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Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 
kommun Kommunfullmäktige  
 2022-06-28  
 

Dagordning 
 
Nr Ärende 
1.  Val av justerare 
2.  Fastställande av dagordning 
3.  Färdigställande av byggnationen på Emigranten 1 (Östra Piren) 
4.  Köp av NetPort Science Park AB 
5.  Resultatrapport januari-april 2022 
6.  Omfördelning av anslag till förfogande 2022 
7.  Bildande av parkeringsbolag inom Stadsvapenkoncernen 
8.  Upphävande av Karlshamns kommuns näringslivsprogram 
9.  Ny VA-plan (vattentjänstplan) för Karlshamns kommun 
10.  Taxa för tillsyn av försäljning av sprängämnesprekursorer 
11.  Tillägg till Miljöförbundet Blekinge Väst förbundsordning - tillsyn av 

försäljning av sprängämnesprekursorer 
12.  Egenavgift för heldygnsvård inom socialförvaltningens vuxenenhet 
13.  Fördelning av statsbidrag kopplat till val 
14.  Ny avgift inom utbildningsnämndens verksamhetsområde - utfärdande av 

ersättningslegitimation vid förlust av skollegitimation 
15.  Ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelsen för Skottsbergska gårdens i 

Karlshamns bevarande år 2021 
16.  Motion om tveksamma appar i kommunal verksamhet, Björn T Nurhadi 

(SD) 
17.  Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar - Björn T 

Nurhadi (SD) 
18.  Motion om att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns 

kommun - Björn Tenland Nurhadi (SD) Görgen Lennarthsson (SD) 
19.  Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom Socialnämndens 

verksamhetsområde år 2022, kvartal 1 2022 - socialtjänsten 
20.  Fyllnadsval av ledamot i Karlshamns Kombiterminal AB - Tomas Hågbäck 
21.  Fyllnadsval av ledamot i Karlshamns Hamn AB - Tomas Hågbäck (S) 
22.  Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Västblekinge Miljö AB - Bengt-Olof 

Björck (S) 
23.  Fyllnadsval av ersättare i Socialnämnden - Jonas Sundin (S) 
24.  Avsägelse från uppdragen som revisor och ordförande för revisorerna - 

Lars Beckman (M) 
25.  Anmälan om avgång från uppdraget som revisor i kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Västra Blekinge - Lars Beckman (M) 
26.  Fyllnadsval av lekmannarevisor Västblekinge Miljö AB - Thomas Nilsson 

(C) 
27.  Interpellation om tid för lärarledd undervisning - Bodil Frigren Ericsson (L) 
28.  Interpellation om drogförebyggande arbete på skolor - Magnus Sandgren 

(M) 
29.  Interpellation avseende sena handlingar inför möten - Stefan Sörensson 

(L) 
30.  Handlingar för kännedom juni 2022 
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Val av justerare /

Fastställande av dagordning /



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig bakom ett färdigställande av byggnationen Emigranten 1  
 
att lämna garanti för en utvidgad borgensram åt Karlshamnsfastigheter AB och projektet 
Emigranten 1 under år 2023-2024. Borgensramens storlek kan fastställas först när 
omfattning och hantering av nedskrivning är fastställd 
 
att lämna en kapitaltäckningsgaranti för Karlshamnsfastigheter AB åren 2022-2024. 
 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras för överläggningar klockan 15:20 – 15:30.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsfastigheter AB har inkommit till Stadsvapnet i Karlshamn AB med en 
slutkostnad för projektet Emigranten 1. Bolaget har även inkommit med en viljeinriktning 
att färdigställa byggnationen av Emigranten 1, i enlighet med alternativ potential 2025 
och framåt, vilket innebär att bolaget begär en utökad borgen och en 
kapitaltäckningsgaranti.  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har konstaterat att ärendet är av principiell beskaffenhet, 
att beslutad kapitaltäckningsgarantin från Stadsvapnet till Karlshamnsfastigheter AB 
sannolikt inte kommer kunna infrias samt att Stadsvapnet konstaterar att 
handlingsalternativet att färdigställa byggnationen av Emigranten 1 enligt alternativ 
"potential 2025 och framåt", enligt Karlshamnsfastigheter AB:s beräkningar, har lägst 
negativ ekonomisk påverkan av de framlagda alternativen för bolagskoncernen. 
  
Med utgångspunkt i de underlag som Karlshamnsfastigheter AB inkommit med till 
Stadsvapnet och med hänsyn till de beslut som Stadsvapnet i Karlshamn AB:s styrelse 
tagit, föreslås arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
att ställa sig bakom ett färdigställande av byggnationen Emigranten 1. Detta med 
anledning av att en försäljning av Östra Piren där fastigheten endast är vädertät 
förväntas påverka ekonomin mer negativt, än övriga alternativ där fastigheten 
färdigställs. Att invänta ett prospekt för att avgöra om huset ska byggas tätt förväntas 
också vara förenat med ökade räntekostnader i projektet, som är onödiga att behöva 
hantera vid en eventuell nedskrivning av Emigranten 1 i bokslut 2022 och framtida 
bokslut.      
 
Bakgrund  
 
Karlshamnsfastigheter AB har inkommit med ett ärende till Stadsvapnet i Karlshamn AB 
där bolaget informerar om en prognostiserad slutkostnad och ett antal 
handlingsalternativ. Karlshamnsfastigheter AB:s bolagsstyrelse har beslutat att 
färdigställa byggnationen av Emigranten 1, i enlighet med alternativ 3, i 
beslutsunderlaget.   
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Den ekonomiska påverkan är omfattande i samtliga handlingsalternativ som presenteras 
av bolaget och kommer att påverka hela kommunkoncernen. Det finns ett fortsatt 
nedskrivningsbehov i Emigranten 1, då slutkostnaden beräknas till 585 mnkr medan 
fastighetens värde endast beräknas till 371 mnkr. Karlshamnsfastigheter är i behov av 
aktieägartillskott för samtliga alternativa förslag. Lånebehovet har ökat i takt med att 
slutkostnaden har ökat och bolaget behöver en utökad borgensram på ca 50 mnkr, vilket 
innebär att bolagets totala borgensram skulle uppgå till ca 480 mnkr för Emigranten 1 
under förutsättning att aktieägartillskott tillskjuts för kommande nedskrivningsbehov på 
uppskattningsvis 85 mnkr (exkl. eventuella skatteeffekter). Hela skillnaden mellan 585 
mnkr och tidigare beslutad borgensram på 430 mnkr, dvs. 155 mnkr, behöver alltså 
finansieras med nyupplåning inom kommunkoncernen alternativt genom användande av 
överskott i kommunen. (20,5 mnkr ska räknas bort efter beslut i kommunfullmäktige 
2022-05-23.) 
 
Bedömd nedskrivning på ytterligare 85 mnkr grundar sig på de värderingar som gjordes  
i bokslutet 2021, av ett externt bolag. Tillkommande nedskrivningsbehov bokslut 2022  
beror på att slutkostnaden ökar från 500 mnkr till 585 mnkr. Nya värderingar av  
marknadsvärdet till bokslut 2022 och framtida bokslut kommer sannolikt att förändra det  
bokföringsmässiga värdet och leda till upp- eller nedskrivningar i resultatet för bolaget.  
Den bedömda nedskrivningen på 85 mnkr kan alltså komma att förändras med en ny  
värdering i årsbokslutet för 2022. Nedskrivning kommer att påverka årsbokslutet redan  
2022 oavsett handlingsalternativ. Storleken på aktieägartillskottet för att täcka 
nedskrivningen i Karlshamnsfastigheter AB påverkar också storleken på 
borgensbeloppet.   
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har utifrån inkomna handlingar berett ärendet och 
styrelsen för bolaget har beslutat enligt nedan:  
 
att överlämna slutkostnadskalkyl till kommunstyrelsen. 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB ser en risk för att det krävs en betydande nedskrivning i 
Karlshamnsfastigheter AB i bokslut 2022. 
att konstatera att en utvidgning av borgensramen kommer att krävas under år 2023-
2024. 
att det redan föreligger en kapitaltäckningsgaranti för år 2022 till Karlshamnsfastigheter 
AB. Stadsvapnet i Karlshamn AB ser dock en risk att kapitaltäckningsgarantin inte kan 
infrias utan att särskilda åtgärder vidtas. 
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om en kapitaltäckningsgaranti för 
Karlshamnsfastigheter AB åren 2022-2024. 
att uppdra till VD i Stadsvapnet i Karlshamn AB att följa projektet och rapportera 
löpande till styrelsen. 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB konstaterar att frågan om fortsatt finansiering av 
projektet Emigranten 1 är av principiell beskaffenhet och ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB konstaterar att handlingsalternativet att färdigställa 
byggnationen av Emigranten 1 enligt alternativ "potential 2025 och framåt", enligt 
Karlshamnsfastigheter AB:s beräkningar, har lägst negativ ekonomisk påverkan av de 
framlagda alternativen för bolagskoncernen 
 
Det kan alltså konstateras slutkostnaden för projektet Emigranten 1 får betydande 
ekonomiska konsekvenser för kommunkoncernen. Fastigheten Emigranten 1 har ett 
nedskrivningsbehov som måste finansieras. Alternativen är begränsade och 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Stadsvapnet i Karlshamn AB har konstaterat att det finns begränsade möjligheter att 
inom bolagskoncernen hantera finansieringen av nedskrivningen i projektet Emigranten.  
 
Bolagen inom koncernen har ett ansträngt ekonomiskt läge med konjunkturnedgång, 
prisökningar, stora investeringsbehov m.m. framför sig. Dessutom saknar bolagen inom 
koncernen utdelningsbara medel, men i dotterbolagen Karlshamns Hamn AB samt 
Karlshamns Energi AB finns obeskattade reserver som delvis skulle kunna föras fram till 
beskattning genom ett nytt årsbokslut. Konsekvenserna och möjligheterna att 
genomföra finns beskrivna i tjänsteskrivelsen från Stadsvapnet. Alternativen bedöms 
påverka bolagskoncernen negativt och leda till oönskad upplåning oavsett alternativ.  
 
Vidare konstaterar Stadsvapnet i Karlshamn AB att frågan om fortsatt finansiering av 
projektet Emigranten 1 är av principiell beskaffenhet och ska beslutas av 
kommunfullmäktige.  
 
En annan aspekt som rör projektet Emigranten 1 är kommunfullmäktige beslutat enligt 
följande: 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, med hjälp av erfarna specialister inom området 
kommersiella fastigheter, ta fram ett prospekt gällande försäljning av Östra Piren. 
Därefter får presumtiva intressenter visa sitt intresse för fastigheterna.  
att kommunstyrelsen får fatta beslut om att hantera tomter och fastigheter på Östra 
Piren, genom till exempel fastighetsreglering  
att avyttring av tomt och fastighetsbestånd beslutas av kommunfullmäktig 
 
Att invänta ett prospekt för att avgöra om huset ska byggas tätt förväntas vara förenat 
med ökade räntekostnader i projektet, som är onödiga att behöva hantera vid en 
eventuell nedskrivning av Emigranten 1 i bokslut 2022. Med utgångspunkt i de underlag 
som Karlshamnsfastigheter AB inkommit med till Stadsvapnet och med hänsyn till de 
beslut som Stadsvapnet i Karlshamn AB:s styrelse tagit, föreslås arbetsutskottet föreslå 
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom ett färdigställande 
av byggnationen Emigranten 1. Detta med anledning av att en försäljning av 
byggnationen där huset endast är tätt förväntas påverka ekonomin mer negativt, än 
övriga alternativ där fastigheten färdigställs.  
  
Vidare kan det konstateras att den kapitaltäckningsgaranti som är utställd av 
Stadsvapnet i Karlshamn AB sannolikt inte kommer att kunna infrias, med hänsyn till 
nivån på nedskrivningsbehovet i Emigranten 1 och med hänsyn till moderbolagets 
finansiella förutsättningar. Kommunstyrelsen föreslår därför att Kommunfullmäktige 
istället lämnar kapitaltäckningsgaranti, för att ge Karlshamnsfastigheter AB den garanti 
som behövs för att fortsatt byggnationen ska påbörjas av upphandlad leverantör.     
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag SV § 32 2022 Totalkostnad för Emigranten 1, 

nedskrivningsbehov och behov av utökad borgensram 2022 för 
Karlshamnsfastigheter AB 

2 Totalkostnad för Emigranten 1, nedskrivningsbehov och behov av utökad 
borgensram 2022 för Karlshamnsfastigheter AB(2) 

3 Protokollsutdrag KAFAB § 63.2022 
4 Protokollsutdrag KAFAB § 70.2022 
5 Mail från Stadsvapnet ang. komplettering av beslut 2022-05-20 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

6 Huvuddokument Emigranten 220519 
7 Byggnaderna Östra Piren - tre alternativ 
8 Bilaga 1 - avtal arkitekt 2011-07-05 
9 Bilaga 2 - Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 47 - bygga etapp 5a 
10 Bilaga 3 - Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-13, §76 - bygga etapp 5a ocj 5b 
11 Bilaga 4 - Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, §92 - utökning av borgensram 

till 430Mkr inkl. bilagor 
12 Bilaga 5 - Slutrapport Genomlysning förprojektering Emigranten 1, 200424 
13 Bilaga 6 - Granskningsrapport del 1 KAFAB 
14 Bilaga 7 - Granskningsrapport del 2 KAFAB 
15 Bilaga 8 - Granskningsrapport del 3 KAFAB 
16 Bilaga 9 - Granskning av beslutsprocessen i projekt Emigranten samt 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt PWC nov 2021 
17 Bilaga 10 - Rapport Emigranten 2021-06-18 
18 Bilaga 11 - Bilagor till Rapport Emigranten 2021-06-18 
19 Bilaga 12 - Ostra Piren Salj kontor 2022-vi kan lova havsutsikt 
20 Bilaga 13 - Forstudie Ostra Piren 21.10.12 
21 Bilaga 14 - utredning kring nedskrivningsbehovet 220115 
22 Bilaga 17 - Styrelseprotokoll § 63 Karlshamnsfastigheters styrelsemöte 220517 
23 Ny driftkalkyl Stadsvapnet 
24 Stadsvapnet 220601 
25 Presentation för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2022-06-01 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att följande att-sats ska läggas till: 
 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB ges i uppdrag att projektera försäljning av tillgångar 
inom kommunkoncernen motsvarande nedskrivningsbehovet i Karlshamnsfastigheter 
AB. 
 
Magnus Sandgren (M), Ulf Ohlsson (M) Bodil Frigren Ericsson (L) och Lars-Olof Larsson 
(KD) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings tilläggsyrkande.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på Magnus Gärdebrings tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen 
avslagit detsamma.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M), Ulf Ohlsson (M) Bodil Frigren Ericsson 
(L) och Lars-Olof Larsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Magnus 
Gärdebrings tilläggsyrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig bakom ett färdigställande av byggnationen Emigranten 1  
 
att lämna garanti för en utvidgad borgensram åt Karlshamnsfastigheter AB och projektet 
Emigranten 1 under år 2023-2024. Borgensramens storlek kan fastställas först när 
omfattning och hantering av nedskrivning är fastställd 
 
att lämna en kapitaltäckningsgaranti för Karlshamnsfastigheter AB åren 2022-2024. 
 
Magnus Gärdebring (M) och Elin Petersson (M) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsfastigheter AB har inkommit till Stadsvapnet i Karlshamn AB med en 
slutkostnad för projektet Emigranten 1. Bolaget har även inkommit med en viljeinriktning 
att färdigställa byggnationen av Emigranten 1, i enlighet med alternativ potential 2025 
och framåt, vilket innebär att bolaget begär en utökad borgen och en 
kapitaltäckningsgaranti.  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har konstaterat att ärendet är av principiell beskaffenhet, 
att beslutad kapitaltäckningsgarantin från Stadsvapnet till Karlshamnsfastigheter AB 
sannolikt inte kommer kunna infrias samt att Stadsvapnet konstaterar att 
handlingsalternativet att färdigställa byggnationen av Emigranten 1 enligt alternativ 
"potential 2025 och framåt", enligt Karlshamnsfastigheter AB:s beräkningar, har lägst 
negativ ekonomisk påverkan av de framlagda alternativen för bolagskoncernen. 
  
Med utgångspunkt i de underlag som Karlshamnsfastigheter AB inkommit med till 
Stadsvapnet och med hänsyn till de beslut som Stadsvapnet i Karlshamn AB:s styrelse 
tagit, föreslås arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
att ställa sig bakom ett färdigställande av byggnationen Emigranten 1. Detta med 
anledning av att en försäljning av Östra Piren där fastigheten endast är vädertät 
förväntas påverka ekonomin mer negativt, än övriga alternativ där fastigheten 
färdigställs. Att invänta ett prospekt för att avgöra om huset ska byggas tätt förväntas 
också vara förenat med ökade räntekostnader i projektet, som är onödiga att behöva 
hantera vid en eventuell nedskrivning av Emigranten 1 i bokslut 2022 och framtida 
bokslut.      
 
Bakgrund  
 
Karlshamnsfastigheter AB har inkommit med ett ärende till Stadsvapnet i Karlshamn AB 
där bolaget informerar om en prognostiserad slutkostnad och ett antal 
handlingsalternativ. Karlshamnsfastigheter AB:s bolagsstyrelse har beslutat att 
färdigställa byggnationen av Emigranten 1, i enlighet med alternativ 3, i 
beslutsunderlaget.   
 
Den ekonomiska påverkan är omfattande i samtliga handlingsalternativ som presenteras 
av bolaget och kommer att påverka hela kommunkoncernen. Det finns ett fortsatt 
nedskrivningsbehov i Emigranten 1, då slutkostnaden beräknas till 585 mnkr medan 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

fastighetens värde endast beräknas till 371 mnkr. Karlshamnsfastigheter är i behov av 
aktieägartillskott för samtliga alternativa förslag. Lånebehovet har ökat i takt med att 
slutkostnaden har ökat och bolaget behöver en utökad borgensram på ca 50 mnkr, vilket 
innebär att bolagets totala borgensram skulle uppgå till ca 480 mnkr för Emigranten 1 
under förutsättning att aktieägartillskott tillskjuts för kommande nedskrivningsbehov på 
uppskattningsvis 85 mnkr (exkl. eventuella skatteeffekter). Hela skillnaden mellan 585 
mnkr och tidigare beslutad borgensram på 430 mnkr, dvs. 155 mnkr, behöver alltså 
finansieras med nyupplåning inom kommunkoncernen alternativt genom användande av 
överskott i kommunen. (20,5 mnkr ska räknas bort efter beslut i kommunfullmäktige 
2022-05-23.) 
 
Bedömd nedskrivning på ytterligare 85 mnkr grundar sig på de värderingar som gjordes  
i bokslutet 2021, av ett externt bolag. Tillkommande nedskrivningsbehov bokslut 2022  
beror på att slutkostnaden ökar från 500 mnkr till 585 mnkr. Nya värderingar av  
marknadsvärdet till bokslut 2022 och framtida bokslut kommer sannolikt att förändra det  
bokföringsmässiga värdet och leda till upp- eller nedskrivningar i resultatet för bolaget.  
Den bedömda nedskrivningen på 85 mnkr kan alltså komma att förändras med en ny  
värdering i årsbokslutet för 2022. Nedskrivning kommer att påverka årsbokslutet redan  
2022 oavsett handlingsalternativ. Storleken på aktieägartillskottet för att täcka 
nedskrivningen i Karlshamnsfastigheter AB påverkar också storleken på 
borgensbeloppet.   
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har utifrån inkomna handlingar berett ärendet och 
styrelsen för bolaget har beslutat enligt nedan:  
 
att överlämna slutkostnadskalkyl till kommunstyrelsen. 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB ser en risk för att det krävs en betydande nedskrivning i 
Karlshamnsfastigheter AB i bokslut 2022. 
att konstatera att en utvidgning av borgensramen kommer att krävas under år 2023-
2024. 
att det redan föreligger en kapitaltäckningsgaranti för år 2022 till Karlshamnsfastigheter 
AB. Stadsvapnet i Karlshamn AB ser dock en risk att kapitaltäckningsgarantin inte kan 
infrias utan att särskilda åtgärder vidtas. 
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om en kapitaltäckningsgaranti för 
Karlshamnsfastigheter AB åren 2022-2024. 
att uppdra till VD i Stadsvapnet i Karlshamn AB att följa projektet och rapportera 
löpande till styrelsen. 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB konstaterar att frågan om fortsatt finansiering av 
projektet Emigranten 1 är av principiell beskaffenhet och ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB konstaterar att handlingsalternativet att färdigställa 
byggnationen av Emigranten 1 enligt alternativ "potential 2025 och framåt", enligt 
Karlshamnsfastigheter AB:s beräkningar, har lägst negativ ekonomisk påverkan av de 
framlagda alternativen för bolagskoncernen 
 
Det kan alltså konstateras slutkostnaden för projektet Emigranten 1 får betydande 
ekonomiska konsekvenser för kommunkoncernen. Fastigheten Emigranten 1 har ett 
nedskrivningsbehov som måste finansieras. Alternativen är begränsade och 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har konstaterat att det finns begränsade möjligheter att 
inom bolagskoncernen hantera finansieringen av nedskrivningen i projektet Emigranten.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Bolagen inom koncernen har ett ansträngt ekonomiskt läge med konjunkturnedgång, 
prisökningar, stora investeringsbehov m.m. framför sig. Dessutom saknar bolagen inom 
koncernen utdelningsbara medel, men i dotterbolagen Karlshamns Hamn AB samt 
Karlshamns Energi AB finns obeskattade reserver som delvis skulle kunna föras fram till 
beskattning genom ett nytt årsbokslut. Konsekvenserna och möjligheterna att 
genomföra finns beskrivna i tjänsteskrivelsen från Stadsvapnet. Alternativen bedöms 
påverka bolagskoncernen negativt och leda till oönskad upplåning oavsett alternativ.  
 
Vidare konstaterar Stadsvapnet i Karlshamn AB att frågan om fortsatt finansiering av 
projektet Emigranten 1 är av principiell beskaffenhet och ska beslutas av 
kommunfullmäktige.  
 
En annan aspekt som rör projektet Emigranten 1 är kommunfullmäktige beslutat enligt 
följande: 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, med hjälp av erfarna specialister inom området 
kommersiella fastigheter, ta fram ett prospekt gällande försäljning av Östra Piren. 
Därefter får presumtiva intressenter visa sitt intresse för fastigheterna.  
att kommunstyrelsen får fatta beslut om att hantera tomter och fastigheter på Östra 
Piren, genom till exempel fastighetsreglering  
att avyttring av tomt och fastighetsbestånd beslutas av kommunfullmäktig 
 
Att invänta ett prospekt för att avgöra om huset ska byggas tätt förväntas vara förenat 
med ökade räntekostnader i projektet, som är onödiga att behöva hantera vid en 
eventuell nedskrivning av Emigranten 1 i bokslut 2022. Med utgångspunkt i de underlag 
som Karlshamnsfastigheter AB inkommit med till Stadsvapnet och med hänsyn till de 
beslut som Stadsvapnet i Karlshamn AB:s styrelse tagit, föreslås arbetsutskottet föreslå 
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom ett färdigställande 
av byggnationen Emigranten 1. Detta med anledning av att en försäljning av 
byggnationen där huset endast är tätt förväntas påverka ekonomin mer negativt, än 
övriga alternativ där fastigheten färdigställs.  
  
