införa matchningsbonus till anordnare för
studerande som går till jobb efter avslutad utbildning
Motionärerna skriver i motionen att Stefan Löfven inför valet 2014 lovade inte bara
Europas lägsta arbetslöshet till 2020, utan också tiotusentals prefixjobb. Efter valet 2018
har det mest handlat om olika utredningar. Konsekvenserna av kommande förhandlingar
i riksdagen kastas i kommunernas knä. Motionärerna menar att med lokala reformer kan
Karlshamn göra sig bättre rustat att fungera med en ny nationell arbetsmarknadspolitik.
Motionärerna föreslår en ny arbetsmarknadspolitik i Karlshamn som de har valt att kalla
för Karlshamnslinjen, vilken sammanfattas i tre punkter,




Arbetslinje för alla
Arbetsmarknad för alla
Arbetskraft för alla

Motionärerna skriver vidare att de samlade förslag som Karlshamnslinjen innehåller
effektiviserar och förbättrar Karlshamns kommuns verksamhet. Som helhet behöver
därför inte förslagen finansieras, då de innebär sammantaget en mindre nettokostnad. I
de fall endast enstaka förslag antas av fullmäktige kan vissa förslag kräva initial
finansiering. Motionärernas bedömning är att hela Karlshamnslinjen kan uppfyllas inom
beslutad nettokostnadsbudget.
Motionen har varit remitterad till nämnden för arbete och välfärd för beredning.
Nämnden för arbete och välfärd behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-04-23,
§ 41 och beslutade,
att besluta i enlighet med koalitionens förslag till yttrande
att avslå att-sats 1, 2, 8, 10, 16 och 18
att anse att-sats 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 och 19 besvarade.
I yttrandet bemöter nämnden för arbete och välfärd förslagen i motionen var för sig, se
yttrandet i sin helhet nedan under bakgrund och överväganden.
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-03
Motion om att anta Karlshamnslinjen som Karlshamns arbetsmarknadspolitik – Elin
Petersson (M) och Magnus Gärdebring (M)
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att att-sats 1, 2, 8, 10, 16 och 18 avslås samt att att-sats 3,
4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 och 19 anses besvarade.
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i
enlighet med sitt förslag.
Reservationer
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar
sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef Thomas Svensson
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2020-10-06
2020-10-20
2020-12-07

§
279
232

Motion om att anta Karlshamnslinjen som Karlshamns
arbetsmarknadspolitik - Elin Petersson (M) och Magnus Gärdebring (M)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att avslå att-sats 1, 2, 8, 10, 16 och 18.
att anse att-sats 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 och 19 besvarade.
Sammanfattning
Elin Petersson (M) och Magnus Gärdebring (M) har till kommunfullmäktiges
sammanträde 2019-10-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås,
att anta Karlshamnslinjen som en del av Karlshamns arbetsmarknadspolitik
att kräva heltidskrav kontrollerad heltid av arbetsförmåga på motprestation för bidrag
och positiv förväntan om arbetsförmåga
att införa en restriktivitetsnorm i försörjningsstödet
att verka för en låg kommunalskatt och återhållsamt bidragssystem för att öka
drivkrafterna för jobb
att införa en väg in och personlig kontakt för arbetsgivare som behöver stöd i
kompetensförsörjningen för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden.
att verka för individanpassade insatser som ger fler redskap att gå från arbetslös till
anställningsklar
att kommunens samtliga insatser ska innebära att det alltid lönar sig att gå från bidrag till
arbete
att införa en utökad, lokal utbildningsplikt för bidragstagare som saknar
gymnasialutbildning
att inte kompensera för indraget studiebidrag
att införa ett etableringslån för försörjningsstöd i glappet mellan statliga bidrag
att hantera bosättningslagen med tillfälligt etableringsboende, med krav på deltagande i
etableringen
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att inget bidrag eller annat stöd från socialtjänsten lämnas till den som uppehåller sig
illegalt i Karlshamn
att införa förlängda anställningsintervjuer där arbetsgivare kan ta emot bidragstagare på
en längre praktik i syfte att öka chanserna för anställning
att samla kommunen och Arbetsförmedlingen i kontakten med arbetsgivare, så att det
blir en väg in till stöd från det offentliga
att införa automatiserad/robotiserad handläggning av ekonomiskt bistånd, för att frigöra
resurser och öka likvärdigheten i bedömningen
att villkora feriejobb för gymnasieungdomar mot aktivt jobbsökande på reguljär
arbetsmarknad och sommarskola för de som inte nått kunskapsmålen i skola
att införa nolltolerans mot fusk och felaktigheter angående ekonomiskt bistånd,
genomföra hembesök samt samordna med myndigheter och register angående
ekonomiskt bistånd samt polisanmäla alla misstänkta bedrägerier
att införa auktorisation (”frivux”) av anordnare istället för upphandling, och valfrihet för
studerande istället för anvisning, i vuxenutbildningen (inklusive SFI)
att införa resultatbaserad, inte närvaro- eller tidsbaserad ersättning till anordnare av
vuxen utbildningen (inklusive SFI), samt införa matchningsbonus till anordnare för
studerande som går till jobb efter avslutad utbildning
Motionärerna skriver i motionen att Stefan Löfven inför valet 2014 lovade inte bara
Europas lägsta arbetslöshet till 2020, utan också tiotusentals prefixjobb. Efter valet 2018
har det mest handlat om olika utredningar. Konsekvenserna av kommande förhandlingar
i riksdagen kastas i kommunernas knä. Motionärerna menar att med lokala reformer kan
Karlshamn göra sig bättre rustat att fungera med en ny nationell arbetsmarknadspolitik.
Motionärerna föreslår en ny arbetsmarknadspolitik i Karlshamn som de har valt att kalla
för Karlshamnslinjen, vilken sammanfattas i tre punkter,




Arbetslinje för alla
Arbetsmarknad för alla
Arbetskraft för alla

Motionärerna skriver vidare att de samlade förslag som Karlshamnslinjen innehåller
effektiviserar och förbättrar Karlshamns kommuns verksamhet. Som helhet behöver
därför inte förslagen finansieras, då de innebär sammantaget en mindre nettokostnad. I
de fall endast enstaka förslag antas av fullmäktige kan vissa förslag kräva initial
finansiering. Motionärernas bedömning är att hela Karlshamnslinjen kan uppfyllas inom
beslutad nettokostnadsbudget.
Motionen har varit remitterad till nämnden för arbete och välfärd för beredning.
Nämnden för arbete och välfärd behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-04-23,
§ 41 och beslutade,
att besluta i enlighet med koalitionens förslag till yttrande
att avslå att-sats 1, 2, 8, 10, 16 och 18
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att anse att-sats 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 och 19 besvarade.
I yttrandet bemöter nämnden för arbete och välfärd förslagen i motionen var för sig, se
yttrandet i sin helhet nedan under bakgrund och överväganden.
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-03
Motion om att anta Karlshamnslinjen som Karlshamns arbetsmarknadspolitik – Elin
Petersson (M) och Magnus Gärdebring (M)
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef Thomas Svensson