Vidare kan det konstateras att den kapitaltäckningsgaranti som är utställd av 
Stadsvapnet i Karlshamn AB sannolikt inte kommer att kunna infrias, med hänsyn till 
nivån på nedskrivningsbehovet i Emigranten 1 och med hänsyn till moderbolagets 
finansiella förutsättningar. Kommunstyrelsen föreslår därför att Kommunfullmäktige 
istället lämnar kapitaltäckningsgaranti, för att ge Karlshamnsfastigheter AB den garanti 
som behövs för att fortsatt byggnationen ska påbörjas av upphandlad leverantör.     
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag SV § 32 2022 Totalkostnad för Emigranten 1, 

nedskrivningsbehov och behov av utökad borgensram 2022 för 
Karlshamnsfastigheter AB 

2 Totalkostnad för Emigranten 1, nedskrivningsbehov och behov av utökad 
borgensram 2022 för Karlshamnsfastigheter AB(2) 

3 Protokollsutdrag KAFAB § 63.2022 
4 Protokollsutdrag KAFAB § 70.2022 
5 Mail från Stadsvapnet ang. komplettering av beslut 2022-05-20 
6 Huvuddokument Emigranten 220519 
7 Byggnaderna Östra Piren - tre alternativ 
8 Bilaga 1 - avtal arkitekt 2011-07-05 
9 Bilaga 2 - Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 47 - bygga etapp 5a 
10 Bilaga 3 - Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-13, §76 - bygga etapp 5a ocj 5b 
11 Bilaga 4 - Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, §92 - utökning av borgensram 

till 430Mkr inkl. bilagor 
12 Bilaga 5 - Slutrapport Genomlysning förprojektering Emigranten 1, 200424 
13 Bilaga 6 - Granskningsrapport del 1 KAFAB 
14 Bilaga 7 - Granskningsrapport del 2 KAFAB 
15 Bilaga 8 - Granskningsrapport del 3 KAFAB 
16 Bilaga 9 - Granskning av beslutsprocessen i projekt Emigranten samt 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt PWC nov 2021 
17 Bilaga 10 - Rapport Emigranten 2021-06-18 
18 Bilaga 11 - Bilagor till Rapport Emigranten 2021-06-18 
19 Bilaga 12 - Ostra Piren Salj kontor 2022-vi kan lova havsutsikt 
20 Bilaga 13 - Forstudie Ostra Piren 21.10.12 
21 Bilaga 14 - utredning kring nedskrivningsbehovet 220115 
22 Bilaga 17 - Styrelseprotokoll § 63 Karlshamnsfastigheters styrelsemöte 220517 
23 Ny driftkalkyl Stadsvapnet 
24 Stadsvapnet 220601 
25 Presentation för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2022-06-01 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att andra att-satsen ska strykas eftersom den inte har 
med själva ärendet om färdigställande att göra.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(4) 
kommun 2022-06-03 Dnr: 2022/1789 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-13 208 
Kommunstyrelsen 2022-06-20 187 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  

 
 
Färdigställande av byggnationen på Emigranten 1 (Östra Piren) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig bakom ett färdigställande av byggnationen Emigranten 1  
 
att invänta begärt prospekt för vägledning i fråga om när Östra Piren bör avyttras efter 
färdigställandet av Emigranten 1 
 
att lämna garanti för en utvidgad borgensramen åt Karlshamnsfastigheter AB och 
projektet Emigranten 1 under år 2023-2024. Borgensramens storlek kan fastställas först 
när omfattning och hantering av nedskrivning är fastställd 
 
att lämna en kapitaltäckningsgaranti för Karlshamnsfastigheter AB åren 2022-2024. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsfastigheter AB har inkommit till Stadsvapnet i Karlshamn AB med en 
slutkostnad för projektet Emigranten 1. Bolaget har även inkommit med en viljeinriktning 
att färdigställa byggnationen av Emigranten 1, i enlighet med alternativ potential 2025 
och framåt, vilket innebär att bolaget begär en utökad borgen och en 
kapitaltäckningsgaranti.  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har konstaterat att ärendet är av principiell beskaffenhet, 
att beslutad kapitaltäckningsgarantin från Stadsvapnet till Karlshamnsfastigheter AB 
sannolikt inte kommer kunna infrias samt att Stadsvapnet konstaterar att 
handlingsalternativet att färdigställa byggnationen av Emigranten 1 enligt alternativ 
"potential 2025 och framåt", enligt Karlshamnsfastigheter AB:s beräkningar, har lägst 
negativ ekonomisk påverkan av de framlagda alternativen för bolagskoncernen. 
  
Med utgångspunkt i de underlag som Karlshamnsfastigheter AB inkommit med till 
Stadsvapnet och med hänsyn till de beslut som Stadsvapnet i Karlshamn AB:s styrelse 
tagit, föreslås arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
att ställa sig bakom ett färdigställande av byggnationen Emigranten 1. Detta med 
anledning av att en försäljning av Östra Piren där fastigheten endast är vädertät 
förväntas påverka ekonomin mer negativt, än övriga alternativ där fastigheten 
färdigställs. Att invänta ett prospekt för att avgöra om huset ska byggas tätt förväntas 
också vara förenat med ökade räntekostnader i projektet, som är onödiga att behöva 
hantera vid en eventuell nedskrivning av Emigranten 1 i bokslut 2022 och framtida 
bokslut.      
 
  

13



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(4) 
 2022-06-03 Dnr: 2022/1789 

 

Bakgrund  
 
Karlshamnsfastigheter AB har inkommit med ett ärende till Stadsvapnet i Karlshamn AB 
där bolaget informerar om en prognostiserad slutkostnad och ett antal 
handlingsalternativ. Karlshamnsfastigheter AB:s bolagsstyrelse har beslutat att 
färdigställa byggnationen av Emigranten 1, i enlighet med alternativ 3, i 
beslutsunderlaget.   
 
Den ekonomiska påverkan är omfattande i samtliga handlingsalternativ som presenteras 
av bolaget och kommer att påverka hela kommunkoncernen. Det finns ett fortsatt 
nedskrivningsbehov i Emigranten 1, då slutkostnaden beräknas till 585 mnkr medan 
fastighetens värde endast beräknas till 371 mnkr. Karlshamnsfastigheter är i behov av 
aktieägartillskott för samtliga alternativa förslag. Lånebehovet har ökat i takt med att 
slutkostnaden har ökat och bolaget behöver en utökad borgensram på ca 50 mnkr, vilket 
innebär att bolagets totala borgensram skulle uppgå till ca 480 mnkr för Emigranten 1 
under förutsättning att aktieägartillskott tillskjuts för kommande nedskrivningsbehov på 
uppskattningsvis 85 mnkr (exkl. eventuella skatteeffekter). Hela skillnaden mellan 585 
mnkr och tidigare beslutad borgensram på 430 mnkr, dvs. 155 mnkr, behöver alltså 
finansieras med nyupplåning inom kommunkoncernen alternativt genom användande av 
överskott i kommunen. (20,5 mnkr ska räknas bort efter beslut i kommunfullmäktige 
2022-05-23.) 
 
Bedömd nedskrivning på ytterligare 85 mnkr grundar sig på de värderingar som gjordes  
i bokslutet 2021, av ett externt bolag. Tillkommande nedskrivningsbehov bokslut 2022  
beror på att slutkostnaden ökar från 500 mnkr till 585 mnkr. Nya värderingar av  
marknadsvärdet till bokslut 2022 och framtida bokslut kommer sannolikt att förändra det  
bokföringsmässiga värdet och leda till upp- eller nedskrivningar i resultatet för bolaget.  
Den bedömda nedskrivningen på 85 mnkr kan alltså komma att förändras med en ny  
värdering i årsbokslutet för 2022. Nedskrivning kommer att påverka årsbokslutet redan  
2022 oavsett handlingsalternativ. Storleken på aktieägartillskottet för att täcka 
nedskrivningen i Karlshamnsfastigheter AB påverkar också storleken på 
borgensbeloppet.   
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har utifrån inkomna handlingar berett ärendet och 
styrelsen för bolaget har beslutat enligt nedan:  
 
att överlämna slutkostnadskalkyl till kommunstyrelsen. 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB ser en risk för att det krävs en betydande nedskrivning i 
Karlshamnsfastigheter AB i bokslut 2022. 
att konstatera att en utvidgning av borgensramen kommer att krävas under år 2023-
2024. 
att det redan föreligger en kapitaltäckningsgaranti för år 2022 till Karlshamnsfastigheter 
AB. Stadsvapnet i Karlshamn AB ser dock en risk att kapitaltäckningsgarantin inte kan 
infrias utan att särskilda åtgärder vidtas. 
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om en kapitaltäckningsgaranti för 
Karlshamnsfastigheter AB åren 2022-2024. 
att uppdra till VD i Stadsvapnet i Karlshamn AB att följa projektet och rapportera 
löpande till styrelsen. 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB konstaterar att frågan om fortsatt finansiering av 
projektet Emigranten 1 är av principiell beskaffenhet och ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB konstaterar att handlingsalternativet att färdigställa 
byggnationen av Emigranten 1 enligt alternativ "potential 2025 och framåt", enligt 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(4) 
 2022-06-03 Dnr: 2022/1789 

 

Karlshamnsfastigheter AB:s beräkningar, har lägst negativ ekonomisk påverkan av de 
framlagda alternativen för bolagskoncernen 
 
Det kan alltså konstateras slutkostnaden för projektet Emigranten 1 får betydande 
ekonomiska konsekvenser för kommunkoncernen. Fastigheten Emigranten 1 har ett 
nedskrivningsbehov som måste finansieras. Alternativen är begränsade och 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har konstaterat att det finns begränsade möjligheter att 
inom bolagskoncernen hantera finansieringen av nedskrivningen i projektet Emigranten.  
 
Bolagen inom koncernen har ett ansträngt ekonomiskt läge med konjunkturnedgång, 
prisökningar, stora investeringsbehov m.m. framför sig. Dessutom saknar bolagen inom 
koncernen utdelningsbara medel, men i dotterbolagen Karlshamns Hamn AB samt 
Karlshamns Energi AB finns obeskattade reserver som delvis skulle kunna föras fram till 
beskattning genom ett nytt årsbokslut. Konsekvenserna och möjligheterna att 
genomföra finns beskrivna i tjänsteskrivelsen från Stadsvapnet. Alternativen bedöms 
påverka bolagskoncernen negativt och leda till oönskad upplåning oavsett alternativ.  
 
Vidare konstaterar Stadsvapnet i Karlshamn AB att frågan om fortsatt finansiering av 
projektet Emigranten 1 är av principiell beskaffenhet och ska beslutas av 
kommunfullmäktige.  
 
En annan aspekt som rör projektet Emigranten 1 är kommunfullmäktige beslutat enligt 
följande: 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, med hjälp av erfarna specialister inom området 
kommersiella fastigheter, ta fram ett prospekt gällande försäljning av Östra Piren. 
Därefter får presumtiva intressenter visa sitt intresse för fastigheterna.  
att kommunstyrelsen får fatta beslut om att hantera tomter och fastigheter på Östra 
Piren, genom till exempel fastighetsreglering  
att avyttring av tomt och fastighetsbestånd beslutas av kommunfullmäktig 
 
Att invänta ett prospekt för att avgöra om huset ska byggas tätt förväntas vara förenat 
med ökade räntekostnader i projektet, som är onödiga att behöva hantera vid en 
eventuell nedskrivning av Emigranten 1 i bokslut 2022. Med utgångspunkt i de underlag 
som Karlshamnsfastigheter AB inkommit med till Stadsvapnet och med hänsyn till de 
beslut som Stadsvapnet i Karlshamn AB:s styrelse tagit, föreslås arbetsutskottet föreslå 
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom ett färdigställande 
av byggnationen Emigranten 1. Detta med anledning av att en försäljning av 
byggnationen där huset endast är tätt förväntas påverka ekonomin mer negativt, än 
övriga alternativ där fastigheten färdigställs.  
  
Vidare kan det konstateras att den kapitaltäckningsgaranti som är utställd av 
Stadsvapnet i Karlshamn AB sannolikt inte kommer att kunna infrias, med hänsyn till 
nivån på nedskrivningsbehovet i Emigranten 1 och med hänsyn till moderbolagets 
finansiella förutsättningar. Kommunstyrelsen föreslår därför att Kommunfullmäktige 
istället lämnar kapitaltäckningsgaranti, för att ge Karlshamnsfastigheter AB den garanti 
som behövs för att fortsatt byggnationen ska påbörjas av upphandlad leverantör.     
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 4(4) 
 2022-06-03 Dnr: 2022/1789 

 

Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag SV § 32 2022 Totalkostnad för Emigranten 1, 

nedskrivningsbehov och behov av utökad borgensram 2022 för 
Karlshamnsfastigheter AB 

2 Totalkostnad för Emigranten 1, nedskrivningsbehov och behov av utökad 
borgensram 2022 för Karlshamnsfastigheter AB(2) 

3 Protokollsutdrag KAFAB § 63.2022 
4 Protokollsutdrag KAFAB § 70.2022 
5 Mail från Stadsvapnet ang. komplettering av beslut 2022-05-20 
6 Huvuddokument Emigranten 220519 
7 Byggnaderna Östra Piren - tre alternativ 
8 Bilaga 1 - avtal arkitekt 2011-07-05 
9 Bilaga 2 - Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 47 - bygga etapp 5a 
10 Bilaga 3 - Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-13, §76 - bygga etapp 5a ocj 5b 
11 Bilaga 4 - Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, §92 - utökning av borgensram 

till 430Mkr inkl. bilagor 
12 Bilaga 5 - Slutrapport Genomlysning förprojektering Emigranten 1, 200424 
13 Bilaga 6 - Granskningsrapport del 1 KAFAB 
14 Bilaga 7 - Granskningsrapport del 2 KAFAB 
15 Bilaga 8 - Granskningsrapport del 3 KAFAB 
16 Bilaga 9 - Granskning av beslutsprocessen i projekt Emigranten samt 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt PWC nov 2021 
17 Bilaga 10 - Rapport Emigranten 2021-06-18 
18 Bilaga 11 - Bilagor till Rapport Emigranten 2021-06-18 
19 Bilaga 12 - Ostra Piren Salj kontor 2022-vi kan lova havsutsikt 
20 Bilaga 13 - Forstudie Ostra Piren 21.10.12 
21 Bilaga 14 - utredning kring nedskrivningsbehovet 220115 
22 Bilaga 17 - Styrelseprotokoll § 63 Karlshamnsfastigheters styrelsemöte 220517 
23 Ny driftkalkyl Stadsvapnet 
24 Stadsvapnet 220601 
25 Presentation för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2022-06-01 

 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
 
 
 
 
Åsa Nygren   Daniel Wäppling 
Ekonomichef   Kommundirektör
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2022-06-01 

Sida 1(5) 

 

 

Plats och tid Digitalt i Zoom, klockan 08:30 – 09:45 

Beslutande Ida Larsson Ordförande  
Johnny Persson Vice ordförande 
Ulf Ohlsson Ledamot 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot 
Claes Jansson Ledamot, §§ 30 - 32 

Övriga Cecilia Bernhardsson, sekreterare 
Åsa Nygren, verkställande direktör 
Marie Nilsson, vice verkställande direktör 
Magnus Persson, verkställande direktör i 
Karlshamnsfastigheter AB 

 

Paragrafer §§ 28 - 32  

Utses att justera Bodil Frigren Ericsson 

Justeringsdatum  2022-06-03 

   
Sekreterare Digital signatur  
 Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Ida Larsson  
   
Justerande Digital signatur 
      Bodil Frigren Ericsson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2022-06-01 

Sida 2(5) 

 

§ 32 Totalkostnad för Emigranten 1, nedskrivningsbehov och behov av utökad 
borgensram 2022 för Karlshamnsfastigheter 2021/2667 

 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
att överlämna slutkostnadskalkyl till kommunstyrelsen. 
 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB ser en risk för att det krävs en betydande nedskrivning i 
Karlshamnsfastigheter AB i bokslut 2022. 
 
att konstatera att en utvidgning av borgensramen kommer att krävas under år 2023-
2024. 
 
att det redan föreligger en kapitaltäckningsgaranti för år 2022 till Karlshamnsfastigheter 
AB. Stadsvapnet i Karlshamn AB ser dock en risk att kapitaltäckningsgarantin inte kan 
infrias utan att särskilda åtgärder vidtas. 
 
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om en kapitaltäckningsgaranti för 
Karlshamnsfastigheter AB åren 2022-2024. 
 
att uppdra till VD i Stadsvapnet i Karlshamn AB att följa projektet och rapportera 
löpande till styrelsen. 
 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB konstaterar att frågan om fortsatt finansiering av 
projektet Emigranten 1 är av principiell beskaffenhet och ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB konstaterar att handlingsalternativet att färdigställa 
byggnationen av Emigranten 1 enligt alternativ "potential 2025 och framåt", enligt 
Karlshamnsfastigheter AB:s beräkningar, har lägst negativ ekonomisk påverkan av de 
framlagda alternativen för bolagskoncernen. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsfastigheter AB har inkommit med ett ärende till Stadsvapnet i Karlshamn AB 
där bolaget informerar om en prognostiserad slutkostnad och ett antal 
handlingsalternativ. Karlshamnsfastigheter AB:s bolagsstyrelse har beslutat att 
färdigställa byggnationen av Emigranten 1, i enlighet med alternativ 3, i 
beslutsunderlaget.   
 
Den ekonomiska påverkan är omfattande i samtliga handlingsalternativ som presenteras 
av bolaget och kommer att påverka hela kommunkoncernen. Det finns ett fortsatt 
nedskrivningsbehov i Emigranten 1, då slutkostnaden beräknas till 585 mnkr medan 
fastighetens värde endast beräknas till 371 mnkr. Karlshamnsfastigheter är i behov av 
aktieägartillskott för samtliga alternativa förslag. Lånebehovet har ökat i takt med att 
slutkostnaden har ökat och bolaget behöver en utökad borgensram på ca 50 mnkr, vilket 
innebär att bolagets totala borgensram skulle uppgå till ca 480 mnkr för Emigranten 1 
under förutsättning att aktieägartillskott tillskjuts för kommande nedskrivningsbehov på 
uppskattningsvis 85 mnkr exkl. eventuella skatteeffekter. Hela skillnaden mellan 585 
mnkr och tidigare beslutad borgensram på 430 mnkr, dvs. 155 mnkr, behöver alltså 
finansieras med nyupplåning inom koncernen alternativt genom aktieägartillskott från 
kommunen. (20,5 mnkr ska räknas bort efter beslut i kommunfullmäktige 2022-05-23.) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2022-06-01 

Sida 3(5) 

 

 
Bedömd nedskrivning på ytterligare 85 mnkr grundar sig på de värderingar som gjordes 
i bokslutet 2021, av ett externt bolag. Tillkommande nedskrivningsbehov i bokslut 2022 
beror på att slutkostnaden ökar från 500 mnkr till 585 mnkr. Nya värderingar av 
marknadsvärdet till bokslut 2022 och framtida bokslut kommer sannolikt att förändra det 
bokföringsmässiga värdet och leda till upp- eller nedskrivningar i resultatet för bolaget. 
Den bedömda nedskrivningen på 85 mnkr kan alltså komma att förändras med en ny 
värdering i årsbokslutet för 2022. Nedskrivning kommer att påverka årsbokslutet redan 
2022 oavsett handlingsalternativ.  
 
Kapitaltäckningsgaranti är beslutad för år 2022 vilket innebär att Stadsvapnet i 
Karlshamn AB ska återställa Karlshamnsfastigheter AB:s egna kapital vid året slut. En 
nedskrivning i Karlshamnsfastigheter AB i bokslut 2022 påverkar därmed direkt 
moderbolaget. 
 
Bakgrund 
 
Karlshamnsfastigheter AB har inkommit 2022-05-25 till Stadsvapnet i Karlshamn AB 
med ett ställningstagande om fortsatt byggnation av Emigranten 1 samt utökad 
borgensram med 70 mnkr. En fortsatt byggnation hade enligt de underlag som bolaget 
inkommit med inneburit att bolaget också behöver ett aktieägartillskott för att täcka det 
förväntade nedskrivningsbehov på 85 mnkr som föreligger. Ett aktieägartillskott behövs 
för att undvika att det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet, då bolaget inte 
har tillräckligt stort eget kapital att möta ett negativt resultat med. Det finns även en 
beslutad kapitaltäckningsgaranti för år 2022 som innebär att moderbolaget är skyldiga 
att återställa Karlshamnsfastigheter AB:s egna kapital vid årets slut. 
 
Stadsvapnets VD och vice VD har i dialog med VD för Karlshamnsfastigheter AB 
uppdaterat och reviderat de kalkyler som är inskickade från bolaget, då det funnits 
behov av tekniska justeringar i underlagen. De tekniska justeringar som är gjorda 
innebär i korthet att Karlshamnsfastigheter AB:s behov av utökning av borgen reduceras 
från 70 mnkr till 50 mnkr. Anledningen är att aktieägartillskottet från bokslut 2021 på 
20,5 mnkr reducerar bolagets lånebehov.  
 
Uppdateringen av underlagen har skett i dialog med VD för Karlshamnsfastigheter AB. 
Stadsvapnet i Karlshamn AB lämnar därmed ärendet vidare för beslut till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med hänsyn tagen till nya beräkningar om en 
slutkostnadskalkyl på 585 mnkr och att Karlshamnsfastigheter AB behöver 
aktieägartillskott för att täcka en uppskattad nedskrivning på 85 mnkr i bokslutet för 2022 
och en bedömd utökad borgen på ca 50 mnkr, för att fortsätta byggnationen utifrån 
alternativ 3 och nu kända förutsättningar. 
 
Slutkostnaden för Emigranten 1 prognostiseras enligt underlagen från 
Karlshamnsfastigheter AB till 585 mnkr. I värderingen daterad 2022-01-21 bedömdes 
marknadsvärdet till 371 mnkr för färdigbyggd fastighet. Detta innebär en total 
nedskrivning på 214 mnkr (585 mnkr-371 mnkr). 129 mkr hanterades i bokslutet 2021 
genom dels uppvärdering av andra fastigheter på 108,5 mnkr samt ett erhållet 
aktieägartillskott på 20,5 mkr från Stadsvapnet i Karlshamn AB. I och med att 
slutkostnaden ökat med 85 mkr sedan bedömning i bokslutet 2021 uppstår ett 
tillkommande nedskrivningsbehov med uppskattningsvis 85 mnkr (exklusive skatteeffekt 
som behöver utredas vidare) att hantera i bokslutet 2022.  
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Bedömt utökat borgensbelopp på 50 mnkr kan komma att förändras beroende på utfallet 
av en ny värdering av Piren-fastigheterna i bokslutet 2022. Om värderingen förändras så 
påverkas nedskrivningsbehovet och då också borgensbehovet. Om värderingen är 
högre än föregående värdering minskar nedskrivningsbehovet men då ökar istället 
behovet av kommunal borgen. Om värderingen är lägre än föregående värdering ökar 
nedskrivningsbehovet och behovet av kommunal borgen minskar.  
   
Stadsvapnet i Karlshamn AB kan konstatera att det saknas ekonomiskt utrymme inom 
Stadsvapnetkoncernen att tillskjuta ett aktieägartillskott i denna nivå i bokslutet 2022, då 
övriga bolag inom koncernen har ett ansträngt ekonomiskt läge med 
konjunkturnedgång, prisökningar, stora investeringsbehov m.m. framför sig. Bolagen 
inom koncernen saknar utdelningsbara medel, men i dotterbolagen Karlshamns Hamn 
AB samt Karlshamn Energi AB finns obeskattade reserver som skulle kunna föras fram 
till beskattning genom ett nytt årsbokslut. Detta skulle kunna innebär att kapital frigörs 
för omdisponering inom bolagskoncernen till en skattemässig kostnad (20,6%). Det finns 
dock beloppsbegränsningar i hur mycket som kan omföras under ett specifikt år, vilket 
behöver utredas vidare. Ett sådant beslut skulle inte bara innebära en skattemässig 
påverkan, utan det skulle också påverka bolagens ekonomiska styrka (soliditet) och öka 
behoven av lån vid framtida investeringar då investeringarna inte längre kommer att 
kunna självfinansieras i samma utsträckning. För att finansiera sådana tillskott behöver 
då också borgensnivåerna höjas för bolagen. Moderbolagets enda möjlighet att i egen 
regi kunna lämna aktieägartillskott är att ta upp nya lån för finansiering. Detta kräver att 
kommunen istället lämnar borgen till Stadsvapnet i Karlshamn AB. Bolaget saknar 
verksamhet och har begränsade möjligheter att amortera de lån som finns redan idag. 
Dessutom finns ny skattelagstiftning sedan 2019 som kraftigt begränsar avdragsrätten 
för räntekostnader. Andra särskilda åtgärder skulle kunna vara att utreda om det finns 
tillgångar att sälja inom bolagskoncernen och vilka ekonomiska konsekvenser detta 
skulle få för det enskilda bolaget och koncernen både på kort och lång sikt.    
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s styrelse håller ett extra sammanträde den 2022-06-01 för 
att bereda ärendet till kommunstyrelsen. Tidsramarna har varit kraftigt begränsade. Att 
göra djupgående analyser av de ekonomiska konsekvenserna inom bolagskoncernen 
har inte varit möjligt, då projektet är pågående och eventuella fördröjningar får negativ 
ekonomisk påverkan för Karlshamnsfastigheter AB.   
 