Bakgrund och överväganden
Motionärernas förslag
Att1 anta Karlshamnslinjen som en del av Karlshamns arbetsmarknadspolitik
Koalitionens förslag till yttrande
- Vi konstaterar att detta är en sammanfattning av samtliga att-satser. Vi delar inte
motionärens uppfattning i samtliga att-satser i motionen och därmed föreslår vi avslag
på att-sats 1.
Motionärernas förslag
Att2 kräva heltidskrav kontrollerad heltid av arbetsförmåga på motprestation för bidrag
och positiv förväntan om arbetsförmåga
Koalitionens förslag till yttrande
- Att ställa motprestation på de personer som har möjlighet att utföra arbete ska
självklart nyttjas. Detta tillämpas redan idag inom vissa grupperingar. Dock är det så att
vissa av de som söker bistånd kan ha olika former av diagnoser som gör att deras
arbetsförmåga är nedsatt delvis eller helt. Att ställa de krav som motionären kräver av
dessa personer, som kan ha blivit bedömda som arbetsföra av försäkringskassan men
inte av läkare, anser vi inte vara rimligt. Vi delar inte motionärens uppfattning och
därmed föreslår vi avslag på att-sats 2.
Motionärernas förslag
Att3 införa en restriktivitetsnorm i försörjningsstödet
Koalitionens förslag till yttrande
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- Utbetalning av försörjningsstöd görs i normalfallet enlig riksnormen. Det förekommer i
vissa fall att utbetalning sker av specifika tillägg såsom till exempel godtagbar hyra som
överstiger den norm som nämnden för arbete och välfärd beslutat, ersättning till vissa
familjer där barnen behöver tillgång till Internet för att kunna sköta sitt skolarbete. Vi
föreslår att att-sats 3 ska anses besvarad.
Motionärernas förslag
Att4 verka för en låg kommunalskatt och återhållsamt bidragssystem för att öka
drivkrafterna för jobb
Koalitionens förslag till yttrande
- Att ställa motprestation på de personer som har möjlighet att utföra arbete ska
självklart nyttjas. Detta tillämpas till viss del redan idag inom vissa grupper. Det finns
inget egenvärde att ge bidrag till personer som kan ha en egenförsörjning. Därmed delar
vi motionärens synpunkter om återhållsamt bidragsystem och att vi håller oss inom
riksnormen. Vi föreslår att att-sats 4 ska anses besvarad.
Motionärernas förslag
Att5 införa en väg in och personlig kontakt för arbetsgivare som behöver stöd i
kompetensförsörjningen för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden.
Koalitionens förslag till yttrande
- Kommunen har i dagsläget en medarbetare som har företagskontakter och är
behjälplig med att skapa jobbspår för företag. Detta arbete kommer att utvecklas
ytterligare när ny enhetschef börjar eftersom denna chef kommer att driva kommunens
arbete för att hjälpa företag med kompetensförsörjningen. Vi föreslår att att-sats 5 ska
anses besvarad.
Motionärernas förslag
Att6 verka för individanpassade insatser som ger fler redskap att gå från arbetslös till
anställningsklar
Koalitionens förslag till yttrande
Idag har vi flera olika individanpassade insatser för olika behov. Dessa behov kartläggs
av våra vägledare. Vi föreslår att att-sats 6 ska anses besvarad.
Motionärernas förslag
Att7 kommunens samtliga insatser ska innebära att det alltid lönar sig att gå från bidrag
till arbete
Koalitionens förslag till yttrande
- Vår uppfattning är att jobb alltid ska gå före bidrag. Det pågår ett coachingsarbete på
förvaltningen för arbete och välfärd för att hjälpa den sökande att kunna hitta arbete
utifrån sin förmåga. Den sökande är inte berättigad till försörjningsstöd om hen väljer att
tacka nej till arbete. Även om arbetet ger en mindre lön ska man tacka ja till arbetet och
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eventuellt söka försörjningsstöd upp till riksnormen. Vi föreslår att att-sats 7 ska anses
besvarad.
Motionärernas förslag
Att8 införa en utökad, lokal utbildningsplikt för bidragstagare som saknar
gymnasialutbildning
Koalitionens förslag till yttrande
- Vägen till arbete går inte med automatik genom utbildning. Ofta går vägen till arbete
via praktik eller prova-på-platser. Efter praktik eller prova-på-verksamhet väcks ofta
intresset och engagemanget för utbildning. Vi delar inte motionärens uppfattning och
därmed föreslår vi avslag på att-sats 8.
Motionärernas förslag
Att9 inte kompensera för indraget studiebidrag
Koalitionens förslag till yttrande
- Kommunen kompenserar idag inte för indraget studiebidrag. Vi föreslår att att-sats 9
ska anses besvarad.
Motionärernas förslag
Att10 införa ett etableringslån för försörjningsstöd i glappet mellan statliga bidrag
Koalitionens förslag till yttrande
- Den modell som motionären önskar ska införas finns redan idag i Karlshamn genom
”förskott på förmån” som återkrävs. Att bedriva låneverksamhet kräver tillstånd från
Finansinspektionen. Vi delar inte motionärens uppfattning och därmed föreslår vi avslag
på att-sats 10.
Motionärernas förslag
Att11 hantera bosättningslagen med tillfälligt etableringsboende, med krav på
deltagande i etableringen
Koalitionens förslag till yttrande
- Migrationsverket beslutar vilka personer som ska anvisas till respektive kommun.
Karlshamn har dock inget anvisat mottagande för år 2020. Deltagande i etablering krävs
redan idag om personen ej är sjukskriven. Anvisade personer får redan idag tillfälliga
tidsbegränsade andra-hands-kontrakt. Vi föreslår att att-sats 11 ska anses besvarad.
Motionärernas förslag
Att12 inget bidrag eller annat stöd från socialtjänsten lämnas till den som uppehåller sig
illegalt i Karlshamn
Koalitionens förslag till yttrande
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- Kommunen ger inte något bidrag/försörjningsstöd till personer som uppehåller sig
illegalt i Karlshamn. Vi föreslår att att-sats 12 ska anses besvarad.
Motionärernas förslag
Att13 införa förlängda anställningsintervjuer där arbetsgivare kan ta emot bidragstagare
på en längre praktik i syfte att öka chanserna för anställning
Koalitionens förslag till yttrande
- När det finns behov av förlängd praktik gör kommunen det i samverkan med
Arbetsförmedlingen. Vi föreslår att att-sats 13 ska anses besvarad.
Motionärernas förslag
Att14 samla kommunen och Arbetsförmedlingen i kontakten med arbetsgivare, så att
det blir en väg in till stöd från det offentliga.
Koalitionens förslag till yttrande
- Kommunen och arbetsförmedlingen har idag ett samarbete för att underlätta för den
enskilde att söka arbete. I kommunen finns dessutom enheter med coacher som ska
underlätta för den enskilde till egenförsörjning. Vi föreslår att att-sats 14 ska anses
besvarad.
Motionärernas förslag
Att15 införa automatiserad/robotiserad handläggning av ekonomiskt bistånd, för att
frigöra resurser och öka likvärdigheten i bedömningen
Koalitionens förslag till yttrande
- Detta är på gång och ett första steg i denna riktning är att införa E-ansökan. Vi föreslår
att att-sats 15 ska anses besvarad.
Motionärernas förslag
Att16 villkora feriejobb för gymnasieungdomar mot aktivt jobbsökande på reguljär
arbetsmarknad och sommarskola för de som inte nått kunskapsmålen i skola
Koalitionens förslag till yttrande
- Motionären vill införa krav på att ungdomar ska söka reguljära arbeten för att få
feriearbete inom kommunen. Motionären bortser från att det är en avsevärd skillnad
mellan feriearbete i den kommunala verksamheten och sommarjobb inom den reguljära
arbetsmarknaden. Kommunens ferieplatser är en form av praktik för att ungdomar ska få
en sysselsättning under tre veckor, samtidigt som de får möjlighet att prova på
arbetsmarknaden och tjäna lite pengar. Sommarskola är en viktig del för att nå
kunskapsmålen och det erbjuds. Vi delar inte motionärens uppfattning och därmed
föreslår vi avslag på att-sats 16.
Motionärernas förslag
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Att17 införa nolltolerans mot fusk och felaktigheter angående ekonomiskt bistånd,
genomföra hembesök samt samordna med myndigheter och register angående
ekonomiskt bistånd samt polisanmäla alla misstänkta bedrägerier.
Koalitionens förslag till yttrande
- Försörjnings- och introduktionsenheten arbetar idag parallellt med andra aktörer och
myndigheter och kan få tillgång till viss information i SSBTEK (ifrån CSN, Skatteverket,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen och inom kort från
Migrationsverket). Därtill görs regelbundna rutinkontroller i fordons-, bolags- och
folkbokföringsregister samt begärs med regelbundenhet från den enskilde ekonomisk
översikt med kontoutdrag från banken. Alla misstänkta bedrägerier blir polisanmälda. Vi
föreslår att att-sats 17 ska anses besvarad.
Motionärernas förslag
Att18 införa auktorisation (”frivux”) av anordnare istället för upphandling, och valfrihet för
studerande istället för anvisning, i vuxenutbildningen (inklusive SFI)
Koalitionens förslag till yttrande
- När kommunen tar in utomstående utbildningsanordnare är det viktigt att ha friheten att
vid varje tillfälle genomföra en upphandling. Detta bland annat för att kommunen ska
kunna ställa de krav som behövs för att fler personer ska gå från försörjning till arbete.
Vi delar inte motionärens uppfattning och därmed föreslår vi avslag på att-sats 18.
Motionärernas förslag
Att19 införa resultatbaserad, inte närvaro- eller tidsbaserad ersättning till anordnare av
vuxen utbildningen (inklusive SFI), samt införa matchningsbonus till anordnare för
studerande som går till jobb efter avslutad utbildning
Koalitionens förslag till yttrande
- De utbildningar som kommunen bedriver i egen regi eller handlar upp ska självklart
hålla hög kvalité och ge ett individresultat vidare till arbete eller studier.
Kommunen ska ställa de krav som är mest ändamålsenliga för respektive utbildning.
Kraven som ska användas utgår från de arbetssökandes behov och möjligheten att
åstadkomma en effektivare matchning. Arbetet för att införa denna modell har redan
påbörjats och samtal har förts med privata aktörer för att utveckla en hållbar modell. Vi
föreslår att att-sats 19 ska anses besvarad.

Emma Håkansson
Nämndsekreterare
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB jämte därpå löpande
ränta och kostnader, med låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
315 000 000 kr vilket är en utökning av nuvarande beslutade borgensram med 15 000
000 kr för att lösa bredbandsutbyggnad under perioden jan-mars 2021,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB jämte därpå löpande
ränta och kostnader, med låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 474
000 000 kr vilket är en utökning av nuvarande beslutade borgensram med 57 000 000 kr
för att lösa RoRo-projektet under perioden jan-mars 2021, samt
att i övrigt inte ta ställning till borgensramarna förrän investeringsbudgeten för
respektive dotterbolag är fastställd.
Sammanfattning
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.
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.
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.
Kommunkoncernens totala lånebehov enligt beslutade och föreslagna
investeringsbudgetar behöver prioriteras och riskanalysernas, innan borgensram kan
fastställas. En gemensam resursallokering är nödvändig för kommunkoncernen innan
beslut om borgensramar. Det samlade lånebehovet överstiger det kvarstående
låneutrymmet. Initialt föreslås borgensramarna för Karlshamns Hamn AB samt
Karlshamns Energi AB utökas till pågående investeringar i RoRo- projektet samt
bredbandsutbyggnad på landsbygden.
Beslutsunderlag
1
2

Protokollsutdrag SV § 67/2020 Borgensram för dotterbolagen 2021
Investeringsbudget 2021-2023 koncernen

Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonomichef Åsa Nygren
Koncerncontroller Marie Nilsson
Stadsvapnet AB
Karlshamns Energi AB
Karlshamns Hamn AB
Yrkanden
Marie Sällström (S), Mats Dahlbom (C) och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till
liggande förslag.
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Borgensram för Stadsvapnets dotterbolag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB jämte därpå löpande
ränta och kostnader, med låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
315 000 000 kr vilket är en utökning av nuvarande beslutade borgensram med 15 000
000 kr för att lösa bredbandsutbyggnad under perioden jan-mars 2021,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB jämte därpå löpande
ränta och kostnader, med låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 474
000 000 kr vilket är en utökning av nuvarande beslutade borgensram med 57 000 000 kr
för att lösa RoRo-projektet under perioden jan-mars 2021, samt
att i övrigt inte ta ställning till borgensramarna förrän investeringsbudgeten för
respektive dotterbolag är fastställd.
Sammanfattning
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.
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.
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:

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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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.
Kommunkoncernens totala lånebehov enligt beslutade och föreslagna
investeringsbudgetar behöver prioriteras och riskanalysernas, innan borgensram kan
fastställas. En gemensam resursallokering är nödvändig för kommunkoncernen innan
beslut om borgensramar. Det samlade lånebehovet överstiger det kvarstående
låneutrymmet. Initialt föreslås borgensramarna för Karlshamns Hamn AB samt
Karlshamns Energi AB utökas till pågående investeringar i RoRo- projektet samt
bredbandsutbyggnad på landsbygden.
Beslutsunderlag
1
2

Protokollsutdrag SV § 67/2020 Borgensram för dotterbolagen 2021
Investeringsbudget 2021-2023 koncernen

Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonomichef Åsa Nygren
Koncerncontroller Marie Nilsson
Stadsvapnet AB
Karlshamns Energi AB
Karlshamns Hamn AB

Åsa Nygren
Ekonomichef
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Rosita Wendell, sekreterare
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Energi AB:s styrelse § 67
Anders Strange, VD Karlshamn Energi § 67
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Claes Jansson (MP)
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Borgensram för dotterbolagen 2021 2020/3275
Stadsvapnet i Karlshamn ABs beslut
Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB jämte därpå löpande
ränta och kostnader, med låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
315 000 mnkr vilket är en utökning av nuvarande beslutade borgensram med 15 mnkr
för bredbandsutbyggnad under perioden jan-mars 2021
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB jämte därpå löpande
ränta och kostnader, med låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
474 000 mnkr vilket är en utökning av nuvarande beslutade borgensram med 57 mnkr
för RoRo-projektet under perioden jan-mars 2021
att i övrigt inte ta ställning till borgensramarna förrän investeringsbudgeten för
respektive dotterbolag fastställts.
Sammanfattning
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.
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.
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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Låneskuld 2019-12-31
-1 650
-150 000

-333 000

-281 600

Kommun

-285 800

Stadsvapnet i Karlshamn AB
Karlshamns Energi
-496 000

Karlshamnsbostäder
Karlshamns Hamn AB
Karlshamnsfastigheter AB

-1 129 453

Kreativum i Blekinge AB

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.
Kommunkoncernens totala lånebehov enligt beslutade och föreslagna
investeringsbudgetar behöver prioriteras och riskanalysernas, innan borgensram kan
fastställas. En gemensam resursallokering är nödvändig för kommunkoncernen innan
beslut om borgensramar. Det samlade lånebehovet överstiger det kvarstående
låneutrymmet. Initialt föreslås borgensramarna för Karlshamns Hamn AB samt
Karlshamns Energi AB utökas till pågående investeringar i RoRo- projektet samt
bredbandsutbyggnad på landsbygden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Åsa Nygren
Koncerncontroller Marie Nilsson
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Karlshamn Energi AB
Karlshamnsbostäder AB
Karlshamns Hamn AB
Karlshamnsfastigheter AB
Kreativum i Blekinge AB
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Investeringsbudget 2021-2023 koncernen
Förslag till beslut
att fastställa investeringsbudget 2021-2023 för koncernen.
Sammanfattning
Det är höga investeringsnivåer i koncernen under kommande treårsperiod (1 696 mnkr)
och självfinansieringsgraden sjunker i förhållande till tidigare år vilket innebär en ökad
extern belåning. Det befintliga lånetaket från Kommuninvest kommer inte att räcka till
under hela treårsperioden vilket innebär att det kan behövas en prioritering bland
investeringarna men dialog är också nödvändig med Kommuninvest för att kunna hålla
en långsiktig hållbar investeringstakt för kommunkoncernen.
Sammanställning investeringar/finansiering