Utöver ovan resultatpåverkan finns en finansiell påverkan med hänsyn till att det 
kommunala låneutrymmet är begränsat. I det underlag som lämnats till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, gällande bolagens investeringsbehov för 
2022-2026 har det beaktats att slutkostnaden för Emigranten 1 kan överstiga beviljad 
borgensram. I förslaget till borgensramar, som utgår från investeringsbehoven 2022-
2026, har det därför sparats ett extra utrymme inom det låneutrymme Kommuninvest 
ställt till förfogande. En utökning av borgensram är alltså möjlig men kan skapa 
undanträngningseffekt på andra framtida investeringar. En annan möjlighet är att lämna 
ett större aktieägartillskott för att minska behovet av borgen i Karlshamnsfastigheter AB.  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB lämnar ärendet vidare för ställningstagande i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, som har ekonomisk överblick över 
kommunkoncernens samtliga behov och finansiella förutsättningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verkställande direktör Åsa Nygrens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-31   
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Protokollsutdrag KAFAB § 63.2022 
Protokollsutdrag KAFAB § 70.2022 
Mail från Stadsvapnet ang. komplettering av beslut 2022-05-20 
Huvuddokument Emigranten 220519 
Byggnaderna Östra Piren - tre alternativ 
Bilaga 1 - avtal arkitekt 2011-07-05 
Bilaga 2 - Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 47 - bygga etapp 5a 
Bilaga 3 - Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-13, §76 - bygga etapp 5a ocj 5b 
Bilaga 4 - Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, §92 - utökning av borgensram till 
430Mkr inkl. bilagor 
Bilaga 5 - Slutrapport Genomlysning förprojektering Emigranten 1, 200424 
Bilaga 6 - Granskningsrapport del 1 KAFAB 
Bilaga 7 - Granskningsrapport del 2 KAFAB 
Bilaga 8 - Granskningsrapport del 3 KAFAB 
Bilaga 9 - Granskning av beslutsprocessen i projekt Emigranten samt 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt PWC nov 2021 
Bilaga 10 - Rapport Emigranten 2021-06-18 
Bilaga 11 - Bilagor till Rapport Emigranten 2021-06-18 
Bilaga 12 - Östra Piren Sälj kontor 2022-vi kan lova havsutsikt 
Bilaga 13 - Förstudie Östra Piren 21.10.12 
Bilaga 14 - utredning kring nedskrivningsbehovet 220115 
Bilaga 15 - Rapport fastighetsreglering och värdering 22.02.07_slutgiltlig 
Bilaga 16 - Redovisning av § 63 Karlshamnsfastigheters styrelsemöte 220517 
Bilaga 17 - Styrelseprotokoll § 63 Karlshamnsfastigheters styrelsemöte 220517 
Ny driftkalkyl Stadsvapnet 
Stadsvapnet 220601 
Presentation för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2022-06-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Karlshamnsfastigheter AB 
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kommun 2022-05-31 Dnr: 2021/2667 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Totalkostnad för Emigranten 1, nedskrivningsbehov och behov av utökad 
borgensram 2022 för Karlshamnsfastigheter AB 
 
Förslag till beslut 
 
att överlämna slutkostnadskalkyl till kommunstyrelsen. 
 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB ser en risk för att det krävs en betydande nedskrivning i 
Karlshamnsfastigheter AB i bokslut 2022. 
 
att konstatera att en utvidgning av borgensramen kommer att krävas under år 2023-
2024. 
 
att det redan föreligger en kapitaltäckningsgaranti för år 2022 till Karlshamnsfastigheter 
AB. Stadsvapnet i Karlshamn AB ser dock en risk att kapitaltäckningsgarantin inte kan 
infrias utan att särskilda åtgärder vidtas. 
 
att föreslå att Kommunfullmäktige beslutar om en kapitaltäckningsgaranti för 
Karlshamnsfastigheter AB åren 2022-2024. 
 
att ge VD i Stadsvapnet i Karlshamn AB i uppdrag att uppdatera värderingen av 
tillgångarna i bolaget. 
 
att uppdra till VD i Stadsvapnet i Karlshamn AB att följa projektet och rapportera 
löpande till styrelsen. 
 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB konstaterar att frågan om fortsatt finansiering av 
projektet Emigranten 1 är av principiell beskaffenhet och ska beslutas av 
Kommunfullmäktige. 
 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB konstaterar att handlingsalternativet att slutföra 
byggnation av Emigranten 1, enligt Karlshamnsfastigheter AB:s beräkningar, har lägst 
negativ ekonomisk påverkan av de framlagda alternativen för bolagskoncernen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsfastigheter AB har inkommit med ett ärende till Stadsvapnet i Karlshamn AB 
där bolaget informerar om en prognostiserad slutkostnad och ett antal 
handlingsalternativ. Karlshamnsfastigheter AB:s bolagsstyrelse beslutat att färdigställa 
byggnationen av Emigranten 1, i enlighet med alternativ 3, i bifogat underlag.  
 
Den ekonomiska påverkan är omfattande i samtliga handlingsalternativ som presenteras 
av bolaget och kommer att påverka hela kommunkoncernen. Det finns ett fortsatt 
nedskrivningsbehov i Emigranten 1, då slutkostnaden beräknas till 585 mnkr medan 
fastighetens värde endast beräknas till 371 mnkr. Karlshamnsfastigheter är i behov av 
aktieägartillskott för samtliga alternativa förslag. Lånebehovet har ökat i takt med att 
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slutkostnaden har ökat och bolaget behöver en utökad borgensram på ca 50 mnkr, vilket 
innebär att bolagets totala borgensram skulle uppgå till ca 480 mnkr för Emigranten 1 
under förutsättning att aktieägartillskott tillskjuts för kommande nedskrivningsbehov på 
uppskattningsvis 85 mnkr exkl. eventuella skatteeffekter. Hela skillnaden mellan 585 
mnkr och tidigare beslutad borgensram 430 mnkr, dvs. 155 mnkr, behöver alltså 
finansieras med nyupplåning inom koncernen alternativt genom aktieägartillskott från 
kommunen. (20,5 mnkr ska räknas bort efter beslut i Kommunfullmäktige 2022-05-23.) 
 
Bedömd nedskrivning på ytterligare 85 mnkr grundar sig på de värderingar som gjordes 
i bokslutet 2021, av ett externt bolag. Tillkommande nedskrivningsbehov bokslut 2022 
beror på att slutkostnaden ökar från 500 mnkr till 585 mnkr. Nya värderingar av 
marknadsvärdet till bokslut 2022 och framtida bokslut kommer sannolikt att förändra det 
bokföringsmässiga värdet och leda till upp- eller nedskrivningar i resultatet för bolaget. 
Den bedömda nedskrivningen på 85 mnkr kan alltså komma att förändras med en ny 
värdering i årsbokslutet för 2022. Nedskrivning kommer att påverka årsbokslutet redan 
2022 oavsett handlingsalternativ.  
 
Kapitaltäckningsgaranti är beslutad för år 2022 vilket innebär att Stadsvapnet i 
Karlshamn AB ska återställa Karlshamnsfastigheters egna kapital vid året slut. En 
nedskrivning i Karlshamsfastigheter AB i bokslut 2022 påverkar därmed direkt 
moderbolaget. 
 
Bakgrund 
 
Karlshamnsfastigheter AB har inkommit 2022-05-25 till Stadsvapnet i Karlshamn AB 
med ett ställningstagande om fortsatt byggnation av Emigranten 1 samt utökad 
borgensram med 70 mnkr. En fortsatt byggnation hade enligt de underlag som bolaget 
inkommit med inneburit att bolaget också behöver ett aktieägartillskott för att täcka det 
förväntade nedskrivningsbehov på 85 mnkr som föreligger. Ett aktieägartillskott behövs 
för att undvika att det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet, då bolaget inte 
har tillräckligt stort eget kapital att möta ett negativt resultat med. Det finns även en 
beslutad kapitaltäckningsgaranti för år 2022 som innebär att moderbolaget är skyldiga 
att återställa Karlshamnsfastigheters egna kapital vid årets slut. 
 
Stadsvapnets VD och vice VD har i dialog med VD för Karlshamnsfastigheter AB 
uppdaterat och reviderat de kalkyler som är inskickade från bolaget, då det funnits 
behov av tekniska justeringar i underlagen. De tekniska justeringar som är gjorda 
innebär i korthet att Karlshamnsfastigheters behov av utökning av borgen reduceras från 
70 mnkr till 50 mnkr. Anledningen är att aktieägartillskottet från bokslut 2021 på 20,5 
mnkr reducerar bolagets lånebehov.  
 
Uppdateringen av underlagen har skett i dialog med VD för Karlshamnsfastigheter AB. 
Stadsvapnet lämnar därmed ärendet vidare för beslut till Kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige med hänsyn tagen till nya beräkningar om en slutkostnadskalkyl på 
585 mnkr och att Karlshamnsfastigheter AB behöver aktieägartillskott för att täcka en 
uppskattad nedskrivning på 85 mnkr i bokslutet för 2022 och en bedömd utökad borgen 
på ca 50 mnkr, för att fortsätta byggnationen utifrån alternativ 3 och nu kända 
förutsättningar. 
 
Slutkostnaden för Emigranten 1 prognostiseras enligt underlagen från 
Karlshamnsfastigheter AB till 585 mnkr. I värderingen daterad 2022-01-21 bedömdes 
marknadsvärdet till 371 mnkr för färdigbyggd fastighet. Detta innebär en total 
nedskrivning på 214 mnkr (585 mnkr-371 mnkr). 129 mkr hanterades i bokslutet 2021 
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genom dels uppvärdering av andra fastigheter 108,5 mnkr samt ett erhållet 
aktieägartillskott på 20,5 mkr från Stadsvapnet i Karlshamn AB. I och med att 
slutkostnaden ökat med 85 mkr sedan bedömning i bokslutet 2021 uppstår ett 
tillkommande nedskrivningsbehov med uppskattningsvis 85 mnkr (exklusive skatteeffekt 
som behöver utredas vidare) att hantera i bokslutet 2022.  
 
Bedömt utökat borgensbelopp på 50 mnkr kan komma att förändras beroende på utfallet 
av en ny värdering av Piren-fastigheterna i bokslutet 2022. Om värderingen förändras så 
påverkas nedskrivningsbehovet och då också borgensbehovet. Om värderingen är 
högre än föregående värdering minskar nedskrivningsbehovet men då ökar istället 
behovet av kommunal borgen. Om värderingen är lägre än föregående värdering ökar 
nedskrivningsbehovet och minskar behovet av kommunal borgen.  
   
Stadsvapnet i Karlshamn AB kan konstatera att det saknas ekonomiskt utrymme inom 
Stadsvapnetkoncernen att tillskjuta ett aktieägartillskott i denna nivå i bokslutet 2022, då 
övriga bolag inom koncernen har ett ansträngt ekonomiskt läge med 
konjunkturnedgång, prisökningar, stora investeringsbehov m.m. framför sig. Bolagen 
inom koncernen saknar utdelningsbara medel, men i dotterbolagen Karlshamns hamn 
AB samt Karlshamnsenergi AB finns obeskattade reserver som skulle kunna föras fram 
till beskattning genom ett nytt årsbokslut. Detta skulle kunna innebär att kapital frigörs 
för omdisponering inom bolagskoncernen till en skattemässig kostnad (20,6%). Det finns 
dock beloppsbegränsningar i hur mycket som kan omföras under ett specifikt år, vilket 
behöver utredas vidare. Ett sådant beslut skulle inte bara innebära en 
skattemässigpåverkan, utan det skulle också påverka bolagens ekonomiska styrka 
(soliditet) och öka behoven av lån vid framtida investeringar då investeringarna inte 
längre kommer att kunna självfinansieras i samma utsträckning. För att finansiera 
sådana tillskott behöver då också borgensnivåerna höjas för bolagen. Moderbolagets 
enda möjlighet att i egen regi kunna lämna aktieägartillskott är att ta upp nya lån för 
finansiering. Detta kräver att kommunen istället lämnar borgen till Stadsvapnet i 
Karlshamn AB. Bolaget saknar verksamhet och har begränsade möjligheter att amortera 
de lån som finns redan idag. Dessutom finns ny skattelagstiftning sedan 2019 som 
kraftigt begränsar avdragsrätten för räntekostnader. Andra särskilda åtgärder skulle 
kunna vara att utreda om det finns tillgångar att sälja inom bolagskoncernen och vilka 
ekonomiska konsekvenser detta skulle få för det enskilda bolaget och koncernen både 
på kort och lång sikt.    
 
Stadsvapnets styrelse håller ett extra sammanträde den 2022-06-01 för att bereda 
ärendet till Kommunstyrelsen. Tidsramarna har varit kraftigt begränsade. Att göra 
djupgående analyser av de ekonomiska konsekvenserna inom bolagskoncernen har inte 
varit möjligt, då projektet är pågående och eventuella fördröjningar får negativ 
ekonomisk påverkan för Karlshamnsfastigheter AB.   
 
Utöver ovan resultatpåverkan finns en finansiell påverkan med hänsyn till att det 
kommunala låneutrymmet är begränsat. I det underlag som lämnats till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige, gällande bolagens investeringsbehov för 2022-2026 har det 
beaktats att slutkostnaden för Emigranten 1 kan överstiga beviljad borgensram. I 
förslaget till borgensramar, som utgår från investeringsbehoven 2022-2026, har det 
därför sparats ett extra utrymme inom det låneutrymme Kommuninvest ställt till 
förfogande. En utökning av borgensram är alltså möjlig men kan skapa 
undanträngningseffekt på andra framtida investeringar. En annan möjlighet är att lämna 
ett större aktieägartillskott för att minska behovet av borgen i Karlshamnsfastigheter AB.  
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Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslås lämna ärendet vidare för ställningstagande i 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, som har ekonomisk överblick över 
kommunkoncernens samtliga behov och finansiella förutsättningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag KAFAB § 63.2022 
2 Protokollsutdrag KAFAB § 70.2022 
3 Mail från Stadsvapnet ang. komplettering av beslut 2022-05-20 
4 Huvuddokument Emigranten 220519 
5 Byggnaderna Östra Piren - tre alternativ 
6 Bilaga 1 - avtal arkitekt 2011-07-05 
7 Bilaga 2 - Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 47 - bygga etapp 5a 
8 Bilaga 3 - Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-13, §76 - bygga etapp 5a ocj 5b 
9 Bilaga 4 - Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, §92 - utökning av borgensram 

till 430Mkr inkl. bilagor 
10 Bilaga 5 - Slutrapport Genomlysning förprojektering Emigranten 1, 200424 
11 Bilaga 6 - Granskningsrapport del 1 KAFAB 
12 Bilaga 7 - Granskningsrapport del 2 KAFAB 
13 Bilaga 8 - Granskningsrapport del 3 KAFAB 
14 Bilaga 9 - Granskning av beslutsprocessen i projekt Emigranten samt 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt PWC nov 2021 
15 Bilaga 10 - Rapport Emigranten 2021-06-18 
16 Bilaga 11 - Bilagor till Rapport Emigranten 2021-06-18 
17 Bilaga 12 - Östra Piren Sälj kontor 2022-vi kan lova havsutsikt 
18 Bilaga 13 - Förstudie Östra Piren 21.10.12 
19 Bilaga 14 - utredning kring nedskrivningsbehovet 220115 
20 Bilaga 15 - Rapport fastighetsreglering och värdering 22.02.07_slutgiltlig 
21 Bilaga 16 - Redovisning av § 63 Karlshamnsfastigheters styrelsemöte 220517 
22 Bilaga 17 - Styrelseprotokoll § 63 Karlshamnsfastigheters styrelsemöte 220517 
23 Ny driftkalkyl Stadsvapnet 
24 Stadsvapnet 220601 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Karlshamnsfastigheter AB 
 
 
Åsa Nygren 
VD 
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1

Magnus Persson

Från: Åsa Nygren
Skickat: den 20 maj 2022 14:38
Till: Magnus Persson
Ämne: Utökad borgen

Prioritet: Hög

Hej! 
 
I egenskap av VD för Stadsvapnet i Karlshamn AB har jag tagit beslutet att ärendet om utökad borgensram 
måste kompletteras. Ärendet saknar ett ställningstagande från Karlshamnsfastigheter AB om vilket 
handlingsalternativ, gällande Emigranten 1, som styrelsen vill gå vidare med. Ärendet bör kompletteras 
med detta för att Stadsvapnets styrelse ska kunna hantera ärendet.  
 
Hälsningar 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef Karlshamns kommun 
VD Stadsvapnet 
______________________ 
  
Ekonomiavdelningen 
Kommunledningsförvaltningen 
KARLSHAMNS KOMMUN 
Rådhuset, 374 81 Karlshamn 
Telefon: 0454-81539 
Asa.Nygren@karlshamn.se 
  
www.karlshamn.se 
www.facebook.com/Karlshamnskommun 
Twitter: @Karlshamnskmn 
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Karlshamnsfastigheter AB  |  karlshamnsfastigheter.se Karlshamn 2022-05-19 

Sammanfattning 
Karlshamnsfastigheter har sedan 2011 drivit projektet Emigranten. Det finns tre beslut som 
påverkar processen och byggnationen mer än andra. Dessa är: 

 Kommunfullmäktige beslut 2014-04-07 § 47 att bygga etapp 5A till en kostnad om 
144 Mkr och en borgensram med samma belopp. 

 Kommunfullmäktige beslut 2016-06-13 § 76 att bygga etapp 5B och tillägg för Etapp 
5 A till en kostnad om 156 Mkr mer än tidigare beslut och en borgensram med 
samma belopp. Total kostnad och borgensram 300 Mkr. Beslutet inkluderar 
byggnation av en konsertlokal. 

 Kommunfullmäktige beslut 2020-06-15 § 92 Utökning av borgensram för Etapp 5 
med 130 Mkr till totalt 430 Mkr. 

I april 2021 meddelade Karlshamnsfastigheter att budgeten för projektet inte skulle hålla 
och sedan dess har arbetet med att få fram en korrekt slutkostnad pågått. Det finns nu en 
slutkostnadskalkyl som visar på ett investeringsbehov om totalt 585 Mkr för att bygga 
Emigranten färdigt.  

Slutkostnaden är en ökning från ursprungsbudgeten med 285 Mkr (95 %).  Det innebär ett 
behov av ytterligare ökad borgensram om 70 Mkr samt behov av ett aktieägartillskott om 85 
Mkr för att huset ska kunna byggas färdigt. Aktieägartilskottet behövs då värdet på färdig 
byggnad är beräknat till 371 Mkr. Hittills har 129 Mkr skrivits ner i projektet och vid 
byggnation med en slutkostnad på 585 Mkr måste ytterligare 85 Mkr skrivas ner. 

Oavsett om huset byggs tätt och säljs, byggs färdigt och säljs eller byggs färdigt och behålls 
inom Karlshamnsfastigheters ägo kommer det att krävas ett aktieägartillskott på mellan 60 
och 120 Mkr. Beloppen kan variera ännu mer då de är helt beroende på vilken köpeskilling 
fastigheterna på Östra Piren skulle inbringa, men att det kommer generera ett positivt 
resultat är inte troligt. Aspekten att priser mm är offentliga beräknas påverka köpeskillingen 
negativt, likaså den negativa publicitet som varit kring projektet. 

Det krävs ett beslut kring fortsättningen av projektet omgående då kostnaderna kommer att 
öka om processen drar ut på tiden. 585 Mkr är beräknat för en byggstart efter sommaren 
2022 samt möjlighet att påbörja beställning av material innan sommaren 2022. Summan 
baseras också på att huset är färdigbyggt september 2023. Om processen drar ut på tiden är 
det viktigt att känna till att räntekostnaderna är 500 tkr per månad. Vidare är risken stor att 
priser på material stiger mer än det som finns medräknat i kalkylen och leveranstider 
riskerar att förlängas med fördröjningar och fördyrningar som följd. Om projektet skall säljas 
bör ökade priser mm också beaktas då ökad produktionskostnad betingar ett lägre 
försäljningspris. 

Projektet påverkar Karlshamns kommun och kommunkoncernen i så pass stor omfattning att 
en enig styrelse har beslutat att hänskjuta ärendet om projektets fortsatta finansiering till 
Stadsvapnet för vidare beredning. 
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Inledning 
2011-07-05 tecknade Karlshamnsfastigheter ett avtal med en arkitektbyrå för uppbyggnad 
av forskarmiljö på Östra Piren i Karlshamn till väster om de redan befintliga byggnaderna. 
Detta är 11 år sedan och mycket har hänt sedan dess.  

Det finns tre beslut som påverkar processen och byggnationen mer än andra. Dessa är: 

 Kommunfullmäktige beslut 2014-04-07 § 47 att bygga etapp 5A till en kostnad om 
144 Mkr och en borgensram med samma belopp. 

 Kommunfullmäktige beslut 2016-06-13 § 76 att bygga etapp 5B och tillägg för Etapp 
5 A till en kostnad om 156 Mkr mer än tidigare beslut och en borgensram med 
samma belopp. Total kostnad och borgensram 300 Mkr. Beslutet inkluderar 
byggnation av en konsertlokal. 

 Kommunfullmäktige beslut 2020-06-15 § 92 Utökning av borgensram för Etapp 5 
med 130 Mkr till totalt 430 Mkr. 

Revisorerna har granskat processerna, underlagen och besluten i ett antal rapporter. 
Slutsatserna i dessa är återkommande brist på analyser och konsekvenser av kostnader, 
intäkter och marknad. Exempel på frågor som borde ha ställts tidigt är: 

 Hur påverkas Karlshamns kommuns möjlighet till lån hos Kommuninvest om detta 
projekt kostar 300 Mkr, 400 Mkr eller 500 Mkr? 

 Om hyresintäkterna i kalkylen inte går att inbringa, vad blir konsekvensen för 
projektet, bolaget och kommunkoncernen? 

 Hur ser betalningsviljan på marknaden ut för lokaler av denna typ och hur stor blir 
differensen mot nuvarande befintliga lokaler på Östra Piren? 

 När kommer fastigheterna på Östra Piren generera ett överskott? 
 Vad blir konsekvensen om vi inte bygger någonting alls? 
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Dåtid 
Den absolut största bristen i projektet är tiden. Ett projekt som pågår i 11 år påverkas av en 
mängd faktorer och kostnadsbilden blir därefter. Det är inte en sak som gör att 
kostnadsbilden för projektet blivit för hög utan det är många faktorer, exempel är: 

 Karlshamnsfastigheter har varit en dålig beställare och har inte definierat önskad 
slutprodukt. 

 Hänvisning till behov av byggnation pga fullt uthyrda lokaler, men ingen analys av 
nuvarande lokalers hyresnivåer eller ekonomiska bärighet har genomförts. 

 Olika inspel om förändringar i projektet har lett till om projekteringar och 
tidsförskjutningar. 

 Tillkomsten av konsertlokal i huset har förändrat hela husets utformning och det 
finns ingen beställning av konsertlokalen mer än beslutet i Kommunfullmäktige från 
2016 där det anges att det skall byggas en konsertlokal. 