Budgeterad nyupplåning under perioden 2021-2023 uppgår till totalt 1 392 mkr.
Budgeterad borgensram ökar från 2 964 mkr (2020) till 4 004 mkr under
budgetperioden, vilket är en ökning med 1 040 mkr.
Självfinansieringsgraden till investeringarna ligger totalt i intervallen 14%-23% för
koncernen under budgetperioden vilket är lågt jämfört med tidigare år. Under 2019
uppgick självfinansieringsgraden till 39 % (56 % rensat för förvärvet av VA
verksamheten från kommunen) och 2018 uppgick självfinansieringraden till 50%.
Minskningen beror bl a på att Karlshamnsfastigheter investerar i Etapp 5 2021-2022 och
nyupplåning sker till till hela investeringen vilket drar det ned den totala
självfinansieringsgraden under 2021-2022. Även Karlshamns Hamns investeringar i
RoRo 2021 drar ned självfinansieringsgraden då denna investeringen lånefinansieras till
hög grad. Under 2023 dras självfinansieringsgraden ned kraftigt beroende av att
Karlshamn Energi Vatten AB budgeterar stora investeringar som har en låg
självfinansieringsgrad.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Sammanställning investeringar per bolag

Kommentarer;
Höga investeringsvolymer 2021-2022 vilket framförallt beror på;
- Etapp 5 Piren under 2021-2022 (175 mnkr, 105 mnkr)
- RoRo nya färjelägret i Hamnen som slutförs under 2021 (107 mnkr).
- Slutfasen av bredbandsutbyggnaden på Landsbygden 2021 (30 mnkr)

Självfinansieringsgraden för investeringarna 2021 uppgår till 39% totalt och 46%
exklusive VA verksamheten.
Vatten: Utredning pågår för att ta fram beslutsunderlag inkl ny kalkyl för Framtida
Vattenförsörjning. I budgeten inkluderas uppräknad kalkyl från Kommunens
projektbudget avseende nytt verk i Långasjön. Beslut om vilket alternativ som kommer
att bli aktuellt presenteras under år 2021. I vattentäkt avses alternativet reservvatten
från Mörrumsån om miljötillstånd erhålles.
Takten för reinvesteringar i ledningsnätet planeras öka successivt för att öka
utbytestakten under framförallt 2022-2023. Även reinvesteringar i anläggningar planeras
öka, här ingår både anläggningar vid reningsverk samt pumpstationer i näten. 2021
budgeteras ca 6 mkr i Sternö Reningsverk. I kategorin vatten exploateringar &
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nyanslutningar ingår dels 3 mkr/årligen för förtätningar och dels nya
exploateringsområden enligt VA-plan, vilken är under utformning i samarbete med
kommunen och Länsstyrelsen ( 5mnkr 2022 och 15 mnkr 2023).
Elnät inkluderar ny elmätning (5 mnkr/år), högre takt av reinvesteringar och
nyinvesteringar, vilket styrs av kraven från Energimyndigheten.
Värme inkluderar bland annat kundstyrda investeringar såsom fjärrkyla på Östra Piren
(2022, ca 6,6 mnkr) men även reinvesteringar i bolagets egna anläggningar. Ny
biopanna i Norra nätet budgeteras med 15 mnkr under 2021 (flyttats från 2020 års
budget).
Bredbands utbyggnadsfas beräknas vara klar till år 2022 därefter inkluderas kundstyrda
investeringar och infrastruktur. Nya myndighetskrav för säkerhet i infrastruktur medför
ökade budgeterade investeringar med ca 11 mnkr i budgeten. Avtal har också skrivits
med Karlshamnsbostäder för anslutning till nätet och den budgeterade investeringen
uppgår till 13,5 mnkr fördelat under budgetperioden.
Fastighetsprojekt inkluderar planerad tillbyggnad av Prinsgatan med anledning av
utökad verksamhet för VA.

Kommentarer;
Under 2021 budgeteras en nyupplåning med 102 mnkr till investeringarna vilket innebär
en självfinansieringsgrad på 19%.
Det största av investeringsprojekten under perioden avser Möllebacken med bl a
fasadbyte samt stambyten. Investeringen under 2021-2023 budgeteras till 170 mnkr av
en totalbudget på 200 mnkr för projektet
Det ingår en del nyproduktion under budgetperioden men det är inte helt klart när
projekten drar igång och tillstånd är på plats.
Bolaget har en åttaårsplan vad gäller underhåll och stambyten (2018-2026). Dessa
investeringar ska vara självfinansierade. Det har utförts mycket underhållsåtgärder
under 2020 och därför är det åtstramat under perioden 2021-2023. Stambyten fortsätter
enligt planen.
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Kommentarer;
Under 2021 fortlöper investeringen för RoRo nya färjelägret (107 mnkr) vilket drar upp
de totala investeringarna för 2021 till 155 mnkr för 2021. Under 2021 budgeteras en
nyupplåning med 134 mnkr + 20 mnkr från fg års borgensram vilket innebär att
budgeterade investeringarna 2021 är lånefinansierade nästan helt. 2022-2023 ökar
självfinansieringsgraden till mellan 67-84%.
RoRo färjelägret kommer att färdigställas under 2021. Övriga investeringar i
flerårsplanen;
Sjö o terminal – I denna kategori inkluderas bl a 2 st ställverk i magasinen 2021 (ca 3
mnkr), en ny truck per år (ca 3 mkr/år), förstärkning kajen och verktyg till kranar. 2023
ingår en ny kran för ca 20 mnkr.
RoRo och RoRo terminal – Här ingår en passagerarterminal på totalt ca 11 mnkr varav
7 mnkr är inkluderat 2021 och resterande 2022. I denna kategori ingår också
tullombyggnadsanpassningar 2021 på ca 1,5 mnkr samt ett maskinprogram där en
dragare byts ut per år (ca 2 mnkr/år).
Oljehamnen – Ingår invallningar cisterner med 2 mnkr 2021 och 13 mnkr 2022 vilket
måste utföras för att uppfylla miljökraven. År 2021 ingår även en skumkanon vilket är ett
krav från räddningstjänsten med 4 mnkr. Övriga budgeterade investeringar är bl a en
slangkran 2022 (3,5 mnkr), Sandfilter Oxhaga 2021 (2,5 mnkr), OFA system (säkerhet)
2021 (1 mnkr).
Bogserbåtar och farleder – Här ingår främst åtgärder kajen för bogserbåtarna med 5
mnkr 2021.
Kombiterminalen - budgeteras för inköp av en ReachStacker (maskin som lyfter
containers) med 4,5 mnkr 2022.
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Under 2021 budgeteras en upplåning på 179 mnkr vilket motsvarar hela det
budgeterade investeringsbeloppet för år 2021.
Under 2021-2022 fortgår investeringen i Etapp 5 och därefter minskar
investeringstakten.

Kommentarer;
Under 2021 budgeteras en upplåning på 6 mnkr vilket motsvarar den budgeterade
investeringen för året.
Investeringar i belysning 1,8 mnkr samt digital vetenskapsbiograf 4 mnkr har flyttats
framåt från år 2020 års budget till år 2021. Övriga investeringar avser nya utställningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-13
Beslutet skickas till
VD Åsa Nygren
Vice VD Marie Nilsson
Dotterbolagen

Marie Nilsson
Redovisningsekonom
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att 2021 års borgensavgift utgår enligt nedan;

att debiteringen av borgensavgifterna sker på faktiskt utnyttjad borgensram och att
avläsning av utnyttjad borgensram och debitering av borgensavgift sker vid slutet av
varje tertial.
Sammanfattning
Enligt beslut KF § 6, 2020-02-17 beslutades att borgensavgiftens beräkningsmodell
skulle ändras för år 2020 och baseras på marknadsmässiga grunder enligt en modell
som Söderberg & Partner använder för ett stort antal kommuner i Sverige. Modellen för
beräkning av borgensavgifterna tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga
marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella
status. Uppdatering har skett utav beräkningen utav Söderberg & Partner till nya nivåer
för år 2021. Då det utförts en opartisk analys av marknadsmässiga borgensavgifter
förslås att nivåerna på borgensavgifterna justeras i enlighet med denna analys för
samtliga enheter, förutom Karlshamn Energi Vatten AB, samt att borgensavgiften
debiteras i slutet av varje tertial utifrån faktisk belåning med kommunal borgen som
säkerhet. Avläsning föreslås ske vid utgången av varje tertial (30/4, 31/8 samt 31/12)
och debiteras vid samma tidpunkt. En uppdatering av analysen av borgensavgiften
förslås utföras årligen och beslutas i samband med beslut om borgensramar.
Söderberg & Partners modell fungerar inte på ett bra sätt vad gäller beräkning av
borgensavgift för Karlshamn Energi Vatten AB. Detta beror på att bolaget lyder under
VA lagen och är självkostnadsfinansierat samt är verksamheten inte konkurrensutsatt.
Då tillhandahållande av vatten och avlopp är ett kommunalt åtagande förslår vi att
borgensavgiften inte utgår vad gäller denna verksamhet.
Genom att kommunen tecknar borgen får bolagen en bättre upplåningsränta jämfört
med om de skulle låna helt på egna meriter varför en marknadsmässig borgensavgift
ska tas ut. Då bolagen har olika förutsättningar för upplåning skiljer sig en
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marknadsmässig borgensavgift i nivå mellan bolagen. Att det behövs en borgensavgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning
avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel
genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara
marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett
fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också skatteverkets regler för
internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara
för hög eller för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av
vinstmedel. Internprissättningen måste ske på marknadsmässiga grunder.
Beslutsunderlag
Koncerncontroller Marie Nilssons tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06
Yrkanden
Marie Sällström (S) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomichef Åsa Nygren
Koncerncontroller Marie Nilsson
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Kommunstyrelsens beslut
att återremittera ärendet för eventuell justering av förslaget i samband med översyn av
borgensram för 2021.
Sammanfattning
Enligt beslut KF § 6, 2020-02-17 beslutades att borgensavgiftens beräkningsmodell
skulle ändras för år 2020 och baseras på marknadsmässiga grunder enligt en modell
som Söderberg & Partner använder för ett stort antal kommuner i Sverige. Modellen för
beräkning av borgensavgifterna tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga
marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella
status. Uppdatering har skett utav beräkningen utav Söderberg & Partner till nya nivåer
för år 2021. Då det utförts en opartisk analys av marknadsmässiga borgensavgifter
förslås att nivåerna på borgensavgifterna justeras i enlighet med denna analys för
samtliga enheter, förutom Karlshamn Energi Vatten AB, samt att borgensavgiften
debiteras i slutet av varje tertial utifrån faktisk belåning med kommunal borgen som
säkerhet. Avläsning föreslås ske vid utgången av varje tertial (30/4, 31/8 samt 31/12)
och debiteras vid samma tidpunkt. En uppdatering av analysen av borgensavgiften
förslås utföras årligen och beslutas i samband med beslut om borgensramar.
Söderberg & Partners modell fungerar inte på ett bra sätt vad gäller beräkning av
borgensavgift för Karlshamn Energi Vatten AB. Detta beror på att bolaget lyder under
VA lagen och är självkostnadsfinansierat samt är verksamheten inte konkurrensutsatt.
Då tillhandahållande av vatten och avlopp är ett kommunalt åtagande förslår vi att
borgensavgiften inte utgår vad gäller denna verksamhet.
Genom att kommunen tecknar borgen får bolagen en bättre upplåningsränta jämfört
med om de skulle låna helt på egna meriter varför en marknadsmässig borgensavgift
ska tas ut. Då bolagen har olika förutsättningar för upplåning skiljer sig en
marknadsmässig borgensavgift i nivå mellan bolagen. Att det behövs en borgensavgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning
avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel
genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara
marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett
fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också skatteverkets regler för
internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara
för hög eller för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av
vinstmedel. Internprissättningen måste ske på marknadsmässiga grunder.
Beslutsunderlag
Koncerncontroller Marie Nilssons tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras för att hanteras tillsammans
med borgensramen för år 2021.
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Sammanträdesdatum:

Beslutsgång
Ordförande ställer sitt yrkande under proposition och finner kommunstyrelsen besluta
enligt yrkandet.
Beslutet skickas till
Ekonomichef Åsa Nygren
Koncerncontroller Marie Nilsson
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Datum
2020-11-24
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§
251
273

Borgensavgift 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att 2021 års borgensavgift utgår enligt nedan;

att debiteringen av borgensavgifterna sker på faktiskt utnyttjad borgensram och att
avläsning av utnyttjad borgensram och debitering av borgensavgift sker vid slutet av
varje tertial.
Sammanfattning
Enligt beslut KF § 6, 2020-02-17 beslutades att borgensavgiftens beräkningsmodell
skulle ändras för år 2020 och baseras på marknadsmässiga grunder enligt en modell
som Söderberg & Partner använder för ett stort antal kommuner i Sverige. Modellen för
beräkning av borgensavgifterna tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga
marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella
status. Uppdatering har skett utav beräkningen utav Söderberg & Partner till nya nivåer
för år 2021. Då det utförts en opartisk analys av marknadsmässiga borgensavgifter
förslås att nivåerna på borgensavgifterna justeras i enlighet med denna analys för
samtliga enheter, förutom Karlshamn Energi Vatten AB, samt att borgensavgiften
debiteras i slutet av varje tertial utifrån faktisk belåning med kommunal borgen som
säkerhet. Avläsning föreslås ske vid utgången av varje tertial (30/4, 31/8 samt 31/12)
och debiteras vid samma tidpunkt. En uppdatering av analysen av borgensavgiften
förslås utföras årligen och beslutas i samband med beslut om borgensramar.
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Söderberg & Partners modell fungerar inte på ett bra sätt vad gäller beräkning av
borgensavgift för Karlshamn Energi Vatten AB. Detta beror på att bolaget lyder under
VA lagen och är självkostnadsfinansierat samt är verksamheten inte konkurrensutsatt.
Då tillhandahållande av vatten och avlopp är ett kommunalt åtagande förslår vi att
borgensavgiften inte utgår vad gäller denna verksamhet.
Genom att kommunen tecknar borgen får bolagen en bättre upplåningsränta jämfört
med om de skulle låna helt på egna meriter varför en marknadsmässig borgensavgift
ska tas ut. Då bolagen har olika förutsättningar för upplåning skiljer sig en
marknadsmässig borgensavgift i nivå mellan bolagen. Att det behövs en borgensavgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning
avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel
genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara
marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett
fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också skatteverkets regler för
internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara
för hög eller för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av
vinstmedel. Internprissättningen måste ske på marknadsmässiga grunder.
Beslutsunderlag
Koncerncontroller Marie Nilssons tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06
Beslutet skickas till
Ekonomichef Åsa Nygren
Koncerncontroller Marie Nilsson
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Karlshamn Energi AB
Karlshamnsbostäder AB
Karlshamns Hamn AB
Karlshamnsfastigheter AB
Kreativum i Blekinge AB
Västblekinge Miljö AB
NetPort Science Park AB

Marie Nilsson
Koncerncontroller

Åsa Nygren
Ekonomichef
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att fastställa taxan för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen genom att göra ett
tillägg om att kommunstyrelsen har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det
finns särskilda skäl.
Sammanfattning
Med anledning av allt hårdare restriktioner på grund av coronapandemin har olika
förslag dykt upp kring hur kommunen kan stötta krogbranschen. I kommunens antagna
taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen finns det inte någon reglering vad
gäller möjligheten att skriva ned avgifterna. Enligt kommunjuristerna är det relativt
vanligt att denna möjlighet finns i kommunens taxor, där exempelvis kommunstyrelsen
har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det finns särskilda skäl.
Krisledningsnämnden föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
fastställa taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen genom att göra ett tillägg
om att kommunstyrelsen har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det finns
särskilda skäl.
Beslutsunderlag
Taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen
Beslutet skickas till
Tillståndsenheten i västra Blekinge
Yrkanden
Marie Sällström (S), Bodil Frigren Ericsson (L), Elin Petersson (M), Tommy Larsson (V)
och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till liggande förslag.
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Krisledningsnämndens beslut
Krisledningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att fastställa taxan för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen genom att göra ett
tillägg om att kommunstyrelsen har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det
finns särskilda skäl.
Sammanfattning
Med anledning av allt hårdare restriktioner på grund av coronapandemin har olika
förslag dykt upp kring hur kommunen kan stötta krogbranschen. I kommunens antagna
taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen finns det inte någon reglering vad
gäller möjligheten att skriva ned avgifterna. Enligt kommunjuristerna är det relativt
vanligt att denna möjlighet finns i kommunens taxor, där exempelvis kommunstyrelsen
har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det finns särskilda skäl.
Krisledningsnämnden föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
fastställa taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen genom att göra ett tillägg
om att kommunstyrelsen har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det finns
särskilda skäl.
Beslutsunderlag
Taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen
Beslutet skickas till
Tillståndsenheten i västra Blekinge
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§
101
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Avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen
Förslag till beslut
att ge alkoholhandläggaren i uppdrag att ta fram förslag till reviderad taxa för
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen genom att göra ett tillägg om att
kommunstyrelsen har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det finns särskilda
skäl.
Sammanfattning
Med anledning av allt hårdare restriktioner på grund av coronapandemin har olika
förslag dykt upp kring hur kommunen kan stötta krogbranschen. I kommunens antagna
taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen finns det inte någon reglering vad
gäller möjligheten att skriva ned avgifterna. Enligt kommunjuristerna är det relativt
vanligt att denna möjlighet finns i kommunens taxor, där exempelvis kommunstyrelsen
har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det finns särskilda skäl.
Krisledningsnämnden föreslås därför ge alkoholhandläggaren i uppdrag att ta fram
förslag till reviderad taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen genom att göra
ett tillägg om att kommunstyrelsen har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det
finns särskilda skäl.
Beslutsunderlag
Taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen
Protokollsutdrag KRISLEDN § 101 Avgifter för handläggning och
tillsyn enligt alkohollagen
Beslutet skickas till
Tillståndsenheten i västra Blekinge