 Utebliven/bristfällig dokumentation från uppföljningar och beslut i processerna. 
 Förgävesprojekteringar som ej informerats om eller förankrats. 
 Okritisk granskning av kalkyler 
 Stor tro på marknaden utan underbyggd fakta 
 Kostnadsutvecklingen i byggbranschen de senaste 11 åren. 
 Upphandling av entreprenad på icke färdiga underlag t.ex. var taket inte färdig ritat 
 Ingen fastighetsekonomisk analys vid utformningen av huset där väldigt mycket yta 

inte är uthyrningsbar i form av ljusgårdar och bio samt konsertlokal som går genom 
flera våningsplan. Total byggyta för huset är cirka 10 700 kvm (då ingår ytan för 
ljusgårdar och de delar som är genomgående för vissa våningsplan avseende 
konsertlokal och bio), av detta är cirka 6 800 kvm uthyrningsbart. Dvs 63 % av ytan. 

 Upphandlingarna som gjorts av underentreprenörer och generalentreprenör har bara 
fokus på kostnaden och ingen utvärdering av tillkommande kostnader. Konsekvensen 
är mycket stora påslag för ÄTA. 
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Nutid 
Efter det att avtalet tecknades med Dynacon 200701 har byggnationen varit kantad av 
problem bland annat pga bister i underlagen. Framdriften av projektet har varit svår och ett 
antal hinderanmälningar har inkommit. Karlshamnsfastigheter har aktivt arbetat med att få 
styr på projektet och även att skapa ett varumärke och ett intresse för projektet. Den största 
åtgärden var beslutet att avbryta med Dynacon och genomföra en ny upphandling som 
tilldelats PEAB. Exempel på andra åtgärder som har genomförts de senaste 12 månaderna 
är: 

 Inhyrning av projektledare från Karlshamns kommun 
 Rapport framtagen kring granskning av arkitekthandlingar 
 Reklamation av kollisioner i handlingarna 
 Avslutat samarbete med Arkitekt 
 Ny projekt organisation 
 Genomgång och komplettering av samtliga bygghandlingar 
 Nya planlösningar för att öka uthyrningsbar yta 
 Utbyte av material och lösningar till enklare och mer kostnadseffektiva alternativ, 

utan att ta bort känslan av att huset är mer än ett ”vanligt hus” 
 Upphandling av konsult för hjälp med marknadsföring 
 Framtagande av marknadsföringsmaterial för kontor och restaurang. 
 Förstudie av hela projektet 
 Utredning kring förgävesprojektering 
 Värdering av samtliga fastigheter på Östra Piren. 
 Nedskrivning av projektet med 129 Mkr i 2021 års bokslut. 
 Ansökt om nytt bygglov  
 Framtagande av ny logga och grafisk profil 
 Framtagande av en ny hemsida 
 Framtagande av upphandlingsunderlag för lös och fast inredning 
 Skrivit avtal med 3 nya hyresgäster i Etapp 5. 
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Framtid 
I januari 2022 tilldelades PEAB partneringupphandlingen och sedan dess har arbetet pågått 
med att projektera färdigt huset och få fram en slutkostnad för projektet. Den 13 maj 2022 
erhöll Karlshamnsfastigheter en slutkostnadsberäkning av PEAB. 

Att bygga färdigt huset kommer att kosta totalt 585 Mkr. Idag finns en antagen 
investeringsbudget samt en borgensram på 430 Mkr. Det innebär ett behov av en ökad 
finansiering med 155 Mkr för att kunna bygga huset färdigt. Idag finns det även en beslutad 
driftbudget som kommer generera ett negativt resultat om 41 Mkr fram till 2027, men inget 
beslut om hur detta negativa resultat skall hanteras. 

Ökad kostnad för att bygga huset färdigt ökar inte husets värde 
Den värdering som är gjord visar på ett värde på Emigranten på 371 Mkr när huset är 
färdigbyggt och uthyrt. Inför 2021 års bokslut gjordes ett antagande om en slutkostnad för 
projektet på 500 Mkr. Då värderingen visade på ett värde för färdig fastighet på 371 Mkr 
blev det en nedskrivning i 2021 års bokslut på 129 Mkr. Att projektet nu beräknas kosta 585 
Mkr medför att den summa som överstiger 500 Mkr inte kommer skapa något ökat värde för 
fastigheten och därmed måste överstigande summa skrivas ner omgående. Det är därmed 
inte möjligt att erhålla borgen för de 85 Mkr. 

Behov 
För att kunna bygga huset färdigt behöver Karlshamnsfastigheter en ökad borgensram på 70 
Mkr och ett aktieägartillskott om 85 Mkr. 

Styrelsebeslut 
Karlshamnsfastigheters styrelse tog den 17 maj 2022 beslut om att lämna ärendet kring 
finansieringen av byggnationen vidare till Stadsvapnet för fortsatt beredning.  
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Kostnadsanalys av 585 Mkr 
Slutkostnaden är beräknad till 585 Mkr och består av olika delar. Per 2022-04-30 har 
Karlshamnsfastigheter kostnadsfört 289 297 072 kronor i projektet. För att färdigställa 
projektet skall 295 702 928 kronor till betalas ut. Nedan följer en redogörelse för de olika 
delarna av kostnaderna. Analysen bygger på att projektet fortlöper och att huset står färdigt 
september 2023. Vidare bygger den på borgen om 500 Mkr och ett aktieägartillskott på 85 
Mkr. 

 

 

Fördelning av de 585 Mkr ser ut enl ovan. 

En möjlig besparing i grundkalkylen är den konstnärliga utsmyckningen som är satt till 3 Mkr. 
Det är även möjligt att hyresgästanpassningarna inte kommer att kosta 10 Mkr, men då 
huset är utformat som det är krävs det en del anpassningar för att få lokalerna så som 
hyresgästerna önskar. Utan dessa pengar är det mycket svårt att hyra ut lokalerna.  

Att bygga huset tätt och sedan inte göra mera kommer att kosta 316 Mkr. 

Värt att notera är att endast räntorna som aktiveras i projektet uppgår till 25 Mkr tom 
september 2023. 
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Genomgång av PEABs kostnader 
PEAB har beräknat sin del, Fas1 och Fas 2, till 239 Mkr, denna fördelar sig enl. nedan. 

 

Underentreprenader för installationer - Detta är el, styr, VS ventilation, storkök, hissar och 
kyla. Flertalet av dessa är redan upphandlade år 2020 och därför är denna kostnad svår att 
påverka. Totalt hamnar denna post på 80 Mkr. 

Offertkalkyl - Detta är de arbeten och hantverkare som upphandlas och deras material samt 
lös och fast inredning. Under projektets gång har arbeten med förändringar av material 
pågått och har lett till besparingar. Materialvalen bedöms nu vara på en rimlig nivå och det 
är svårt att hitta besparingar här. Det är möjligt att det kan ske tidsvinster under arbetenas 
gång, om så är fallet kommer denna besparing Karlshamnsfastigheter tillgodo. Totalt hamnar 
denna post på 65 Mkr. 

Omkostnadskalkyl – Detta är platsomkostnader för bodar, inhägnader, kranar, skyddsräcken 
samt projektering för bygg. Dessa saker behövs för att klara arbetsmiljön och de 
säkerhetsföreskrifter som finns och för att kunna administrera byggarbetsplatsen. Det 
kommer att vara en stor arbetsplats med uppemot 100 olika hantverkare samtidigt vid vissa 
tidpunkter. Det går inte att hitta besparingar i denna del. Totalt hamnar denna post på 29,2 
Mkr. 

Påslag för självkostnad – Avtalsenligt påslag på 7,5 % till PEAB. Detta skall täcka vinst, risk, 
garantitid overhead mm. Det är den lägsta procentsats som accepteras i 
upphandlingsunderlaget. Vanligt påslag är runt 10 %. Totalt hamnar denna post på 16,6 Mkr. 
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Nettokalkyl – PEABS egna arbeten med egen personal samt material. Arbeten med 
innerväggar, gips, uppgjutning av golv på plan 1 mm. Arbeten som måste genomföras för att 
få ett hus som är uthyrningsbart. Totalt hamnar denna post på 16,4 Mkr. 

Risker i projektet– Finns en framtagen lista med risker i projektet. Exempel på risker som är 
inlagda i kalkylen är ökade materialpriser, långa leveranstider som föranleder utbyte av 
material till dyrare material för att klara sluttiden, ökade kostnader för kvällsarbete pga snäv 
tidsram mm.  Listan är på 73 punkter. Förhoppningen är att alla risker inte realiseras och då 
blir det besparingar, men det går inte att i nuläget ta bort någon kostnad på denna post. 
Totalt hamnar denna post på 12,2 Mkr. 

Teknik konsertlokal – Denna post är möjlig att ta bort och ålägga på kommande hyresgäst 
att investera i. Troligtvis kommer det att bli dyrare om detta görs i ett senare skede och det 
kan vara svårt att få någon att investera 11,6 Mkr i en inhyrd lokal. Om Karlshamns kommun 
hyr lokalen är det dock en möjlighet att kostnaden kan bäras där. Bedömningen är att 
konsertlokalen är svåruthyrd utan denna tekniska utrustning. Nivån på utrustningen är 
bantad till en låg men dock funktionell nivå. Totalt hamnar denna post på 11,6 Mkr. 

Tjänstemannakalkyl – Kostnader för PEABs personal i form av platsledning, kalkylator, 
miljösamordnare, inköpare mm. Dessa kostnader tidsredovisas och följs upp. Då det kommer 
vara en stor arbetsplats krävs stor bemanning för platsledningen. Totalt hamnar denna post 
på 8 Mkr. 

Slutsats PEABs kostnader 
Det är möjligt att låta kommande hyresgäst investera i tekniken i konsertlokalen. Detta 
skulle minska investeringen med 11,6 Mkr. Det finns även möjlighet att riskerna som finns i 
kalkylen inte realiseras och det kan ge en besparing framöver, men det går inte att ta bort 
dem i detta skede. 

Besparingar i form av ändrade materialval och förenklingar har gjorts under projekteringen 
och de är redan inarbetade i underlaget. Möjligen kan det bli inarbetning av timmar för 
hantverkarna, men det går inte att budgetera för en sådan eventualitet. 

  

45



 
 

Karlshamnsfastigheter AB  |  karlshamnsfastigheter.se Karlshamn 2022-05-19 

Ny driftkalkyl 
Den driftkalkyl som fanns med som underlag till Kommunfullmäktiges beslut om utökad 
borgensram år 2020 har byggt på antagande av snitthyror uppemot 5 500 kr/kvm för 
kontorsutrymmena. De efterforskningar som har gjorts samt de hyresavtal som till dagens 
datum har tecknats visar på hyresintäkter som ligger runt 4 000 kr/kvm. Den värdering som 
är gjord av fastigheten ör baserad på en hyresintäkt om 4 000 kr/kvm för kontoren. Med 
anledning av detta måste en ny driftkalkyl göras och till hjälp med detta har en konsult 
anlitats för att få en extern bedömning av driftkostnaden men även av hyresnivåerna. 
Hyreskalkylen baseras på när respektive lokal beräknas hyras ut och till vilken hyra den hyrs 
ut, dvs det är inte ett antagande kring hur stor procentandel som är uthyrd till en viss 
tidpunkt. 

Nedan följer ett antal grafer på olika scenarios. Kalkylerna baseras på en investering om 500 
Mkr och ett bokfört värde på 371 Mkr. Detta förutsätter också ett aktieägartillskott om 85 
Mkr. 

Hyresintäkter 

 

Grafen visar hur resultatet påverkas om den framtagna budgeten på uthyrning inte kan hållas utan 
blir lägre än beräknat. Den visar även hur driftkostnadskalkylen såg ut när Kommunfullmäktige 
fattade sitt beslut om utökad borgen år 2020. 
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Grafen visar det ackumulerade resultatet över perioden. Det är endast grundkalkylen samt kalkylen 
som förelåg vid Kommunfullmäktiges beslut om utökad borgen år 2020 som ”betalar tillbaka” det 
genererade underskottet. Den nya kalkylen behöver en täckning av ett negativt resultat på runt 10 
Mkr medan kalkylen vid kommunfullmäktiges beslut om utökad borgensram år 2020 behövde en 
täckning av ett negativt resultat på 41 Mkr. Värt att notera är att kalkylen är mycket känslig ifall 
beräknad uthyrning ej nås. 
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Avskrivningar 
Avskrivningarna i den nya kalkylen är satta till 3,3 %. I kalkylen som låg till grund för 
kommunfullmäktiges beslut om utökad borgensram år 2020 var avskrivningarna 2,4 %. 
Nedanstående grafer visar på avskrivningarnas påverkan på resultatet. 
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Ränta 
Belåningen är hög för fastigheten. Även om en nedskrivning är gjord belastar fortfarande 
räntan Emigranten. Det innebär att det är ränta på lån på 500 Mkr som skall betalas. Nedan 
visas hur olika räntor påverkar resultatet. I kalkylen är räntan satt till 2 %. 
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Drift och underhåll 
I kalkylen är drift och underhållsökningarna satta till 3 %. Dessutom är underhållskostnaden 
satt till 0 kronor de första fem åren då detta är under garantitiden. Nedan visas hur olika 
kostnadsökningar på drift och underhåll påverkar resultatet. 

 

 
Summering driftkalkyl 
Det finns inga marginaler i driftkalkylen vilket gör den väldigt känslig för förändringar. Den 
absolut största risken är att uthyrningen inte går enligt plan. Efter detta är det räntan och 
kostnadsökningar på drift och underhåll. Avskrivningarnas storlek är ingen risk, men kan vara 
en möjlighet om de skulle gå att minska något. Det krävs en djupare analys av 
avskrivningarna innan någon förändring av dessa kan ske. 
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Området Östra Piren 
Utöver etapp 5 finns 3 andra fastigheter, som är bebyggda, på Östra Piren. Dessa genererar 
inte ett positivt resultat idag, men arbetet är i full gång med att få ordning på detta. Avtal är 
under omförhandling och en hyresgästdialoger pågår.  

Januari 2022 genomfördes en värdering och analys av fastigheterna på Östra Piren. Denna 
visar på ett mervärde i att köpa kringliggande mark och att det finns en potential i befintliga 
fastigheter på Östra Piren att generera ett positivt resultat. Styrelsen har fattat beslut om att 
se över möjligheten att köpa marken av Karlshamns kommun. Kommunstyrelsens beslut om 
att sälja fastigheterna på Östra Piren har gjort att detta arbete har pausats. 
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Vägen framåt 
På Karlshamnsfastigheters styrelsemöte den 17 maj 2022 var tanken att diskutera olika 
alternativ och för att kunna gå vidare med projektet, men då slutkostnaden blev så pass hög 
och dess påverkan på Karlshamn kommun och kommunkoncernen så stor valde styrelsen att 
diskutera nedan tre olika scenarios. Vänligen notera att i bilaga nr 16 finns bildspel från 
styrelsemötet. Här är värdet på Emigranten satt till 380 Mkr och investeringen till 510 Mkr. 
Detta är värden som skulle kunna vara möjliga, men bedömningen är att hålla redovisningen 
till av värderingen satta värden. 

 Bygga huset tätt och sedan sälja samtliga fastigheter Karlshamnsfastigheter äger på 
Östra Piren 

 Bygga huset färdigt och sedan sälja samtliga fastigheter Karlshamnsfastigheter äger 
på Östra Piren 

 Bygga huset färdigt, förvalta det i några år och sedan sälja samtliga fastigheter 
Karlshamnsfastigheter äger på Östra piren. 
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Bygga huset tätt och sedan sälja samtliga fastigheter Karlshamnsfastigheter äger på 
Östra Piren 
Detta alternativ innebär att Dynacon bygger huset tätt och sedan avvecklar sin arbetsplats. 
Detta skulle generera en investeringskostnad om 316 Mkr. Därefter säljes samtliga 
byggnader som Karlshamnsfastigheter äger på Östra Piren.  

Idag finns det ett antal upphandlade avtal, som upphandlades redan 2020, och om huset 
bara ska byggas tätt krävs en avbeställning av dessa avtal och den beräknade kostnaden för 
detta är 8 Mkr, detta är en driftkostnad. 

Värdet på tätt hus är beräknat enl. värde för färdigt hus 371 Mkr minus den investering som 
krävs för att bygga huset färdigt som är 230 Mkr. Dvs värdet blir 140,7 Mkr. Detta är 
troligtvis en för hög värdering och den bör betraktas med en avvikelsemöjlighet på 20 %. Dvs 
värdet är mellan 113 Mkr och 140,7 Mkr. 

I nedanstående tabell redovisas resultatet vid en försäljning av samtliga fastigheter på Östra 
Piren vid tätt hus.  

 

 

Resultatet av försäljningen är -89,3 Mkr. Detta är beräknat på den högsta värderingen av 
Emigranten dvs 140,7 Mkr. Om värdet istället blir det lägre 113 Mkr blir resultatet istället – 
117 Mkr. 

En försäljning när huset är tätt frigör 433 Mkr i låneutrymme för 
kommunkoncernen till en kostnad i spannet 89-117 Mkr. 

Marknadsvärde byggnaderna på 
Östra Piren Bygg huset tätt
Emigranten 140 700 000            
Frisholmen 94 000 000               
Badhuset 90 000 000               
Söderport 27 000 000               
SUMMA 351 700 000            

Belåning
Emigranten 316 000 000            
Befintliga byggnader 117 000 000            
SUMMA 433 000 000            

Driftkostnader
Avbeställning UE 8 000 000                 
SUMMA 8 000 000                 

Vinst/förlust försäljning 81 300 000-               
driftpåverkan 8 000 000-                 
SUMMA 89 300 000-               
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Bygga huset färdigt och sedan sälja samtliga fastigheter Karlshamnsfastigheter äger på 
Östra Piren 
Detta alternativ innebär att PEAB bygger huset färdigt och därefter säljes samtliga byggnader 
som Karlshamnsfastigheter äger på Östra Piren. Detta skulle generera en 
investeringskostnad om 500 Mkr och ett behov av ett aktieägartillskott om 85 Mkr. 

Värdet på huset är enl. gällande värdering 371 Mkr.  

I nedanstående tabell redovisas resultatet vid en försäljning av samtliga fastigheter på Östra 
Piren när huset är färdigbyggt. 

 

 

Resultatet av försäljningen är -119,8 Mkr.  

En försäljning av samtliga, av Karlshamnsfastigheter ägda, fastigheter på Östra Piren efter 
det att huset byggts färdigt frigör 617 Mkr i låneutrymme för kommunkoncernen till en 
kostnad om 119,8 Mkr. Värt att notera är att 184 Mkr mer i låneutrymme måste nyttjas 
för att bygga huset färdigt än i alternativet när huset ska byggas tätt. 

Marknadsvärde byggnaderna på 
Östra Piren Bygg emigranten färdig
Emigranten 371 000 000                              
Frisholmen 94 000 000                                
Badhuset 90 000 000                                
Söderport 27 000 000                                
SUMMA 582 000 000                              

Belåning
Emigranten 500 000 000                              
Befintliga byggnader 117 000 000                              
SUMMA 617 000 000                              

Driftkostnader
Avbeställning UE -
Aktieägartillskott 84 823 285                                
SUMMA 84 823 285                                

Driftkostnader om försäljning av 
färdigt hus och ofärdigt hus
Vinst/förlust försäljning 35 000 000-                                
driftpåverkan 84 823 285-                                
SUMMA 119 823 285-                              
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Bygga huset färdigt behålla det i några år och sedan sälja samtliga fastigheter 
Karlshamnsfastigheter äger på Östra Piren 
Detta alternativ innebär att PEAB bygger huset färdigt, Karlshamnsfastigheter förvaltar huset 
i ett antal år och arbetar aktivt med att förhandla om hyror i de befintliga fastigheterna. 
Därefter säljes samtliga byggnader som Karlshamnsfastigheter äger på Östra Piren. Detta 
skulle generera en investeringskostnad om 500 Mkr och ett behov av ett aktieägartillskott 
om 85 Mkr. 

Värdet på huset är enl. gällande värdering 371 Mkr. Värdena på resterande byggnader på 
Östra Piren är den potential som finns i fastigheterna och som skulle kunna realiseras. 

I nedanstående tabell redovisas resultatet vid en försäljning av samtliga fastigheter på Östra 
Piren när huset är färdigbyggt. 

 

Resultatet av försäljningen 2025 eller senare är – 61,8 Mkr.  

En försäljning av samtliga, av Karlshamnsfastigheter ägda, fastigheter på Östra Piren efter 
det att huset byggts färdigt och förvaltats ett antal år av Karlshamnsfastigheter frigör 617 
Mkr i låneutrymme för kommunkoncernen till en kostnad om 61,8 Mkr. Men det låser upp 
investeringsmedlen över längre tid och aktieägartillskottet om 85 Mkr behöver ges direkt. 

Marknadsvärde byggnaderna på 
Östra Piren Potential 2025 och frammåt

Emigranten 371 000 000                                   
Frisholmen 119 000 000                                   
Badhuset 115 000 000                                   
Söderport 35 000 000                                      
SUMMA 640 000 000                                   

Belåning
Emigranten 500 000 000                                   
Befintliga byggnader 117 000 000                                   
SUMMA 617 000 000                                   

Driftkostnader
Avbeställning UE -
Aktieägartillskott 84 823 285                                      
SUMMA 84 823 285                                      

Driftkostnader om försäljning av 
färdigt hus och ofärdigt hus
Vinst/förlust försäljning 23 000 000                                      
driftpåverkan 84 823 285-                                      
SUMMA 61 823 285-                                      
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Sammanfattning 
Vilket alternativ som än väljs kommer det att krävas ett aktieägartilskott. Osäkerheterna i 
bedömningen är vilket värde fastigheterna kan inbringa vid en försäljning. Dagens 
hyresnivåer i befintliga fastigheter gör att värdet är lägre idag än om några år då arbete 
pågår med översyn av hyresavtal och hyresnivåer. 

Värt att notera är att direktavkastningen i värderingarna är satt till 5 % och om en köpare har 
högre krav på direktavkastning värderar de fastigheterna till ett lägre pris Dessutom har 
driftkostnaden en stor påverkan. Värderingen som gjordes 2021 ger ett marknadsvärde för 
befintliga fastigheter på 145 Mkr medans värderingen från 2022 ger ett värde om 211 Mkr. 
Skillnaden är 66 Mkr och grundas på ändring av direktavkastning samt driftkostnad. 

En annan faktor som påverkar är att värderingar och priser på att bygga färdigt huset är 
offentliga vilket kan nyttas av en köpare för att få ett lägre pris på fastigheterna. Dessutom 
kan den negativa publicitet som varit kring projektet påverka priset negativt. 

 

 

 

 

  

Marknadsvärde byggnaderna på 
Östra Piren Bygg huset tätt Bygg emigranten färdig

Potential 2025 och frammåt

Emigranten 140 700 000            371 000 000                              371 000 000                                   
Frisholmen 94 000 000               94 000 000                                119 000 000                                   
Badhuset 90 000 000               90 000 000                                115 000 000                                   
Söderport 27 000 000               27 000 000                                35 000 000                                      
SUMMA 351 700 000            582 000 000                              640 000 000                                   

Belåning
Emigranten 316 000 000            500 000 000                              500 000 000                                   
Befintliga byggnader 117 000 000            117 000 000                              117 000 000                                   
SUMMA 433 000 000            617 000 000                              617 000 000                                   

Driftkostnader
Avbeställning UE 8 000 000                 - -
Aktieägartillskott 84 823 285                                84 823 285                                      
SUMMA 8 000 000                 84 823 285                                84 823 285                                      

Driftkostnader om försäljning av 
färdigt hus och ofärdigt hus
Vinst/förlust försäljning 81 300 000-               35 000 000-                                23 000 000                                      
driftpåverkan 8 000 000-                 84 823 285-                                84 823 285-                                      
SUMMA 89 300 000-               119 823 285-                              61 823 285-                                      
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Beslut 
Karlshamnsfastigheter styrelse beslutade att hänskjuta ärendet till Stadsvapnet för vidare 
beredning då den ekonomiska påverkan av projektets vidare framdrift är stor på Karlshamn 
kommun och kommunkoncernen. Det är av största vikt att komma till ett beslut snabbt av 
olika anledningar, framförallt: 

 då enkom räntorna kostar 500 000 kr i månaden på de lån som finns.  
 då risken är stor att materialpriser stiger och leveranstider ökar desto längre tid 

beslutsprocessen varar. Höjd är taget för detta i kalkylerna, men det bygger på beslut 
om vidare byggnation i juni. Senare beslut påverkar kalkylerna. 

 då högre kostnad för att bygga huset klart minskar priset som en eventuell köpare är 
villig att betala för ett inte färdigbyggt hus. 

 då nuvarande hyresgäster har kontrakterade inflyttningstider i sina hyresavtal. 
Förseningar som medför merkostnader för dessa kan resultera i stämningar och avtal 
som sägs upp i förtid. 