Daniel Wäppling
Kommundirektör
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Taxa för handläggning och tillsyn
enligt alkohollagen

Författningssamling
- Policydokument Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller fr. o m: lagakraftvunnet beslut
KF § 205, 2015-12-07, reviderad KF § 212, 2018-12-17

Taxa för handläggning och tillsyn enligt
alkohollagen
Avgifter för serveringstillstånd
Stadigvarande tillstånd till allmänheten
Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap
Stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet till slutet sällskap

7 000 kr
7 000 kr
7 000 kr

Stadigvarande ändring i gällande tillstånd
Tillfällig ändring i gällande tillstånd

4 500 kr
3 000 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten:
- servering en dag
- servering mer än en dag
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

3 000 kr
4 000 kr
1 000 kr

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsstället
Tillfälligt tillstånd för pausservering och provsmakning vid arrangemang
- servering en dag
- servering mer än en dag
Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme
- servering en dag
- servering mer än en dag
Avläggande av kunskapsprov:
- stadigvarande samt tillfälliga tillstånd till allmänheten, per person och
oavsett provtillfällen
- tillfälliga tillstånd till slutet sällskap, pausservering och provsmakning,
per person och oavsett provtillfällen

4 000 kr
3 000 kr
4 000 kr

3 000 kr
4 000 kr

1 500 kr
750 kr

Fast årlig tillsynsavgift
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap
Alkoholservering i inrikes trafik
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1 250 kr
1 500 kr

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Taxor för kopiering och avskrift
av allmänna handlingar

Rörlig tillsynsavgift
Helårsomsättning i
kronor
0 – 99 999
100 000 – 250 000
250 001 – 500 000
500 001 – 750 000
750 001 – 1 000 000
1 000 001 – 1 500 000
1 500 001 – 2 000 000

Avgift

2 000 001 – 2 500 000

9 688

2 500 001 – 3 000 000

10 625

3 000 001 – 3 500 000

11 406

3 500 001 – 4 000 000

12 344

4 000 001 – 5 000 000

13 281

5 000 001 – 6 000 000

14 375

6 000 001 -

15 469

1 875
2 344
4 531
5 781
6 533
7 813
8 906

Avgiften för eventuell tillsyn för tillfälliga serveringar är inkluderad i ansökningsavgiften.
Påminnelseavgift för restaurangrapport och särredovisning
*/Per påminnelse **/ Efter två påminnelser ska högsta avgiftsklassen
avseende rörlig tillsynsavgift debiteras.

1000 kr */**/

Handläggningsavgift i samband med anmälan
I samband med anmälan om försäljning av folköl tas en handläggningsavgift ut.
Handläggningsavgift

1 800 kr

Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av folköl

1 250 kr
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Plats och tid

Sternörummet samt via Netpublicator, klockan 15:30 – 16:00

Beslutande

Per-Ola Mattsson
Mats Dahlbom
Magnus Gärdebring
Marie Sällström
Elin Petersson

Tjänstgörande
ersättare

Håkan Abramsson (SD)

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

(S)
(C)
(M)
(S)
(M)

ersätter
Tor Billing (SD)

Närvarande
ersättare
Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Mats Hadartz, säkerhetschef och stabschef
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare

Paragrafer

98-101

Utses att justera

Mats Dahlbom (C)

Justeringsdatum

2020-12-03

Sekreterare

Anna Sunnetoft

Ordförande

Digital signatur
Per-Ola Mattsson

Justerande

Digital signatur
Mats Dahlbom

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Krisledningsnämnden

Beslutsdatum:

2020-12-03

Tillkännages fr.o.m.: 2020-12-03
Tillkännages t.o.m.: 2020-12-25
Protokollet förvaras: Rådhuset
_____________________________________________________________________
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§ 101 Avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen 2020/2466
Krisledningsnämndens beslut
Krisledningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att fastställa taxan för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen genom att göra ett
tillägg om att kommunstyrelsen har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det
finns särskilda skäl.
Sammanfattning
Med anledning av allt hårdare restriktioner på grund av coronapandemin har olika
förslag dykt upp kring hur kommunen kan stötta krogbranschen. I kommunens antagna
taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen finns det inte någon reglering vad
gäller möjligheten att skriva ned avgifterna. Enligt kommunjuristerna är det relativt
vanligt att denna möjlighet finns i kommunens taxor, där exempelvis kommunstyrelsen
har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det finns särskilda skäl.
Krisledningsnämnden föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
fastställa taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen genom att göra ett tillägg
om att kommunstyrelsen har möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det finns
särskilda skäl.
Beslutsunderlag
Taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen
Beslutet skickas till
Tillståndsenheten i västra Blekinge
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Handlingar för kännedom december 2020
Förslag till beslut
att ta redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 2020-11-12--2020-12-03.
Ärendenr

§

Datum

Ärende

2020/2987

20/20

2020-11-09 Motion om uppföljning och revidering av integrationsprogram för kommunen

2020/2958

21/20

2020-11-19 Direktionsbeslut om Budget 2021 med flerårsplan 2022-2023

2018/3724

22/20

2020-12-03 Beslut 404-5491-2020 att inte överpröva
kommunens beslut berörande Karlshamn 6:5
(Brandstationen)

Aili Martinsson
Administratör
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§

Entledigande från uppdrag som ledamot i krisledningsnämnden - Tor
Billing (SD)
Förslag till beslut
att bifalla Tor Billings (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i krisledningsnämnden.
Sammanfattning
Tor Billing (SD) har i mail 2020-12-03 meddelat att han avsäger sig uppdraget som
ledamot i krisledningsnämnden.
Beslutsunderlag
Mail från Tor Billing (SD)
Beslutet skickas till
Krisledningsnämnden
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
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