Bilagor 

Bilaga 1 - Avtal arkitektbyrå 

Bilaga 2 - Protokoll kommunfullmäktige 2014-04-07 § 47 

Bilaga 3 - Protokoll Kommunfullmäktige 2016-06-13 § 76 

Bilaga 4 - Protokoll kommunfullmäktige 2020-06-15 § 92, inkl. bilagor 

Bilaga 5 – Slutrapport genomlysning av förgävesprojektering Emigranten 1 

Bilaga 6 – Granskningsrapport Beslut om utökad borgensram steg 1 

Bilaga 7 – Granskningsrapport Beslut om utökad borgensram steg 2 

Bilaga 8 – Granskningsrapport Beslut om utökad borgensram steg 3 

Bilaga 9 – Granskning av beslutsprocessen i projekt Emigranten 

Bilaga 10 – Rapport avseende granskning av arkitekthandlingar 

Bilaga 11 – Bilaga till Rapport avseende granskning av arkitekthandlingar 

Bilaga 12 – Säljmaterial kontor 

Bilaga 13 - Förstudie Östra Piren – 2021-10-12 

Bilaga 14 – utredning kring nedskrivningsbehov 2022-01-15 

Bilaga 15 – Rapport fastighetsvärdering 2022-02-07 

Bilaga 16 – Redovisning av § 63 Karlshamnsfastigheters styrelsemöte 220517 

Bilaga 17 – Protokoll § 63 Karlshamnsfastigheters styrelsemöte 220517 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 87

Kommunfullmäktige 2014-04-07

§ 47 2014/1243

Byggnation av etapp 5 a på Östra Piren

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna genomförandet av etapp 5 a enligt framlagd redovisning till en beräknad
kostnad om 144 mnkr

att såsom för egen skuld medge en utökning av borgensramen för Karlshamns-
fastigheter AB:s låneförpliktelser med 144mnkr från dagens 226 rnnkr till 379 mnkr
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Reservation

Lars Jeppsson (K) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Stadsvapnet i Karlshamn AB har beslutat att föreslår ett genomförande av etapp 5 a
på Östra Piren enligt framlagd redovisning till en beräknad kostnad om 144nmkr samt
en utökning av borgensramen för KarlshamnsfastigheterAB:s låneförpliktelser med 144
mnkr till sammanlagt 370 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beflntliga fastigheter är sedan en tid tillbaka uthyrda till 100% eller i något fall nästan
100%. Utvecklingen av NetPort Science Park skall möjliggöra utveckling av fler företag
och att dessa företag kan expandera. Skall målen som är satt till 2020 kunna infrias så
behöver fastighetsbeståndet utökas. För att kunna fortsätta på den inslagna vägen är det
nu nödvändigt att bygga ytterligare en etapp, vilken kallas 5 a. Med en bruttoarea på
6000 kvadratmeter.

Etapp 5 a innehåller dels en allmän del med projekterad bio och restaurang samt ev. ett
mindre gym. Entr&Iär utformad som ett torn vilket symboliserar både den rustik som
funnits i hamnen med kranar och stora maskiner men också en symbol för det lotstorn
som en gång funnits i•området. Tornets två övre våningar skall vara bokningsbara för
både företag och allmänhet.

Beslutsunderlag

Stadsvapnet i Karlshamn AB protokoll 2014-03-04 § 17
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-25, § 65.

Jäv

Tommy Larsson (V) anser sigjävig och deltar inte i handläggningen av ärendet.

0
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Kommunstyrelsen 2014-03-25

Forts § 47

Yrkanden

Jan-Åke Berg (S) med instämmanden av Sven-Åke Svensson (S), Kenneth Hake (S),
Paul Hedlund (FP) och Eva Olsson Bengtsson (V) yrkar bifall till komrnunstyrelsens
förslag.

Ingrid Ågård (MP) yrkar att känslig utrustning lyfts upp till plan över markplan, att
solenergi tas tillvara på taket (kan Coop så kan vi) samt att bio och restaurang stryks till
förmån för de som redan fmns.

Kenneth Hake (S) yrkar avslag på Ingrid Ågårds (MP) tilläggsyrkande.

Lars Jeppsson (K) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Proposition 1

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars Jeppssons
(K) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Proposition 2

Ordföranden ställer därefter proposition på Ingrid Ågårds (MP) tilläggsyrkande och
Kenneth Hakes (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår Ingrid
Ågårds (MP) tilläggsyrkande.

Protokollet ska skickas till

Stadsvapnet i Karlshamn AB
Karlshamnsfastigheter AB
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2016-06-13 

sid 1 av 4 

 
 
 
Plats och tid:  Rådhussalen, klockan 17:00 – 19:25 med ajournering klockan 18:20-18:40. 

Beslutande: Marie Sällström Ordförande (S) 
Gert Åkesson Vice Ordförande (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Vice Ordförande (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Andreas Saleskog Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Sara Sakhnini Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anki Hansson Ledamot (S) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Sofie Dahlqvist Ledamot (S) 
Göran Svensson Ledamot (S) 
Vivianne Andersson Ledamot (S) 
Gertrud Ivarsson Ledamot (C) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Carin Erlandsson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Claes Mårlind Ledamot (M) 
Bärthil Ottosson Ledamot (M) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (M) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Sara Månsson Möllergren Ledamot (MP) 
Anna Atmander Ledamot (MP) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Johanna Karlsson Ledamot (MP) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Jens Henningsson Ledamot (V) 
Monica Andersson Ledamot (V) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Anneli Bengtson (S) tjg för Suzanne Svensson (S)  
Fredrik Nilsson (S) tjg för Kerstin Gustafson (S)  
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2016-06-13 

sid 2 av 4 

 

Inger Löfblom Sjöberg (S) tjg för Tobias Folkesson (S)  
Ingvar Andersson (S) tjg för Kenneth Hake (S)  
Roland Ohlsson (S) tjg för Maj Lingerud Sorinder (S)  
Siri Näslund (S) tjg för Ingrid Hagberg-Hake (S)  
Britt Kilsäter (M)tjg för Marco Paulsson (S) tom § 85  
Bo Bogheim (SD) tjg för Anna Wihlstrand (SD)  
   
 

Närvarande 
ersättare: 

Katrin Johansson (S), Patrik Engström (S), Kerstin Linde (S), Bodil Frigren 
Ericsson (L), Anders Thurén (MP) Tommy Larsson (V) och Karin Johansson (V). 

Övriga: Christina Mattisson Region Blekinge 
Anna-Lena Cederström Region Blekinge 
Mats Dahlbom (C) §§ 89-90 Ordförande Tekniska nämnden 
 

Utses att justera: Anna Atmander (MP) och Göran Svensson (S)  

Paragrafer: §§ 70 - 102 

Justeringsdatum:  2016-06-22 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Ann Åstrand  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Marie Sällström (S)   
   
Justerande …………………………………………………… 

Anna Atmander (MP) 
…………………………………………………… 
Göran Svensson (S) 

 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunfullmäktige   
Sammanträdesdatum: 2016-06-13   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-06-22 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-07-14 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: 
______________________________________________________________________________
___________ 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2016-06-13 

sid 3 av 4 

 
§ 76 Byggnation av etapp 5B och tillägg för etapp 5A, Östra Piren 2014/1243 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att ge Karlshamnsfastigheter i uppdrag att genomföra byggnation av hela  
etapp 5, enligt framlagd redovisning, vilket inkluderar ytterligare 31 mnkr för etapp 5A och 
125 mnkr för etapp 5B samt  
 
att såsom för egen skuld medge utökning av borgensramen för Karlshamnfastigheter AB:s 
låneförpliktelser med 156 mnkr från dagens 370 mnkr jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har tidigare, 2014-04-07 § 47, beslutat att genomföra etapp 5A på Östra 
Piren.  Etappen 5B som skulle behandlas vid senare tillfälle. Hela etappen 5 innehåller dels en 
allmän del med projekterad bio och restaurang samt konsertlokal.  
 
Stadsvapnet har nu, efter Karlshamnsfastigheters förslag, beslutat föreslå att hela etappen 5 
(5A och 5B) genomförs i ett byggprojekt.  
 
Den sedan tidigare beslutade etappen kommer kosta 175 mnkr mot tidigare beräknat och 
beslutade 144 mnkr. Etapp 5B är kostnadsberäknad till 125 mnkr och inkluderar då konsertlokal 
för 300 personer, varför hela projektet beräknas till 300 mnkr.  
 
Beslutsunderlag 
 

 Investering Karlshamnsfastigheter AB 

 Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 47 - Byggnation av etapp 5A på Östra Piren 

 Kommunstyrelsens beslut 2016-05-31, § 133 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar att projektets etapp 5A och 5B erbjuds till marknadens aktörer. 
 
Per-Ola Mattsson (S), med instämmande av Jens Henningsson (V), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Anders Englesson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Magnus Gärdebrings (S) och Anders 
Englessons (MP) yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
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sid 4 av 4 

 
 
Reservationer 
 
Samtliga ledamöter i Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Ekonomichefen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-06-15 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00—18:00  

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S)  
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C)  
Per-Ola Mattsson Ledamot (S)  
Annika Westerlund Ledamot (S)  
Leif Håkansson Ledamot (S)  
Monika Nobach Ledamot (S)  
Jan Bremberg Ledamot (S)  
Jan-Åke Berg Ledamot (S)  
Lena Sandgren Ledamot (S)  
Marco Gustavsson Ledamot (C)  
Mats Dahlbom Ledamot (C)  
Charlott Lorentzen Ledamot (MP)  
Magnus Gärdebring Ledamot (M)  
Elin Petersson Ledamot (M)  
Magnus Sandgren Ledamot (M)  
Magnus Arvidsson Ledamot (M)  
Catarina Flod Ledamot (M)  
Ulf Ohlsson Ledamot (M) Ej § 92 
Anna Arild  Ledamot (M) § 92 
Emanuel Norén Ledamot (L)  
Britt Jämstorp Ledamot (KD)  
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD)  
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD)  Ej § 80 
Ulrika Berggren Ledamot (SD)  
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) Ej § 92 
Tommy Larsson Ledamot (V)  

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Jonas Lingvärn (SD)  Gudrun Johansson (SD)   
Margaretha Lennarthsson (SD)  Tommy Mikkelsen (SD) § 92 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör  
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare  
Anna Persson, utredare  

Paragrafer §§ 70-92  

Utses att justera Jan-Åke Berg (S) och Magnus Arvidsson (M) 

Justeringsdatum  2020-06-18 
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Sekreterare Miki Tomita Larsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande ………………………………………… 

Jan-Åke Berg (S)  
………………………………………… 
Magnus Arvidsson (M) 

 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2020-06-15 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-06-22 

Tillkännages t.o.m.: 2020-07-13 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 92 Utökning av borgensramen för Karlshamnsfastigheter AB 2020/1886  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utöka tidigare beslutad borgensram om 300 mnkr för projektet Etapp 5 Östra Piren till 
430 mnkr. 
 
Ulf Ohlsson (M) och Tommy Mikkelsen (SD) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Röstförklaringar 
 
Magnus Gärdebring (M) anmäler en skriftlig röstförklaring (protokollsbilaga till § 92). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016 § 76 om att ge Karlshamnsfastigheter i 
uppdrag att genomföra hela Etapp 5 och beviljade samtidigt en borgensram om 300 
mnkr exkl. moms. Förprojekteringsfasen har dragit ut på tiden och nu fyra år senare, 
efter att anbud begärts in, uppskattas den totala projektkostnaden bli 430 mnkr 
inkluderande oförutsedda kostnader om 7,5 procent. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-08 
Underlag inför styrelsebeslut i KAFAB; 

1. Tjänsteskrivelse från KAFAB 
2. Bilaga 1, Kalkyl KAFAB 
3. Bilaga 2, Framtidsbild Netport KAFAB 
4. Bilaga 3, Konsekvensanalys KAFAB 

 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Magnus Gärdebring (M) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och 
finner kommunfullmäktige besluta enligt det. Ordförande godkänner Magnus 
Gärdebrings (M) begäran om att bilägga en röstförklaring till kommunfullmäktiges 
protokoll.  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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Nybyggnation av Etapp 5 på Östra Piren (Emigranten 1) 
 

 
Styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Att  utöka tidigare beslutad borgensram om 300 Mkr för projektet Etapp 5 Östra Piren till 430 Mkr 
 

Sammanfattning 
Nuvarande tre fastigheter på Östra Piren ägs av Karlshamnsfastigheter AB. Dessa är sedan några år 
tillbaks fullt uthyrda inom konceptet Netport Science Park (Netport). För att kunna expandera och 
utveckla Netport erfordras mer verksamhetsyta. Det har därför projekterats fram drygt 10.000 nya 
kvadratmeter. 
 
Kommunfullmäktige har senast den 13 juni 2016, §76, tagit beslut om att hela Etapp 5 ska genomföras 
innehållande bl.a. biograf, konserthall och restaurang, och därtill beviljat en borgensram om 300 Mkr 
exkl. moms. Förprojekteringsfasen har dragit ut på tiden och nu fyra år senare estimeras att den totala 
projektkostnaden blir 430 Mkr, vilket inkluderar oförutsedda kostnader om 7,5%. 
 
Om KF fattar beslut i enlighet med Karlshamnsfastigheters förslag beräknas byggnaden stå klar för 
inflyttning i oktober 2022. 
 

Beslutsunderlag 
 Sammanfattande kostnad/intäktskalkyl (hyreskalkyl)     Bil. 1 

 PM ”En framtidsbild…” från Netport Science Park AB, 2020-05-15  Bil. 2 

 Sammanfattande konsekvensanalys av Karlshamnsfastigheter AB  Bil. 3 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-13, 76§        Bil. 4 
 

 
2020-06-03 
Karlshamnsfastigheter AB 
Stefan Nilsson 
VD 
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Karlshamnsfastigheter AB 
Hamngatan 5, 374 35 Karlshamn 

 
 
 
Sammanfattande kostnads/intäktskalkyl (hyreskalkyl) för 
Emigranten 1 
 

 
Kalkylparametrarna har under april-20 kontrollerats och i viss mån justerats av Netports VD 
Samuel Henningsson (uppdragstagare) och Karlshamnsfastigheters VD Stefan Nilsson 
(uppdragsgivare). Det har även skett en genomgång med Kafabs auktoriserade revisor 
Anders Håkansson som konstaterar att som kalkylen ser ut i dag föranleder det ingen 
nedskrivningsdiskussion. Dock förbehåller sig revisorn att efter byggnationen står klar, 
erhålla en årlig genomgång för att kontrollera att kalkylen håller sig på rätt köl, framför allt 
vad avser uthyrningsgraden. Objektet förväntas stå inflyttningsklart i oktober-22. 
 
De relevanta nyckeltalen är följande. 

 Byggnaden ska vara fullt uthyrd (97%) efter 5år, dvs vid utgången av år 2027 

 Objektet går back i 5 år till en totalkostnad om 41,7 MSEK 

 Plusresultaten börjar komma in fr.o.m. 2027 och de ansamlade initiala förlusterna är 
”återbetalda” år 2032 (pay-back).  

 2033 beräknas vinsten bli 13 Mkr för att därefter öka med ca 1 MSEK/år 
 
Det bör särskilt noteras att 

 Ägare och dess bolag måste enas runt hur de fem första årens förluster ska 
hanteras/täckas upp 

 Estimerad hyresnivå bedöms plausibel, men kommer att utkristalliseras allt mer efter 
hand som hyresförhandlingar slutförs 

 Inga reinvesteringar finns inlagda i kalkylen, enbart sedvanligt underhåll 

 När ett objekt som det aktuella börjar generera vinster bör det övervägas att påbörja 
amorteringar, men det förutsätter att bolaget totalt sett genererar vinst 

 Amorteringstakten bör stämmas av mot likviditetsbehovet 
 

 
2020-06-02 
Karlshamnsfastigheter AB 
Stefan Nilsson 
  

74



Sid: 2 (2) 
Nybyggnation av Etapp 5 på Östra Piren  

Bilaga 1 
 
 

 
 

Karlshamnsfastigheter AB 
Hamngatan 5, 374 35 Karlshamn 
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En framtidsbild för NetPort Science Park och Karlshamn 

med respektive utan etapp fem 

Bakgrund 

Det som idag är NetPort Science Park har växt fram över en tjugoårsperiod och startade som 

ett projekt för strukturomvandling i Karlshamns kommun. Bakgrunden var att Karlshamn 

under många år minskat i både befolkningsmängd och succesivt blivit av med företag som inte 

ersatts av nya. Framtidstron var på väg att försvinna i näringslivet. Ett ömsesidigt värdefullt 

samarbete har skapats mellan kommun, högskola och näringsliv. Fram tills etableringen av 

NetPort Sceince Park fanns Högskolan bara i Karlskrona och Ronneby och hette då just 

Högskolan Karlskrona/Ronneby. I och med etableringen i Karlshamn bytte högskolan namn till 

Blekinge Tekniska Högskola, ett mycket viktigt steg för Karlshamn. 

För tjugo år sedan fanns inga kontorsfastigheter på Östra Piren, inga hyresgäster var 

kontrakterade, men trots det fanns det politiska modet och framsyntheten att ge 

Karlshamnsfastigheter i uppdrag att bygga på Östra Piren för det som sedermera blev NetPort 

Science Park. En framåtblickande satsning, en satsning på att skapa förutsättningar för nya 

verksamheter i Karlshamn, som bidrar till att bygga det nya samhälle vi ser idag och vara del 

av nya marknader. Resan har varit mycket framgångsrik och varit den viktigaste anledningen i 

omvandlingen till ett framåtriktat Karlshamn med ett vitaliserat näringsliv och en vändning till 

en positiv befolkningstillväxt. Nya etapper har vuxit fram. Sedan 6 år har det dock i princip 

varit fullt och utvecklingen med nya företag och tjänster har då stannat av. 

Behovet av att bygga etapp 5 är mycket stort för att en fortsatt positiv utveckling skall vara 

möjlig.  

 

Vad är en science park? (Så här beskriver vi oss som bransch) 

Det är viktigt att förstå att en Science Park inte är ett ”företagshotell”. Med avstamp i 

samhällets utmaningar och FN:s 17 globala hållbarhetsmål beskrivs hur science parks verkar 

och varför de är av oerhört stor vikt för Sveriges utveckling. Science parks har en roll som 

mötesplats, samverkansarena och katalysator för samhällsutveckling.  

Sveriges ca 30 science parks utgör en stor och viktig kontaktyta mellan näringsliv, akademi och 

samhälle. De stimulerande och utvecklande innovationsmiljöerna med spridning över hela landet är 

naturliga mötesplatser mellan människor, idéer, branscher och kunskap. Med sin triple helix-

förankring utgör de också en effektiv plattform för större innovations- och samverkansprojekt.  

Här skapas grogrunden för hållbara, konkurrenskraftiga och innovativa företag som är 

avgörande för Sveriges utveckling.   
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Framtiden med etapp 5 och varför en utbyggnad behövs 

1. När projektet NetPort.Karlshamn startades 1 januari 2001 (det som lade grunden för det 
vi är idag) var huvudtanken att vi skulle arbeta med en strukturomvandling och 
komplettera det befintliga näringslivet med tjänstesektorn. Vid detta tillfälle fanns det 
380 personer anställda inom tjänstesektorn i Karlshamn. Den 31/12 2019 fanns det drygt 
1500 personer anställda i tjänstesektorn det vill säga en ökning med ca1120 personer på 
18 år.  
 

2. Karlshamn ligger inte nära någon större stad, det finns alltså ingen naturlig 
dragningskraft åt oss som det är till många kommuner nära större städer. Karlshamn 
borde statistiskt sett ha en negativ befolkningsutveckling. Att vi inte har det beror på 
flera historiska satsningar där NetPort Science Park har varit en av dessa. Förutsättningen 
för att växa är tillgången till expansiva lokaler för att utveckla science parken i.  
 

3. Karlshamns kommuns vision om 50 000 invånare, med attraktiva boendeområden som 
Janneberg/Duveryd, Stationsområdet och Sternö sjöstad bygger på att det finns växande 
företag och arbetsplatser i kommunen. Dagens 30+ are vill bo där det är attraktiv och 
väljer sedan sin arbetsplats. 50+are flyttar/flyttade dit arbete fanns. Etapp 5 kommer att 
medge företag att ordna arbetsplatser i en kreativ miljö därför att folket finns här. Att 
sedan kunna bo i Sternö sjöstad och ta båten till jobbet är nästan omöjligt att misslyckas 
med. 
 

4. Nuvarande etapper har dragit till sig flera företag som expanderar och som idag är 
belägna på NetPort Science Park. Karlshamns geografiska placering mellan Kristianstad 
och Karlskrona gör att upptagningsområdet omfattar 250 – 300 000 invånare, vilket gör 
etableringar intressanta. Kunskap- och tjänsteföretag väntar inte på att någon skall 
bygga, man etablerar sig där möjligheterna för etablering finns.  
 

5. Etapp 5 är tänkt att vara den möjliga lokaliseringen av innovationskontor för större 
företag i regionen. Företag som Södra, AAK, Volvo och Volvo-kopplade företag med flera. 
Det är en tydlig utveckling bland flera av Sveriges andra 30 science parks-miljöer att 
befintliga större företag därigenom också utvecklas och blir kvar.  
 

6. BTH har som mest härbärgerat 300 – 350 studenter i befintliga lokaler. Den nysatsning 
som görs i dag möjliggör minst 500 - 600 studenter om 5–7 år.  
 

7. Ett Karlshamn som arbetar för 50 000 invånare behöver också kunna erbjuda faciliteter 
inom kulturområdet. En konsertlokal som kommer att kunna erbjuda akustisk musik, 
samt två toppmoderna biosalonger förstärker det kulturella utbudet som kommunens 
invånare kommer att efterfråga.  
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8. Karlshamn borde inte haft den utveckling som vi haft rent statistiskt, men vi växer därför 
att vi bestämt oss för att växa och utvecklas. Av de 30-tal science parks som finns i 
Sverige är Karlshamn är den kommun med minst antal invånare, men där Science Parken 
kanske haft störst betydelse. (Vi genomgick en granskning 2019 med Kista, Linköping och 
Västerås, vi är i samma division innehållsmässigt som dessa).  
 

9. BBI har funnits i 15 år och varit verksam i Karlshamn sedan starten. Genom åren har det 
bildats ett 45 tal företag i Karlshamn med ca 150 anställda. På NetPort Science Park finns 
det idag 9 av de 45 företagen, dessa företag har ca 120 anställda. Just nu kan vi inte ta 
emot fler företag eftersom det är fullt i etapp 1–3.  
 

10. Den utveckling som NetPort Science Park har fått bidra med är enligt utomstående 
bedömare imponerande. Karlshamn har satts på den svenska innovationskartan och är 
något som andra förhåller sig till. NetPort Science Park arbetar med utveckling och 
framtid, att stanna upp och säga att vi är nöjda är en risk som är betydligt större än att 
bygga vidare. Att vara nöjd är det samma som att påbörja resan mot slutet. Status que 
finns inte i utvecklingsvärlden. Stagnation har en tendens att bita sig fast. Sedan många 
år så snurrar utvecklingens hjul och de får aldrig stanna.  
 

11. Planerna på etapp 5 har funnits sedan 2010, under 10 år har det visionerats, planerats, 
investerats och marknadsförts. Mentalt så är både människor och företagare i det nya 
etapp 5. Att inte fullfölja skulle betyda att lika positivt som framtidstron är, lika negativt 
skulle ett framflyttat eller nedlagt projekt bli. Karlshamn vill ju vara den expansiva staden 
mitt i länet.   
 

12. I samarbete med biografen utvecklas en miljö som är unik i norra Europa för bearbetning 
av film och mixning av Dolby Atmos ljud i fullskalig biosalong. BTH ljud-utbildning och 
forskning inom medieteknik får unika fördelar mot andra lärosäten till följd av 
biosalongerna och möjligheten att bedriva forskning och utbildning där. Denna satsning 
är högt upp på BTH:s prioriteringslista för att stärka BTH i Karlshamn.  

 

Vad händer om vi inte bygger etapp 5? 

 Det är sedan många år fullt på NetPort. Om vi inte bygger etapp 5 så kommer vi inte 
att kunna få några nya företag i vår Science Park. 
 

 Många av företagen på NetPort Science Park växer och har succesivt utökat med 
större lokaler. Om vi inte utökar lokalmöjligheter kommer med stor säkerhet ett 
flertal lämna pga bristen på lokaler. Flera av dessa har som krav/affärsidé att finnas 
på en Science Park. Stor risk att de då flyttar från kommunen till Karlskrona eller 
Kristianstad/Malmö. 
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 BTH planerar en nysatsning i Karlshamn med nya program, mm. Om inte etapp 5 
byggs är det stor risk att denna satsning inte blir av då den bla har koppling till nya 
konsertlokalen med Dolby-ljud, mm. Men också att de inte kan expandera med fler 
studenter.  Kan leda till att BTH då väljer lämna Karlshamn då utvecklings- och 
expansionsmöjlighet försvinner. 
 

 Det är en mycket stor uppslutning från näringslivet för att etapp 5 skall byggas. Om 
det nu fördröjs kommer vi få en mycket stor frustation och en svekdebatt som 
kommer bli negativ för Karlshamns näringsliv och framtidstron på Karlshamn. 
 

 Bygget av etapp 5 är starkt sammankopplat till etableringen av Stärnö Sjöstad. 
Troligen kommer många av de framtida Karlshamnarna både arbeta på etapp 5 och 
bo i Stärnö Sjöstad och vara den kombinationen (som är unik i Sverige) som gör att 
man kommer flytta hit. Utan etapp 5 tappas den effekten helt och hållet vilket leder 
till att vi tappar både invånare och arbetstillfällen och gör Stärnö sjöstad mindre 
intressant. 
 

 Det är mestadels professionella ”nejsägare” som är negativa till att Karlshamn 
fortsätter expandera. De yngre och de i arbetsför ålder vill tvärtom ha utveckling och 
möjlighet till arbetstillfällen i staden.  
 

 Om etapp 5 skjuts upp har vi investerat ytterligare stora pengar i något som inte 
fullföljs vilket kommer att få stora negativa konsekvenser för hur Karlshamn 
uppfattas både i och utanför staden. 

 

Karlshamn 2020-05-15 

NetPort Science Park 

Samuel Henningsson 

VD 
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Karlshamnsfastigheter AB 
Hamngatan 5, 374 35 Karlshamn 

 
 
 

Konsekvensanalys från Karlshamnsfastigheter avseende projekt Emigranten 
 

 
VD har på styrelsens uppdrag presenterat en konsekvensanalys i punktform utan att anlägga några 
värderingar. Rubrikerna var  
 

 Avsluta projektet 

 Uppskjuta beslutet 

 Sälja projektet 

 Fullfölja projektet 
 
Styrelsen hade en extrainsatt beredning in plenum den 19 maj och efter det att alla sju ledamöter 
sagt sin mening kunde konstateras att det till sist förelåg konsensus om att projekt Emigranten 
(etapp 5) ska fullföljas. Detta under förutsättning att ägaren inte har några avgörande invändningar 
eller att kommunfullmäktige inte beslutar i enlighet med bolagets förslag. Bolaget äskar en utökning 
av projektets borgensram från 300 Mkr till 430 Mkr. 
 
Förslag ”Sälja projektet” kom inte ens upp till behandling. 
 
Det sämsta alternativet bedömdes det vara att åter igen skjuta på projektet med åtföljande nya 
kostnader för ny upphandlingsomgång, nedskrivningsproblematik och imageförluster mot alla 
intressentgrupper.  
 
Tydligaste konsekvenser såg man vid ett nedläggningsbeslut. Då skulle man få direktnedskriva alla 
nedlagda kostnader, vilket med momseffekter skulle landa på ca 135 Mkr. Med andra ord en dyrköpt 
förgävesprojektering. Prestigeförlusten skulle bli enorm och framtidstron skulle få sig en allvarlig 
törn. Därtill påtalades faran med hur BTH skulle reagera.  
 
Således återstod det sista alternativet med att fullfölja projektet. Konstaterades att kalkyler, liksom 
budgetar, i vissa delar endast är kvalificerade gissningar. De parametrar som mest påverkar kalkylen 
identifierades som ränteutveckling, priskänslighet och uthyrningsgrad, vilket till stor del hänger 
samman med vid varje tillfälle rådande konjunkturläge. Som alltid handlar det om att hantera risker 
och möjligheter på ett professionellt sätt.  
 
Vinstmöjligheterna med projektet är tvådelade. Dels fastighetsobjektet som sådant. Här visar 
kalkylen på stora vinstmöjligheter på sikt, vinster som även kommer resterade fastighetsbestånd till 
del. Den andra delen handlar om konceptet Netport Science Park som ger en liten stad som 
Karlshamn förbättrade möjligheter att stimulera näringslivet och i dess förlängning, 
befolkningsökning/ökat skatteunderlag. Netports roll beskrivs mer utförligt av dem själva i bilaga 3.    
 

 
2020-06-02 
Karlshamnsfastigheter AB 
Stefan Nilsson 
VD 
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Genomlysningen av projekteringen har syftat till att förstå 
kostnader och kostnadsdrivare

2
*I rapporten används kostnader som benämning genomgående, oavsett om utbetalningarna 
avser capex (kapitalkostnader) eller opex (driftskostnader), detta för att förenkla för läsaren

► Inom projektet Etapp 5 uppför Karlshamnsfastigheter AB (KAFAB) en byggnad för 700 
arbetsplatser på fastigheten Emigranten 1. Utöver kontor kommer byggnaden även innefatta 
biograf, konserthall, restaurant och uthyrningsbara lokaler

► Projekteringen av byggnaden är nyligen avslutad och en EU-upphandling är påbörjad. Anbud 
inväntas inom kort på 8 delentreprenader

► Projektet tog sin start 2010 och omfattningen och innehållet har sedan dess varierat. Olika 
förslag har sedan starten diskuterats, t.ex. att bygga hälften av byggnaden först och resten 
vid senare tillfälle, att ha kulturhus och/eller bibliotek i byggnaden och att ha 
parkeringsplatser under byggnaden. Nuvarande omfattning beskrivs i bilaga 4.1

► KAFAB fick uppdraget att uppföra byggnaden och anlitade då som byggherreombud Samuel 
Henningson från Netport Science Park. Projektgruppens organisationsschema finns beskriven 
i bilaga 4.2

► Projektet budgeterades 2015 till att kosta 300 mnkr, vilket även är slutkostnadsprognos för 
projektet idag

Syftet med genomlysningen av Etapp 5 är att förstå fördelningen av kostnader* och vilka 
kostnadsdrivare som påverkat projektet. Analyser har inkluderat:

► Hur mycket respektive juridisk person debiterat projektet
► Kvalitet i fakturor och fakturaunderlag
► Kostnadernas rimlighet för ett projekt av denna karaktär
► Vilka övriga händelser i projekteringen som är av relevans för kostnaden

Bakgrund

Syfte
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Genomlysningen har omfattat en kvantitativ och en 
kvalitativ datainsamling och analys

3

Metoden har innefattat en kvantitativ och en kvalitativ del: 

► Den kvantitativa delen bestod av analys av projektdata, inhämtad främst från två källor: 
Karlshamnsfastigheter AB och från byggherreombudet. Fakturor och bokförda kostnader har 
inhämtats från KAFAB medan avtal, offerter och kostnadsuppföljningar har inhämtats från 
byggherreombudet 

► Den kvalitativa delen har genomförts främst genom intervjuer. I intervjuerna har 
projektdeltagare med olika roller i projektet medverkat, se bilaga 4.3 för en intervjulista.

Metod

► Intäktsdelen av investeringskalkylen har inte inkluderats i uppdraget, endast kostnadssidan

► Kostnader mellan 2010-2019 har analyserats, Q1 2020 har inte inkluderats

► Dokumentation för kommunala beslut eller KAFABs styrelsebeslut avseende omprioriteringar 
inom projektet eller undersökningar av affärsmöjligheter har inte inhämtats

► Av projekteringsgruppens sex huvudsakliga leverantörer har endast de två med störst 
upparbetade kostnader intervjuats

► Analysen fokuserade på projekterings- och projektledningskostnader. PEABs kostnader för 
pålning har således inkluderats i kostnadssammanställningen men har inte varit föremål för 
djupare analys

Avgränsningar
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Resultatet presenteras i två delar

5

Övriga observationerAnalys av kostnader

► Kostnadsutveckling per år
► Kostnader per leverantör
► Leverantörernas timpriser
► Jämförelse med budget
► Nyckeltal

► Kvalitet i fakturor och fakturaunderlag
► Ekonomistyrning
► Projektmetod och extern påverkan
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Analys av kostnader
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Övriga observationerAnalys av kostnader
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Kostnaderna uppgick efter år 2019 till ca 110 mnkr

7

I diagrammet ovan visas projektets samtliga kostnader per år från projektets start år 2010  
► 2015-2018 varierade kostnaderna mellan som lägst 7,4 mnkr och som högst 15,4 mnkr
► 2019 uppgick kostnaderna till 55,1 mnkr, vilket motsvarar ca 50 % av projektets upparbetade kostnad
► Projekteringen har pågått under en förhållandevis lång period, innan 2019 då pålningen påbörjades, gjordes inga 

fysiska arbeten på fastigheten
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Arkitekten har upparbetat kostnader för ca 36 mnkr 

8

Leverantör Kostnad (SEK) Disciplin Kommentar

Anders Törnqvist 
Arkitektkontor AB

35 895 542  Arkitekt och projekteringsledning
Inkluderar även underkonsulter inom tex 
akustik och ljus

PEAB Anläggning AB 24 683 699    Pålningsentreprenad

Tyréns AB 20 521 783    
Projektering VVS, projekteringsledning 
och byggledning

Inkluderar även geotekniska 
undersökningar

Övriga leverantörer 8 541 226    Flertalet olika discipliner
Markköp (2,9 mnkr) och leverantörer 
som fakturerat under 1 mnkr

ETG EL & TeleGruppen AB 6 520 395    Projektering el

Structor Kristianstad AB 5 904 270    Projektering byggnadskonstruktion 

ÅF-Infrastructure 3 268 753    Projektering sprinkler 

Netport Sciece Park AB 3 031 729    Byggherreombud & marknadsföring

Karlshamns Kommun 923 144    Bygglov och myndighetsavgifter 

Brand & Riskanalys 890 592    Brand 

Summa 110 181 133

I tabellen ovan ses kostnader uppdelat per leverantör
► De tre största leverantörer står för ca 74 % av kostnaderna
► Anders Törnqvist Arkitektkontor AB står för de största kostnaderna. Denna leverantör innehar rollen som 

gestaltningsansvarig arkitekt (innefattar även projekteringsledning) och har varit delaktig genom hela projektet
► Tyréns AB har anlitats till VVS-projektering, projektledning, byggledning och geotekniska undersökningar
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Projekterings- och projektledningskostnaderna uppgick 
efter 2019 till ca 76 mnkr

9

Projekterings- och projektledningskostnaderna uppgår till 75,8 mnkr*. Diagrammet nedan visar fördelningen av dessa 
kostnader mellan leverantörerna. De två största leverantörerna, Anders Törnqvist Arkitektkontor AB och Tyréns AB, 
utgör tillsammans ca 74 % av projekterings- och projektledningskostnaderna.

Övriga nedlagda kostnader på 34,4 mnkr (110,2-75,8) består bland annat av pålningsentreprenad, inköp tomtmark, 
räntor, myndighetsavgifter och rekryteringskostnader.

*Leverantörernas kostnader som bokförts på konton 601, 602, 603, 604, 608, 609 och 615 har 
använts för att beräkna projekterings- och projektledningskostnad, se kontoplan i Bilaga 4.4

47%

1%9%
3%

8%

27%

4%

1%

Födelning av projekterings- och projektledningskostnader 
mellan leverantörer

Arkitekt (och projekteringsledning) - Anders
Törnqvist Arkitektkontor AB

Brand - Brand & Riskanalys

Projektering el - ETG EL & TeleGruppen AB

Byggherreombud - Netport Science Park AB

Byggnadskonstruktion - Structor
Kristianstad AB

Projektering VVS, projekteringsledning och
byggledning- Tyréns AB

Projektering sprinkler - ÅF Infrastructure

Övriga leverantörer
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► Det saknas skriftligt avtal med Anders Törnqvist Arkitektkontor för perioden efter 2016
► Några leverantörer har justerat timpriserna 2017 och 2018 trots att avtalen anger att dessa ska vara fasta
► Endast stickprov av fakturor har undersökts, varför totalt antal nedlagda timmar och prisjusteringarnas effekt på 

den totala kostnaden är okänd

Stickprov av fakturor visar att projektörerna har fakturerat 
andra timpriser än de avtalade

10

Sammanställning av de priser som avtalats för leverantörerna och de priser som faktiskt betalats för åren 2016 till 2019 

Leverantör Arbetstitel
Enligt avtal 
(kr/h)

2016 (kr/h) 2017 (kr/h) 2018 (kr/h) 2019 (kr/h) Kommentar

Anders Törnqvist 
Arkitektkontor AB 

GA 950* 985 1020 1060 1100 Enligt avtal tecknat 
2011 får priserna 
justeras fr.o.m. 
2012. Avtalet gick 
dock ut 2016

Arkitekt 850* 875 905 945 980

Ingenjör 795* 820 850 885 915

Brand & Riskanalys Uppdragsansvarig 750 750 750 850 820

Avtal tecknade 
2015 anger ingen 
rätt till 
prisjustering. 
Dokumentation 
saknas för 
förlängning 2017-
2019. Ytterligare 
förlängning 2019 
tillåter justering av 
priser.

ETG 
Uppdragsansvarig 700 700 724 764 780

Konstruktör 680 680 703 742 757

Structor 

Uppdragsansvarig 700 700 850 850 850

Konstruktör 600 600 800 800 800

Biträdande konstruktör 600 600 800 800 800

Tyréns

Uppdragsansvarig 850 850 850 850 938

Konstruktör 745 745 745 745 822

Biträdande konstruktör 650 650 650 716

ÅF Uppdragsansvarig 760 760 760 830 830

*Enligt förtydligande av option gäller dessa priser från 2014-10-0191



Projekterings- och projektledningskostnaderna efter 2019 
var ca 24 mnkr (46 %) högre än budgeterat

11

Post Budgeterad kostnad 
(SEK)

Upparbetad kostnad 
t.o.m. 2019 (SEK)

Differens (SEK) Kommentar

Arkitekt 9 000 000 35 658 236* -26 658 236

Upparbetade kostnader 
inklusive 
projekteringsledning 
och underkonsulter

Projektering & 
projektledning

45 000 000 40 134 427* 4 865 573

Till viss del utförd av 
arkitekt, återstående 
del behövs för att 
slutföra byggskedet

Byggledning, 
byggherreombud 
och gestaltande 
arkitekt i  byggfasen

-2 112 000 -2 112 000

Uppskattning bygg-
projektedning (900 
kr/h, 1600h), 
byggherreombud 
(1000 kr/h, 320h) och 
GA (1100 kr/h, 320h)

Summa 51 888 000 75 792 663* -23 904 663

► I tabellen ovan visas att projekterings- och projektledningskostnaderna till och med 2019 uppgår till 75,8 mnkr 
Detta är ca 24 mnkr (46 %) högre vad som budgeterats

► I de budgeterade kostnaderna har ca 2 mnkr dragits av. Detta eftersom ”projektering & projektledning” indikerar 
att kostnadsposten även ska täcka byggledning, byggherreombud och GA under byggfasen

Projekterings- och projektledningskostnader jämfört med budget

* Not 2020-04-24: Förfrågningsunderlaget färdigställdes i slutet av februari 2020. Det finns kostnader på ytterligare 
ca 4,2 milj kr upparbetat efter årsskiftet som inte är inkluderat i denna sammanställning92



Projekterings- och projektledningskostnad per kvadratmeter 
förefaller vara hög relativt framtagen kalkyl och budget

12

Nyckeltal Total area
Projekterings- och 

projektledningskostnad  / 
produktionskostnad

Projekteringskostnad / kvm

2013 – En första projektkalkyl togs fram av 
Sweco 4 635* 15 %** 4 125 kr / kvm

2016 – En investeringsbudget togs fram för 
byggnadens nuvarande volym (mer yta, 
restaurang, konserthall) utifrån Swecos
kalkyl. Experter gav inspel

9 975 kvm 18 % (inkl. 3% arkitektkostnad) 5 414 kr / kvm

2019 – Upparbetade 
projekteringskostnader 9 975 kvm

26 % (vid slutkostnadsprognos 
på 300 mnkr)

7 663 kr / kvm

Förskolor, skolor och flerbostadshus***
1 187-5 993 
kvm (medel)

6-9 %
1 958 – 3 355 

kr / kvm

Jämförelse av nyckeltal

► Projekterings- och projektledningskostnaderna efter 2019 uppgick till 7 663 kr/kvm, det är 42% högre än 
budgeten från 2015 och ca 86 % högre än i kalkylen som togs fram 2013

► Om man hypotetiskt antar att projekterings- och projektledningskostnaderna i slutändan ändå kommer utgöra 18 % 
av produktionskostnaden kommer slutkostnaden hamna på ca 420 mnkr

* Antagande om ca 50% av nuvarande total area. Kalkyl innefattade 
ej restaurang eller konsertlokal

** Swecos kalkyl uppskattar projekteringskostnad till 15% av 
byggkostnader, inte av produktionskostnader

*** Verkliga kostnader för bostadsbyggandet, Anders Johnson, 
2017 och Bostadsbyggande – begrepp och kostnadsfördelning, 
Sveriges Byggindustrier, 2017
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Övriga observationer

13

Övriga observationerAnalys av kostnader
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Kvaliteten på fakturaunderlagen är bristfällig vilket gör att 
man inte kan utläsa vilka aktiviteter som genomförts

14

Kvalitet i fakturor och fakturaunderlag
► Ett urval av fakturor har undersökts för respektive projektör, som minst 5st och 

som mest 19st fakturor. Analysen av fakturorna ger följande bild: 
► Samtliga fakturor har haft en märkning som knyter dem till projektet
► Samtliga fakturor innehåller timpris och antal nedlagda timmar (gäller 

inte Netport science park)
► Vissa fakturor anger namn på personerna som genomfört arbetet
► I fåtalet fall anges vilka aktiviteter som utförts 
► I inget fall har dagböcker eller annan detaljerad timrapportering och 

aktivitetsbeskrivning bifogats som fakturaunderlag

► På grund av omständigheter som härrör KAFABs dokumenthantering finns inga 
fakturor att tillgå före 2016

I de stickprov av fakturor som undersökts har kostnaderna varit hänförliga till projektet. De undersökta fakturorna 
innehåller antal nedlagda timmar och timpris men saknar i stor utsträckning utförda aktiviteter
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Hanteringen av ekonomistyrningen gör att det inte finns 
någon tillförlitlig slutkostnadsprognos för projektet

15

KAFABs ekonomistyrning av projektet*

► KAFAB har anlitat ett byggherreombud för hantering av projektet utan skriftlig beställning vilket innebär att 
byggherreombudets uppdrag och mandat ej är definierat

► Inga formella krav har ställts på varken format eller frekvens för ekonomistyrning

► Projektrapportering och redovisning av ekonomi har skett vid KAFABs styrelsemöten med ett intervall på ungefär en 
gång varannan månad

Byggherreombudets ekonomistyrning av projektet

► Investeringsbudget på 300 mnkr fastslogs 2016

► Den nuvarande kontoplanen, som projektkostnaderna bokförs enligt, avviker från investeringsbudgeten

► Byggherreombudet sammanställer månadsvis upparbetade kostnader i projektet enligt kontoplan. Ingen jämförelse 
görs dock mot investeringsbudgeten

► Enligt muntligt besked är slutkostnadsprognosen 300 mnkr

► Inga skriftliga slutkostnadsprognoser** upprättas baserat på upparbetade kostnader, trots att avvikelser för tex 
arkitekt, projektering & projektledning och inköp av mark är kända

► Enligt besked är det tänkt att upprättas en slutkostnadsprognos när anbud från entreprenörerna inkommit inom kort

Projektkostnader följs upp månadsvis men det upprättas ingen slutkostnadsprognos för projektet

*Uppgifter baserade på intervjuer av nuvarande projektorganisation, det är möjligt att det finns avtal eller anteckningar i 
mötesprotokoll som inte kommit fram i den här genomlysningen

** Enligt muntlig uppgift har detta presenterats på KAFABs styrelsemöte men det har inte tillhandahållits författaren av 
den här rapporten 96



Förgävesprojektering och projekteringsmetoden har haft en 
påverkan på projekterings- och projektledningskostnaderna

16

Förgävesprojektering

► Under den förhållandevis långa projekteringsfasen så har förutsättningarna för projektet förändrats flertalet gånger

► Vid tillfälle har övervägts att bygga halva byggnaden i ett första skede för att senare bygga resterande del eller bygga 
parkeringsgarage under byggnaden

► Vid ett tillfälle inkom kommunledningen till KAFAB med förfrågan om att flytta kulturhuset inkl. bibliotek, musikskola 
och konsthall till etapp 5. KAFAB valde att stoppa projekteringen och att utreda förutsättningarna för detta. 
Kommunen valde sedan att inte fullfölja denna möjlighet och etapp 5 startades om

► Vid ett senare tillfälle ställde kommunledningen en fråga om det fanns möjlighet att flytta biblioteket till etapp 5. 
KAFAB beslutade att projektera huset för detta och att också dimensionera grunden* för att kunna tillgodose detta. 
Kommunen valde sedan inte heller förlägga biblioteket till etapp 5

► När planerna för byggnaden ändrats har förutsättningar för projekteringsgruppen förändrats och delar av byggnaden 
har behövt dimensioneras om och ritas om

Projekteringsmetod

► Som projekteringsmetod för projektet har man valt en av arkitekten egenutvecklad metod kallad ATA-metoden

► Metoden bygger på principer som används internationellt (tex Danmark, UK) och ger arkitekten en central roll i 
projektet där målet är att säkerställa att målbild och idé fullföljs genom projektens samtliga faser

► De tekniska konsulterna ska enligt metoden vara delaktiga i designprocessen och bistå med sin expertis för att skapa 
bästa möjliga miljöer

► De tekniska konsulterna upphandlades baserat bland annat på hur väl man uppfattade att de skulle kunna prestera i 
den valda projekteringsmetoden. Utfallet blev inte vad man önskat, 2018 författade de tekniska konsulterna ett brev 
där man bad att få frångå ATA-metoden och tillsätta en traditionell projekteringsledare för att få framdrift i projektet. 
För att utröna om det var metoden, projekteringsledningen, samarbetet eller kompetensen hos de tekniska 
konsulterna som orsakade motsättningar i projekteringsgruppen krävs fler intervjuer och fördjupade analyser. 

Förändrade förutsättningar under projekteringen och 
vald projekteringsmetod har orsakat projektet högre projekterings- och projektledningskostnader

* Utöver kostnader för förgävesprojektering har projektet även drabbats av kostnader i pålningsentreprenaden i form av 
en överdimensionerad grundläggning 
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Slutsatser

18

1. Projekteringskostnaderna överstiger budgeten signifikant

► Upparbetade kostnader för projekteringen överstiger budgeten med ca 23 mnkr (+46 %)*. Några av de identifierade 
orsakerna är:

► Byggnadens innehåll har förändrats under projektets gång vilket har inneburit att projektering har behövt 
göras om

► Sättet att hantera projekteringsledningen (ett resultat av vald projekteringsmetod) har medfört ökade 
kostnader pga. att projektering har behövts göras om

► KAFAB har betalat högre timpriser än avtalat med projektörerna

► Budgeten inkluderar 9 mnkr för arkitekt, upparbetade kostnader för arkitekten fram till dec 2019 ca 36 mnkr**

2. Bristfällig ekonomistyrning och uppföljning

► KAFAB har inte etablerat en tydlig och fullgod process för ekonomistyrningen

► Processen för godkännande och attestering av fakturor är bristfällig då felaktiga timpriser till tekniska konsulter 
betalas och knapphändiga fakturaunderlag accepteras

► Leverantörer arbetar i projektet utan skriftliga avtal (byggherreombud och arkitekt)

► Kostnader följs inte upp i förhållande till budget, slutkostnadsprognoser upprättas inte

*Ytterligare kostnader på ca 4,8 milj kr har inkommit under perioden januari-mars 2020 vilket innebär att avvikelsen till 
dags dato egentligen är ca 28 milj kr och 54% högre

**Observera att även projekteringsledning ingår i denna kostnadspost vilket förklarar en del av kostnadsökningen
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Rekommendationer

19

1. Upprätta slutkostnadsprognos och etablera process för regelbunden uppföljning

► Upprätta en slutkostnadsprognos

► En produktionskalkyl upprättas baserad på framtaget förfrågningsunderlag

► Byggherrekostnader beräknas utifrån nuvarande förutsättningar

► Projekteringskostnader och projektledningskostnader beräknas utifrån nedlagda kostnader och nuvarande 
förutsättningar

► Övriga omkostnader beräknas utifrån nuvarande förutsättningar

► Besluta format, frekvens, rollfördelning och rapporteringsstruktur för regelbundna och tillförlitliga 
slutkostnadsprognoser

2. Utvärdera alternativ för framtida projektorganisation

► Det rekommenderas att KAFAB tillsätter en projektansvarig som tar aktivare del i projektet och arbetar närmare 
byggherreombudet och projektorganisationen för att:

► Följa projektets framdrift (tid, kostnad, kvalitet)

► Ge input till kommande förvaltningsskede

► Utvärdera om föreslagen projektorganisation har rätt sammansättning och kompetenser för projektets fortsatta 
framdrift

► Fördjupade intervjuer nödvändiga med projektdeltagarna för att bedöma lämpligheten av metoden och 
säkerställa rätt kompetenser

3. Tillse att alla leverantörer till projektet har skriftliga avtal

4. Kvalitetssäkra process för godkännande och attestering av fakturor

► Tydliggör ansvar för granskare respektive attestant av fakturor för att säkerställa fakturors riktighet

► En grundligare genomgång av fakturor kan ge insikter i hur mycket den totala kostnaden påverkats av felaktigt 
fakturerade timpriser
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4.1. Byggnadens totala bruttoarea är ca 10 000 
kvadratmeter

21

Yta Area (kvm BTA)

Uthyrningsbar yta (kontor) 5 625 

Konsertlokal 850

Kommunikation 1 250

Bio 700

Restaurang 350

Svällyta 1200

Totalt 9 975

Byggnaden ska till stor del användas som kontor. Byggnadens totala yta uppgår till 9 975 kvadratmeter. Fördelningen av 
ytan kan ses i tabellen nedan.  
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4.2. Organisationsschema

22

Projekterings-
gruppen

Styrgrupp
BL+GA+BO+PQ

Byggmöten var 3e vecka
E+BL+PQ

Innehåll, 
hyresgäster, 

miljön, 
fastighetsförv.
LJ & NM + RH

Byggherren/VD

Styrelsen

BO

VD

= specialistkunskapX Y Z XY

Organisationsstruktur för Etapp 5 2020-03-23

= specialistkunskap
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4.3. Intervjuer genomförda under projektet

23

Intervjuperson Roll

Stefan Nilsson VD KAFAB

Eva Andersson Ekonomiansvarig KAFAB

Samuel Henningsson Byggherreombud

Anders Törnqvist Arkitekt

Björn Spångberg Projektansvarig Tyréns

Dennis Bintemo Anställd Tyréns
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4.4. Kontoplan

24

Kontokod Aktivitet

601 El, tele, data

602 Byggledning

603 VVS

604 Branddokumentation

605 Myndighetsavgifter

607 Personalkostnader

608 Arkitekter

609 Övrigt

610 Entreprenad

611 Räntekostnader

613 Utsmyckning

614 Tomtmark

615 Projektering

617 Kajer

618 Inventarier, etapp 5

619 Finansiering Konserthall

620 Hyresgästrekrytering

621 Grundläggning
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Granskningsrapport – Piren 5
KAFAB, Stadsvapnet AB och 
kommunstyrelsen
Beslut om utökad borgensram

2021-03-12 – Steg 1
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Page 3

Sammanfattning 

Bakgrund och syfte

► På uppdrag av Lekmannarevisorerna och de förtroendevalda 

revisorerna har EY granskat investeringen Piren 5 och det 

beslutsunderlag som förelegat för ytterligare godkännande av 130 

mnkr i borgensram. 

► Syftet med granskningen har varit att förstå, granska och bedöma 

vad som låg till grund för beslutet och huruvida detta var ett 

tillräckligt omfattande underlag. Syftet har också varit att bedöma 

hur de olika styrelserna agerat vid tidpunkten för detta beslut och 

för att förebygga negativa finansiella konsekvenser av projektet.

Resultat

► Det huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att 

beslutet om utökad borgensram inte underbyggdes med tillräckligt 

underlag både gällande omfattning, detaljnivå och analys utifrån ett 

riskperspektiv. 

► Vidare är vår sammanfattande bedömning att det saknades viktiga 

komponenter såsom bredare riskanalys och marknadsanalys. De 

inblandade organen beredde/analyserade inte beslutsunderlaget, 

och följde inte upp, i tillräcklig utsträckning tillsammans med att 

granskningen visade att det funnits väsentliga brister från KAFABs 

sida avseende hur projektet styrts och följts upp som bidrar till 

situationen.

► Granskningen visar även på planerade och påbörjade åtgärder 

framåt hos de olika organen med anledning av den finansiella 

risk som kommunkoncernen har tagit genom investeringen. 

Rekommendationer utifrån genomförd granskning

Process/styrning:

► Standardisera och tydliggöra investeringsprocessen för respektive organ med 

tillhörande policys, rutiner och instruktioner.

► Säkerställa att det inför beviljande av kommunal borgen för investeringar 

framgår tydligt och genomgående hur intäkter, kostnader, kassaflödeseffekter 

och prognoser ser ut, dvs. en grundlig kalkyl med tillhörande analys och 

redogörelse för antaganden tillsammans med en marknadsanalys.

► Säkerställa att det görs en grundlig riskbedömning inför beslut om borgen.

► Tillse styrning som klargör vilken riskexponering kommunen långsiktigt ska 

ha, det vill säga vilka kriterier som måste uppfyllas för att kommunen ska 

bevilja borgen (standardiserade beslutskriterier).  

Rapportering och uppföljning:

► Säkerställa en löpande rapportering och uppföljning av projektet avseende 

framdrift, kostnader och risker. 

► Stärka kontroll och kvalitetssäkringen i investerings- och projektprocessen för 

att säkerställa efterlevnad, minimera oförutsedda händelser och att projektet 

följer plan.

► Följa upp de åtgärder som planerats och som måste till med anledning av 

den finansiella risk som kommunkoncernen har tagit med anledning av 

investeringen. 

► Ovanstående rekommendationer bör införlivas och täckas in i styr- och 

uppföljningsdokument på KAFAB nivå, men även på ett övergripande plan 

i Stadsvapnets ägarstyrning och i Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
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Syftet med granskningen är att bedöma om flera olika styrelser agerar för 
att förebygga negativa konsekvenser av projektet

► Lekmannarevisorerna och de förtroendevalda 

revisorerna har följt investeringen av Piren 5 

under en längre tid. En tätare uppföljning och 

diskussion med ett flertal olika frågeställningar  

har skett inom revisorskollegiet under de senaste 

åren. Utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har 

frågor ställts om hur KAFAB:s resultat ska 

förbättras, hur det negativa kassaflödet ska 

hanteras och avsaknad av uppdaterad 

känslighets- och riskanalys etc. Revisorerna 

konstaterar att svaren från Kommunstyrelsen 

inte ger svar på de frågor som ställts och en oro 

finns kring projektrisker och hur investeringens 

kalkyler ska hålla. En extern framtagen rapport 

publicerad i augusti 2020 visar även på en rad 

brister såsom bristande kontroll och dålig 

kostnadsuppföljning. 

► Revisorerna har med bakgrund av ovan beslutat 

att granska beslutsunderlagen inför begäran om 

utökad borgensram. Granskningen fokuserar på 

vilka riskanalyser och riskminimerande åtgärder 

samt internkontrollmoment som företagits samt 

vilka överväganden rörande risker som gjorts i 

Stadsvapnet och i Kommunstyrelsen med 

anledning av begäran. 

► EY har på uppdrag av de förtroendevalda 

revisorerna granskat investeringen Piren 5 och 

det beslutsunderlag som förelegat för ytterligare 

godkännande av 130 mnkr i borgensram. 

► Huvudsyftet med granskningen har varit att 

förstå och granska vad som låg till grund för 

beslutet och bedöma huruvida detta var ett 

tillräckligt omfattande underlag. Detta inkluderar 

även att:

► (1) Bedöma om flera olika styrelser agerat vid 

detta beslut samt för att förebygga negativa 

finansiella konsekvenser av projektet, genom 

tidigare känd information samt utifrån 

genomförda riskanalyser. 

► (2) Förstå vilka åtgärder som har planerats 

/vidtagits med anledning av den finansiella 

risk som kommunkoncernen har tagit med 

anledning av investeringen. 

► Granskningen avgränsas i enlighet med syftet 

samt de två efterföljande sidorna (organöverblick 

och tidslinje) och omfattar en övergripande risk-

analys och bedömning av beslutsunderlaget 

inklusive tillhörande kända dokument, 

underlag och analyser. 

► Den övergripande granskningen och 

riskbedömningen har baserats på en 

genomgång av relevant dokumentation som rör 

investeringen och beslutet om utökad 

borgensram samt flertalet intervjuer med 

representanter från KABAB, Stadsvapnet och 

Kommunstyrelsen *

► Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som 

bildar underlag för revisionens analyser, 

slutsatser och bedömningar. Revisions-

kriterierna i denna granskning utformats utifrån 

följande:

► Aktiebolagslagen 8 kap

► Kommunallagen 6 och 12 kap

► God revisionssed i kommunal verksamheten

► Best practice

Bakgrund Syfte och avgränsning Metod

* Se appendix för intervjulista, intervjufrågor samt dokumentlista
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Synpunkter från faktakontroll från KAFAB och Stadsvapnet AB

► Viktigt att betona att Netport AB inte har varit en 
del av den formella beslutsgången

► Av de medel som tidigare förbrukats i projektet 
har medel använts till pålning

► Den nya projektorganisationen för bygget 
infördes under hösten 2020. 

► KAFAB har genomfört en förstudie av 
förprojekteringstiden och vidtog därefter 
åtgärder för en förbättrad intern kontroll. 

► Viktigt att KAFAB avslutade den tidigare 
organiseringen och tog tillbaka funktioner som 
tidigare upphandlats. 

Kommentarer till  rapporten, 

Stadsvapnet AB, 25 feb 2021
2

► Stadsvapnet lämnar inga detaljerade 
synpunkter på rapporternas innehåll. 

► Stadsvapnet konstaterar att det funnits ett 
större behov av uppsikt i projektet på Östra 
Piren 5. Samtidigt är flera åtgärder på gång för 
att stärka styrningen av bolagen och samordna 
koncernen i en helhet. 

► Uppsikten behöver framledes kännetecknas av 
mer kritiskt tänkande och ökad systematik. 

► Stadsvapnet har ansvar för att systematiskt 
säkerställa att bolagens verksamheter och 
projekt drivs utifrån ägardirektivet med 
ändamålsenlig verksamhet, god ekonomisk 
hushållning och intern kontroll. 

► En redovisning lämnas över åtgärder som 
implementerats under 2019-2021. 

Kommentarer till  rapporten, 

KAFAB:s styrelse 18 feb 2021
1
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För att förstå nuläget redogörs för respektive organs ansvar och uppdrag 
relaterat till projektet Piren 5

Netport

Science Park

KAFAB

Stadsvapnet

Kommunstyrelsen (KS) 

► Ansvar/uppdrag: 

Ansvariga för projektet och dess 

utförande. 

► Ansvar/uppdrag: 

Genom ägardirektivet ett 

samordningsansvar.

► Ansvar/uppdrag: 

Uppsiktsplikt och helhetsansvar på ett 

övergripande plan. 

Kommun-

fullmäktige (KF)

► KAFAB fick 

uppdraget att 

uppföra 

byggnaden Piren 

5 och anlitade 

byggherre-

ombud från 

Netport Science 

Park

► Ansvar/uppdrag: 

Enligt kommunallagen 

får kommunfullmäktige 

som yttersta ägare ta 

ställning i frågor av 

större vikt eller av 

principiell karaktär

Inom granskningens ramar
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Tidslinje som visar de mest väsentliga beslut som tagits gällande utökad 
borgensram för Piren 5

KF beslutar om att ge 

KAFAB uppdrag att 

genomföra Piren 5 

och beviljade en 

borgensram om 300 

mnkr exkl. moms

13 juni 2016 15 juni 2020

KF beslutar om att 

utöka borgensramen 

avseende Piren 5 till 

430 mnkr

4 juni 2020

KAFAB styrelse 

sammanträder och 

beslutar att 

översända beslutet till 

Stadsvapnet, för 

yttrande att tillskriva 

KF med begäran om 

en utökning av 

borgensramen från 

300 mnkr och 430 

mnkr för Piren 5

8 juni 2020

Stadsvapnet 

sammanträder och 

beslutar om att 

överlämna ärendet till 

KF för beslut

Tjänsteskrivelse om att 

KS föreslår KF att 

upphäva beslutet per 

15 juni och på nytt 

hanteras

23 juli 2020

KF hanterar ärendet 

på nytt och beslutar att 

utöka borgensramen 

avseende Piren 5 till 

430 mnkr

3 aug 2020

Utanför granskningens tidsram

9 juni 2020

KS beslutar om att 

föreslå för KF att utöka 

borgensramen 

avseende Piren 5 till 

430 mnkr

Innanför granskningens tidsram
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► Saknas tydlig, standardiserad och dokumenterad investerings-

process med tillhörande policy, rutiner och instruktioner för 

investeringsprojekt utöver en Policy för investeringar och leasing 

i Karlshamns kommun samt att det inför budgetberedning har 

funnits mallar om vad som ska rapporteras till Stadsvapnet och 

Kommunkoncernen. 

► När det gäller Stadsvapnet specifikt råder det delade meningar 

om det finns en process/praxis för investeringar inom bolags-

koncernen samt oklarheter i vilken omfattning Stadsvapnet ska 

bereda investeringar över 7 mnkr. Enligt faktakontroll betonas att 

denna beloppsgräns saknas i ägardirektivet och 

bolagsordningen, och att det fokuseras på ärendets materiella 

karaktär. 

► Det ej finns någon form av rutin, manual eller mallar över vad 

som ska ingå som beslutsunderlag inför ett investeringsbeslut, 

förutom en standardmall från KS Mall Investering större än 

7mnkr som används endast när KS ger startbesked till en 

investering inom den skattefinansierade delen av verksamheten. 

Således finns krav på kostnads- och driftkostandskalkyl för att 

KS ska hantera ett investeringsärende.

Dokumentation har analyserats och intervjuer genomförts som visar på ett 
antal observationer kopplat till olika riskområden (1/4)

Observation
(Dokument och intervjustudier)

Bedömning/Risk
(Granskarnas bedömning av observationen och riskerna vid given tidpunkt baserad på praxis)

► Investeringsprocessen (med tillhörande policy, rutiner och instruktioner) i respektive organ och mellan 

organen är inte tillräckligt formaliserad och standardiserad. 

► Baserat på avsaknad av en strukturerad investeringsprocessen saknas i detta fall en grund för dessa 

typer av beslut med tillräcklig information om bland annat hur processen ska se ut, vad som bör ingå, 

vad som ska analys och vilka beslutskriterier som finns etc. 

► Uppföljningen och kontrollen av investeringsprocessen har vidare varit otillräcklig hos alla organ och 

det råder bristfällig dokumentation överlag, vilket sammantaget kan påverka den framtida situationen 

för projektet och därmed för bolaget i stort.

► Beslutsunderlaget KS § 162 utökning av borgensram KAFAB 

(2020-06-15) innehöll kalkyl, konsekvensanalys och en framtids-

bild. Till en viss del på alla nivåer har det varit stor del muntlig 

redogörelse av beslutsunderlagen, men dessa diskussioner har 

inte dokumenterats och härtill hör att följdfrågorna varit få.

► Oklar kravbild relaterat till beslutsunderlaget från ägare och 

styrelser, en avsaknad av standardiserade bedömningskriterier 

samt inget uttryckligt önskemål om komplettering av materialet.  

► Merparten av de som är intervjuade hänvisar till att en 

nedskrivning av projektet skulle behöva göras om det skulle 

stoppas och kände en tidspress på grund av att det var en kritisk 

tidpunkt i upphandlingsprocessen. 

► Beslutsunderlagen var, vad gäller både innehåll och analys, inte nog omfattande. 

► Kravbilden från övriga organ bör vara formaliserad och bedömningskriterier bör vara uttalade. 

► Det bör enligt praxis framgå tydligare och mer genomgående hur, i detta fall, intäkts- och 

kostnadsbilden ser ut. Vidare ska kassaflödeseffekter analyseras, prognoser, riskanalys (inkl. 

känslighets-/scenarioanalys) och marknadsanalys etc. bör tas fram och genomarbetas. 

► Genom avsaknad av tillräckligt genomarbetat underlag ökar riskbilden och det riskeras att beslut tas 

på otillräckliga grunder, utan grundlig analys och även ifrågasättande. Vidare är det av stor vikt att 

säkerställa att man har den kompetens som krävs inom organisationen. 

Organ

► Alla

► Alla

1

2

Namn*

Avsaknad 

av 

investerings

-process

Otillräcklig 

detaljering i 

besluts-

underlag

* Se beskrivning av standardiserade risknivåer i appendix som ligger till grund för skattningen av observationerna113
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Dokumentation har analyserats och intervjuer genomförts som visar på ett 
antal observationer kopplat till olika riskområden (2/4)

Observation
(Dokument och intervjustudier)

Bedömning/Risk
(Granskarnas bedömning av observationen och riskerna vid given tidpunkt baserad på praxis)

► Investeringskalkyl i Beslutsunderlaget KS § 162 utökning av 

borgensram KAFAB är gjord, men ej tillräckligt omfattande. 

Därför blir det svårt att se vilka antaganden som gjorts och på 

vilka grunder; efter analys av underliggande kalkyldokument 

kvarstår fortfarande frågor kring viktiga antaganden. 

► Det saknas viktig analys av både kostnader och intäkter; bland 

annat hyresnivåerna, uthyrningsgrad samt påverkan på 

bolagets likviditet och soliditet. 

► Kalkylen har inte ifrågasatts av varken Stadsvapnet eller KS. 

► Det finns flertal viktiga komponenter i investeringskalkylen som saknas såsom kassaflödesanalys och 

känslighetsanalys kopplat till hyror och kostnader, men även analys av intäkterna. Härtill bör även 

resonemang och analys till de siffror som presenteras framgå, t.ex. räntan, kvadratmeterpriset och 

vakansgraden och dessa borde man underbyggt bättre. Kommunrevisorerna påpekade redan under 

våren 2019 och i skrivelse 2019-07-10 till KS samt i svar till KS 2019-10-18 att det saknas uppgift redan 

då om flertal områden som påverkar såväl kalkyler som risker.  

► Ovan kan leda till ökad finansiell risk eftersom man inte förstår projektets riskprofil efter att ha läst 

beslutsunderlaget. Kassaflödet kan komma påverkas till följd av osäkerheter i kalkylen, ränterisk 

förekommer då ränteläget kan komma att ändras och påverka räntekostnaderna, volymrisk i form av 

vakansgrad förekommer i och med uthyrningsrisken, risker i relation till oförutsedda kostnader i form av 

felprojekteringar, ändringar och tilläggsarbeten kan komma att påverka kostnaderna för projektet.  

Organ

► KAFAB

3

Namn*

Otillräcklig 

beskrivning 

av 

antaganden i 

investerings-

kalkylen

* Se beskrivning av standardiserade risknivåer i appendix som ligger till grund för skattningen av observationerna

► Ingen dokumenterad marknadsanalys är gjord utöver en 

trendspaning av Netport Science Park som visade på 95 

potentiella hyreskunder. På denna itererade lista återstår 

endast 20 presumtiva kunder. Granskarna av denna rapport 

har inte tagit del av detaljerad information kring denna analys.

► Det finns heller ingen rapport som överskådligt beskriver en 

analys av marknaden.

► En marknadsanalys ska enligt praxis alltid föreligga ett investeringsbeslut gällande fastighet som ska 

hyras ut.

► Ej genomförd marknadsanalys riskerar att leda till felaktiga antaganden kring framtida efterfrågan, 

betalningsvilja och konkurrens, vilket kan påverka den framtida finansiella situationen. Detta eftersom 

det är viktigt att förstå marknaden som sådan, men även möjligheterna till värdeskapande och vilka 

de största riskerna är. 

► Härtill bör tilläggas att Kommunrevisorerna vid flertal tillfällen under 2019 ställde frågor om rekrytering 

av hyresgäster samt senare under juni 2020 hade diskussion med KSO kring frågan om det finns 

marknadsanalyser gjorda kring de branscher som är prioriterade avseende kommande hyresgäster.

► KAFAB

5
Otillräcklig 

marknads-

analys

► Ingen utförlig risks- och känslighetsanalys är gjord utöver en 

kortfattad konsekvensanalys av fyra olika scenario (avsluta 

projektet/uppskjuta beslutet/sälja projektet/fullfölja projektet) 

som återfinns i Beslutsunderlaget KS § 162. 

► Svaren som erhållits från intervjuerna berättar att det var stor 

tidspress vid detta beslut och många ansåg att 

konsekvensanalysen var tillräcklig. 

► En konsekvensanalys med definierade scenarios gav beslutsfattarna en grundläggande bild över vad 

respektive beslut skulle medföra i praktiken, men en mer genomgående risk- och känslighetsanalys 

utifrån fler aspekter bör ingå i ett investeringsbeslut av denna karaktär. En utebliven sådan medför att 

det också saknas åtgärdsplan för att mitigera eventuella risker framåt. 

► Kommunrevisorerna påpekade redan under våren 2019 och i skrivelse 2019-07-10 till KS samt i svar 

till KS 2019-10-18 att det saknas uppgift redan då om flertal områden relaterat till uppföljning och 

styrning av projektet som påverkar riskbilden.   

► Genom att identifiera risker relaterat till beslutet på ett systematiskt sätt och följa upp dessa för att 

tillsätta aktiviteter för mitigering av dessa risker minskar sannolikheten för ett negativt utfall.

► KAFAB

4

Bristfällig 

risk- och 

känslighets-

analys
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Dokumentation har analyserats och intervjuer genomförts som visar på ett 
antal observationer kopplat till olika riskområden (3/4)

Organ

6

► Det finns ingen dokumenterad rutin eller process för 

investeringsrapportering, både internt inom KAFAB och mellan 

organen.  

► Det finns heller inga direkta krav gällande rapporteringsinnehåll 

eller intervall från styrelserna.

► Stadsvapnets styrelse menar på att de inte har haft tillräckligt 

med insyn i KAFAB och ej fått efterfrågad dokumentation.

► KS kräver formella ekonomiska rapporteringar vid tertial och 

helår, men utöver det hänvisas det endast till muntliga 

diskussioner när det behövs.

► Även om misstankar har väckts har Stadsvapnet och KS i det 

stora hela litat på svaren som erhållits från KAFAB att det inte 

förelåg några större problem i projektet om att t.ex. hålla 

budget och komma i mål enligt plan. 

I faktakontrollen framkommer dock olika uppfattningar om 

information från KAFAB i tiden före upptäckten att projektet 

behövde tillföras 130 mnkr. 

► Avsaknad av tydlig process/rutin för rapportering medför flertal risker genom bristande kontroll och ej 

tillräcklig insyn i projektet och kan därigenom även leda till bristande uppföljning. När det gäller frågor 

av större vikt ska det finnas krav från styrelserna gällande rapportering, innehållande någon form av 

riskanalys som löpande följs upp. Diskussion kring rapportering har även förts och påpekats av 

Kommun- och lekmannarevisorerna vid flertal tillfällen hos de olika organen. 

► Stadsvapnet, som moderbolag, ska enligt Ägardirektivet ha en fungerade rapporteringsprocess 

gentemot bolagen i koncernen och kräva in relevanta underlag. Vidare är det nödvändigt att analysera 

informationen utifrån ett riskperspektiv och säkerställa att det finns både en rutin och mallar för hur 

rapporteringen ska se ut, för att tillförsäkra att man täcker in alla aspekter. 

► KS behöver följa upp och analysera de ekonomiska rapporteringarna i större grad och att säkerställa 

att en mer genomarbetad mall och en rutin finns för rapporteringsinnehållet utifrån ett riskperspektiv 

som täcker in alla delar för att skapa sig en tillräcklig överblick och minska riskexponeringen i 

investeringar.  

► Säkerställa att det är ett klart ansvar kommunicerat kring uppföljning och kontroll relaterat till 

rapporteringen och att det genomförs kontinuerligt. Vidare att det är ett klart ägarskap förankrat i 

organisationen, dessutom inte bara kopplat till en person.

► Alla

Avsaknad av 

tydlig 

process/

rutin för 

rapportering

Observation
(Dokument och intervjustudier)

Bedömning/Risk
(Granskarnas bedömning av observationen och riskerna vid given tidpunkt baserad på praxis)

Namn*

* Se beskrivning av standardiserade risknivåer i appendix som ligger till grund för skattningen av observationerna

► Det råder delade meningar inom Stadsvapnets styrelse om 

Stadsvapnets ansvar och vad som innefattas i begreppet 

samordningsansvar genom Ägardirektivet och Bolagsordningen 

mellan styrelsens medlemmar.

► Ordförande hänvisar till Ägardirektivet där det står att alla 

frågor av väsentlig grad ska behandlas av ägaren i detta fallet 

KF, därför har inte Stadsvapnet behandlat detta ärende om 

utökad borgensram, utan överlämnade det direkt till ägaren. 

Andra ledamöter menar att Stadsvapnet har ett berednings-

ansvar, men att det inte formaliserats och är därmed otydligt 

vad det innebär.

► I Ägardirektivet står det beskrivet om kommunens, genom Stadsvapnet, värdeskapande styrning och  

att Stadsvapnet ansvarar för planerings- och uppföljningsprocessen samt ska ha löpande dialog med 

koncernens bolag och att styrelsen i dotterbolagen ska hålla styrelsen i Stadsvapnet löpande 

informerad om sin verksamhet och frågor av större vikt för vidarerapportering till ägaren, kommunen.

► Vår bedömning av ovan innebär en större ansvarsplikt än vad som tagits i detta fallet överlag. Vidare 

borde det i tolkningen av skrivelsen, kopplat till detta beslutet, ingå att moderbolaget ska bedöma 

investeringskalkyler och utföra en grundlig analys utifrån ett riskperspektiv (beredningsansvar).   

► Tillägg till bedömningen är att Lekmannarevisorn har tidigare genom dels i granskningar 2018 dels i 

skrivelser vid möten samt i diskussioner 2019, tydligt och återkommande anmärkt på underlåtenhet 

att styra bolagen enligt Bolagsordningen och Ägardirektiven inklusive att intern kontrollen och 

styrningen varit för låg tillsammans med nödvändigheten att ta ett helhetsgrepp över 

kommunkoncernens investeringar. 

► Stads-

vapnet

7
Ägardirektivet 

och bolags-

ordningen

115
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Dokumentation har analyserats och intervjuer genomförts som visar på ett 
antal observationer kopplat till olika riskområden (4/4)

► KS anser att begreppet uppsiktsplikt innefattar att de ska följa 

bolagens verksamhet. Bolagen bjuds in till att presentera och 

diskutera bolagens situation en gång om året, men i KAFABs 

fall ska detta ha skett lite oftare. Vidare har KS i stor grad litat 

på informationen från KAFAB och deras affärsmässiga 

bedömning. 

► I övrigt påpekades att KS inte styr bolagen, utan det gör KF.

► Enligt praxis ska det göras en ekonomisk och legal prövning av ärenden av denna karaktär. Det 

saknas både rutin och standardiserad mall för dessa möten och mycket har skett muntligt, vilket alltid 

ökar risken för tolkningsfel och missuppfattningar. 

► KS borde agerat tydligare genom sitt uppsiktsansvar och ifrågasatt mer, speciellt med tanke på 

informationen att uppföljning med KAFAB ska ha skett oftare. Detta tillsammans med att 

Kommunrevisorerna under bland annat 2019 påpekat att denna investering är en fråga som rimligtvis 

ska behandlas utifrån uppsiktsplikten tillsammans med en riskanalys som visade på flera områden 

som borde beaktas. Det förelåg kvarstående luckor i informationen för att kunna bedöma styrning och 

uppföljning av projektet och förslag till begäran om förtydligande från KS gjordes därför. Till riskbilden 

hör också att vd och styrelse fick bytas ut och att ny vd och styrelse tillsattes.   

► Med ovan som bakgrund skulle, med tanke på komplexitet och storlek på investering, en tydligare  

dokumenterad analys ägt rum tillsammans med en begäran om mer grundlig analys av intäkter, 

kostnader och risker med tillhörande kommentarer/antaganden för att genom detta skapa sig en 

helhetsbild och ett helhetsansvar.

Organ

► Kommun-

styrelsen
8 Uppsikts-

plikt

Observation
(Dokument och intervjustudier)

Bedömning/Risk
(Granskarnas bedömning av observationen och riskerna vid given tidpunkt baserad på praxis)

Namn*

* Se beskrivning av standardiserade risknivåer i appendix som ligger till grund för skattningen av observationerna116
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Andra observationer som kan kopplas till tidpunkter innan beslutet, dvs. 
utanför granskningens tidsram, men som anses vara av vikt att lyfta fram

Fråga/observation Svar/bedömning

► Ingen trepartskontroll över projektet är genomförd relaterat till 

projektets styrning, organisation och framdrift. 

► Projekt av denna storlek rekommenderas att kontrolleras, gärna av utomstående part, för att dels 

säkerställa projektet går enligt plan, dels komma tillrätta med eventuella brister för att åtgärda dessa i 

ett tidigt skede samt få kontroll över projektet som helhet och minimera risker framåt.

► Det har skett många förändringar i styrelseposter och andra 

befattningar hos KAFAB och Stadsvapnet i närtid till beslutet om 

utökad borgensram som gör situationen ännu mer komplex.

► Intervjurespondenterna refererande ofta i sina svar på 

intervjufrågorna till dåtid och eventuella beslut och diskussioner 

som tagits och förts tidigare innan de fick sina nuvarande 

positioner. 

► Att det har bytts ut styrelser och personer på viktiga befattningar påverkar i högsta grad situationen 

som har uppstått kring Piren 5. Saker har högst troligt fallit mellan stolarna och det har inte bedrivits 

tillräcklig kontroll och uppföljning, utan man har fått arbeta mycket med att försöka sätta sig in i allting 

på kort tid. Många extramöten har blivit följden och det har saknats en tydlig bild av roller och ansvar. 

Trots detta bör det ingå i ansvaret att säkerställa att man som ny har den informationen som krävs vi 

den här typen av beslut oberoende vad som hänt tidigare i dåtid.  

► I och med att personer bytts ut så har detta medfört en rörighet och även okunskap om tidigare 

förhållanden och situationer. Härtill har man även ofta fullt litat på externa parter utan att granska och 

ifrågasätta tillräckligt.

Organ

► KAFAB

► KAFAB 

och 

Stads-

vapnet

Namn

Ingen 

tredjeparts-

kontroll är 

genomförd

Många 

personal-

förändringar

1

4

► Det har gjorts många förändringar/tillägg i projektet under åren 

som påverkat kostnader och utgången avsevärt, men inga 

förändringar av budgeten har gjorts och inte heller några kalkyler 

på förändringarna. 

► Dokumentation kring ekonomiska uppföljningar är också 

bristfällig/saknas i stor utsträckning, utan har mest skett muntligt. 

► Avsaknad av uppföljning av projektets kostnader under åren uppdagades i en extern rapport under 

våren 2020 och informationen i denna tillhanda gavs organen som borde ha ifrågasatt 

beslutsunderlaget till utökning av borgensram med tillhörande kalkyl i större grad.

► Enligt praxis bör man i investeringsprojekt följa upp kostnader mot budget löpande och det borde 

finnas i ägarintresset, men även i uppsiktsansvaret att tillse att man har gjort en tillräckligt grundlig 

analys och uppföljning.

► KAFAB
Projekt-

förändringar

/tillägg har 

ej följts upp 

tillräckligt

2

► Man har litat mycket på entreprenörer/externa parter såsom 

byggherre och arkitekten utan att ifrågasätta, granska och följa 

upp tillräckligt.

► Bemanningen inte varit tillräcklig och de involverade har inte 

besuttit den kompetens som krävts.

► Man har ej identifierat och analyserat motparts- och kompetensrisker i projektet.  

► Internkontrollen i projektet har inte hanterats på ett strukturerat och systematiskt sätt och det har inte 

funnits någon tydlig organisation för kontroll och uppföljning.

► Det är av stor vikt att säkerställa att projektorganisationen från början är uppbyggt med relevant 

projekt- och beställarkompetens och tydlighet kring roller och ansvar.

Projektet 

har satt stor 

tilltro till 

extern part

3

► KAFAB

117
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Samlad bedömning utifrån genomförd granskning, slutsats och 
rekommendationer 

► Huvudsyftet med granskningen har varit att förstå och granska 

vad som låg till grund för beslutet och bedöma huruvida detta var 

ett tillräckligt omfattande underlag. De huvudsakliga resultat som 

framkommit i granskningen är att beslutet om utökad borgensram 

inte underbyggdes med tillräckligt underlag både gällande 

omfattning, detaljnivå och analys utifrån ett riskperspektiv. Vi 

bedömer även att det saknades viktiga komponenter så som en 

bredare riskanalys och marknadsanalys. 

► Vår sammanfattande bedömning utifrån syftet (1) är att de olika 

organen inte beredde/analyserade beslutsunderlaget i nog 

utsträckning och följde heller inte upp på ett sätt som kan 

förväntas vid den här typen av investering. Härtill finner vi även 

att det funnits väsentliga brister från KAFABs sida avseende hur 

projektet styrts och följts upp som bidrar till situationen. 

► Vi bedömer vidare att Stadsvapnet och KS inte har fullgjort sitt 

samordningsansvar genom ägardirektivet och bolagsordningen 

respektive sin uppsiktsplikt i tillräcklig utsträckning avseende 

beslutet om utökad borgensram.

► Slutligen kopplat till granskningens syfte (2) kan vi utläsa att 

åtgärder har planerats av alla organen och några enstaka 

vidtagits redan, vilket sammantaget visar på en vilja att förbättra 

på alla nivåer. 

► Rekommendationer lämnas mot bakgrund av de iakttagelser och bedömningar som framkommit 

genom granskningen. Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra. Utifrån 

granskningen lämnar vi följande rekommendationer:

► Standardisera och tydliggöra investeringsprocessen för respektive organ med tillhörande 

policys, rutiner och instruktioner.

► Säkerställa att det inför beviljande av kommunal borgen för investeringar framgår tydligt och 

genomgående hur intäkter, kostnader, kassaflödeseffekter och prognoser ser ut, dvs. en 

grundlig kalkyl med tillhörande analys och redogörelse för antaganden tillsammans med en 

marknadsanalys.

► Säkerställa att det görs en grundlig riskbedömning inför beslut om borgen.  

► Säkerställa en löpande rapportering och uppföljning av projektet avseende framdrift, 

kostnader och risker. 

► Stärka kontroll och kvalitetssäkringen i investerings- och projektprocessen för att säkerställa 

efterlevnad, minimera oförutsedda händelser och att projektet följer plan.

► Följa upp de åtgärder som planerats och som måste till med anledning av den finansiella risk 

som kommunkoncernen har tagit med anledning av investeringen. 

► Tillse styrning som klargör vilken riskexponering kommunen långsiktigt ska ha, det vill säga 

vilka kriterier som måste uppfyllas för att staden ska bevilja borgen (standardiserade 

beslutskriterier).

► Ovanstående rekommendationer bör införlivas och täckas in i styr- och uppföljnings-

dokument på KAFAB nivå, men även på ett övergripande plan i Stadsvapnets 

ägarstyrning och i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Bedömning, resultat och slutsats Rekommendationer
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KAFAB

► KAFAB har påbörjat att åtgärda brister samt genomfört en del ändringar såsom

► Ny projektorganisation etablerad *

► Pågående arbete att se över både roller och ansvar, men även hur man kan stärka internkontrollen  

► Ny affärsplan framtagen

► KAFABs styrelse har beslutat om en ny rapporteringsprocess och vad som ska ingå i rapporteringen och 

härtill även att man ska i fortsättningen skilja på övriga fastighetsbestånd och Piren 5 (dvs. en enskild 

rapport i varje styrelsemöte från projektet) 

Stadsvapnet

► Stadsvapnets nya VD (tillsatt mars 2020) har påbörjat planering med att se över hela ekonomistyrningen och sätta 

policys och riktlinjer med mera för att förbättra översynen som moderbolag

► Anställt en koncerncontroller (2019)

► En skriftlig rapporteringsinstruktion är beslutad för dotterbolagen och under uppsättning 

Kommunstyrelsen

► Kommunstyrelsen fattade i september 2020 ett beslut om att göra en fördjupad tillsyn av hela Piren 5 projektet och 

att den fördjupande tillsynen lämnar förslag på eventuella åtgärder som är kopplade till resultatet som senast ska 

redovisas i juni 2021. 

Planerade och påbörjade åtgärder framåt

* Se appendix

Nedan presenteras iakttagelser som har påtalats, men inte varit en del av 
granskningen (ej uttömmande lista)
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Granskningens observationer har skattats utifrån nedan standardiserade 
risknivåer

Prioritering hög: Observation av större karaktär som anses kunna ha 

väsentlig till hög påverkan på verksamheten. 

Prioritering medel: Observation som inte uppfyller definitionen av hög 

påverkan, men anses kunna ha betydande påverkan på 

verksamheten. 

Prioritering låg: Observation som har en mindre påverkan på 

verksamheten. 
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Projektorganisation för Piren 5 *

* Reviderad av före detta VD för KAFAB (Stefan Nilsson) 122
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Källförteckning – Genomförda intervjuer och dokumentlista 

Organ Intervjuperson

KAFAB

► Stefan Nilsson, VD under perioden för beslut 

om utökad borgensram

► Andreas Saleskog, Ordförande

► Maria Hjelm Nilsson, Vice Ordförande

► Ulf Ohlsson, Ledamot

► Theresia Bergdahl, Ledamot

► Anders Nilsson, Ledamot 

Stadsvapnet AB

► Åsa Nygren, VD

► Marie Sällström, Ordförande

► Magnus Sandgren, Ledamot

► Bodil Frigen Ericsson, Ledamot

Kommunstyrelsen

► Per-Ola Mattsson, Ordförande

► Mats Dahlbom, 1:e Vice Ordförande

► Magnus Gärdebring, 2.e Vice Ordförande

Dokumentlista Dokument typ

► Beslutsunderlag KS § 162 utökning av borgensram KAFAB 

innehållande kalkyl, konsekvensanalys samt framtidsbild 

Beslutsunderlag 

samt protokoll

► Protokoll Kommunfullmäktige § 96, 2020-08-03 Protokoll

► Protokoll Kommunstyrelsen 2020-07-23 Protokoll

► Protokoll Kommunstyrelsen 2020-06-09 Protokoll

► Affärsplan KAFAB Styrdokument

► Delårsbokslut 2020-08-31 KAFAB Rapportering

► KAFAB Tertialrapport April 2020 Rapportering

► Kalkyl byggnation och drift Emigranten 2020-06-02 (pdf och excel) Övrigt

► Karlshamnsfastigheter – Projektorganisation Övrigt

► Konsekvensbeskrivning Beslutsunderlag

► Protokoll KAFAB styrelse 2020-06-04 Protokoll

► Resultatrapportmall KAFAB 2020-08-31 Rapportering

► Resultat per fastighet KAFAB 2020-08-31 Övrigt

► Slutrapport Genomlysning förprojektering Emigranten 1 200424 Övrigt

► Ägardirektiv Stadsvapnet Övrigt

► Protokoll KAFAB 2020-04-07 Protokoll

► Bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB Övrigt

► Protokoll Stadsvapnet i Karlshamn AB 2020-06-08 Protokoll

► KS Mall Investering större än 7mnkr Övrigt
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Övergripande intervjufrågor *

Frågor till Stadsvapnet/Kommunstyrelsen

► Vad har ni arbetsflöde för investeringar, dvs. för processer, policys och 

rutiner för investeringsprojekt?

► Vad för dokument fick ni tillhanda inför beslutet?

► Vad var er ståndpunkt i detta och vad gjorde ni för analys av KAFABs 

underlag?

► Vilka var era bedömningskriterier och är dessa standardiserade på 

något sätt?

► Vad var era reflektioner och vilka följdfrågor ställdes?

► Stadsvapnet: Kopplat till ägardirektivet och samordningsansvaret, vad 

var era värderingar i detta och vad lägger ni in i detta begrepp? 

► Kommunstyrelsen: Kopplat till er uppsiktsplikt/helhetsansvar på ett 

övergripande plan, vad är era synpunkter kring detta och vad lägger ni 

in i detta begreppet?

► Vad finns för rutiner/process för rapportering mellan organen?

Frågor till KAFAB

► Vad har ni för processer, policys och rutiner för investeringsprojekt?

► Vad ingick i beslutsunderlaget för utökning av borgensramen?

► Vad ingick i riskanalysen för utökad borgensram inkl. hela projektet?

► Vilka känslighetsanalyser/senarioanalyser har gjorts?

► Har någon marknadsanalys gjorts?

► Hur har kraven varit från styrelserna gällande beslutsunderlagets 

innehåll etc.?

► Har motparts-/kompetensrisker identifierats i projektet? 

► Finns rutiner/process för rapportering?

► Har någon trepartskontroll genomförts?

* Urval av de initialt ställda frågorna som granskningen utgått ifrån. 124
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Page 2

Syftet med granskningen är att bedöma om flera olika styrelser agerar för 
att förebygga negativa konsekvenser av projektet

► Lekmannarevisorerna för KAFAB och Stadsvapnet AB samt 

de förtroendevalda revisorerna beslöt att granska 

investeringsprocessen för KAFAB:s äskande om utökad 

borgensram på 130 mnkr.

► De förtroendevalda revisorerna hade sedan tidigare ställt 

frågor om kommunstyrelsens utövande av sin uppsiktsplikt i 

förhållande till utbyggnaden av Piren V och inte fått 

tillfredsställande svar. 

► Den grundläggande frågan har varit vilken intern kontroll 

som KAFAB utövat, hur Stadsvapnet AB utövat sitt 

samordnade ägaransvar i rollen som ägare, och i vilken 

grad kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt har haft 

uppsikt över investeringen. 

► Efter hand har granskningen fått delas upp i olika delar. 

Granskningen steg 1 fokuserar på vilken  riskbedömningen 

som gjorts av respektive part. Steg 2 analyserar den budget 

(driftsbudget) som KAFAB tagit fram inför beslutet och som 

varit en del av beslutsunderlaget. Denna rapport, dvs steg 

3, har fokus på relationen mellan KAFAB och Netport

Science Park AB (NPSP). 

► EY har på uppdrag av de lekmannarevisorerna i KAFAB, 

Stadsvapnet AB och de förtroendevalda revisorerna 

granskat konsekvenser av samarbetsavtalet mellan KAFAB 

och NPSP.

► Granskningen har utgått ifrån nedanstående revisionsfrågor

► Ansvarsfördelningen mellan NPSP och KAFAB?

► Hur stora belopp har NPSP fakturerat KAFAB och 

vilka tjänster avser det?

► Vilken återrapportering har skett till KAFAB:s

styrelse utifrån de ansvarsområden som hanterats 

av NPSP?

► Vilka åtgärder har styrelsen beslutat om för att 

säkerställa styrning och kontroll av de områden 

som NPSP hanterat?

► Granskningen har baserats på:

► genomgång av samtliga fakturor från NPSP till 

KAFAB för perioden 2018-2020, 

► KAFAB:s styrelseprotokoll för perioden 2018-02-19 

till 2020-11-10 samt relevant dokumentation. 

► Slutsatser och bedömningar bygger också på 

genomförda intervjuer med representanter från 

KAFAB, Stadsvapnet och Kommunstyrelsen under 

hösten 2020. 

► Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar 

underlag för revisionens analyser, slutsatser och 

bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning 

utformats utifrån följande:

► Aktiebolagslagen 8 kap

► Kommunallagen 6 och 12 kap

► God revisionssed i kommunal verksamheten

► Best practice

Bakgrund Syfte och avgränsning Metod

* Se appendix för intervjulista, intervjufrågor samt dokumentlista
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Sammanfattning av samarbetsavtal mellan KAFAB och 
NPSP (2018-05-28)

Syfte

► Utvecklingen av byggnader på Östra Piren är en effekt av det arbete som Netport Science Park (NPSP) bedriver och det krävs ett nära samarbete mellan NPSP och KAFAB.  Allt ansvar och 

all befogenheter  för driften av fastigheterna vilar på KAFAB och dess vd. 

Tjänster som NPSP erbjuder är:

► Att utåt mot befintliga och potentiella hyresgäster uppträda som säljare och som fastighetens vice värd. Samt initiera idéer om lokalexpansion och dess innehåll, vilket sedan beslutas av 

KAFAB:s styrelse. Att i samverkan med KAFAB bearbeta marknaden för nya hyresgäster, samt att offerera och arbeta fram avtal. Avtalsskrivning sker via KAFAB:s VD. Att vid behov kunna 

förhandla om hyresnivåer för uthyrningsbara lokaler.

► Att tillhandahålla en reception som är bemannad på motsvarande en heltidstjänst. KAFAB förbinder sig att köpa 90% av en heltid. 

► Att tillhandahålla tjänsten vaktmästare/fastighetstekniker.  KAFAB använder tjänsten till 100%

► Att tillhandahålla tjänsten byggherreombud/projektledare eller motsvarande befattning vid olika nybyggnads, ombyggnadsprojekt av lite större omfattning. Sådant sker på VD:s eller styrelsens 

uppdrag och i uppdraget innebär det att man ikläder sig KAFAB:s roll och uppträder som KAFAB mot externa entreprenörer.

► Att tillhandahålla tjänsten att arbeta med att hitta hyresgäster till etapp 5 .Denna tjänst leds av NPSP:s VD som uppdaterar KAFAB:s VD samt dess styrelse löpande över vad som görs och 

effekterna av arbetet. Arbetet innebär att nya marknader upparbetas för att på sikt kunna bli hyresgäster. Arbetet kan vara ytterst konkret med direkta samtal med potentiella hyresgäster men 

också vara av långsiktigt strategisk karaktär. Arbetet går inte att i klartext definiera utan löses pragmatiskt och i förtroende. 

► I avtalet regleras ersättningen för funktionen som byggherreombud/projektledare och för tjänsten med att hitta hyresgäster till etapp 5. 

► Avtalet är giltigt från och med 2018-12-01. Avtalet gäller tillsvidare och kan sägas upp av endera parten antingen för omförhandling eller uppsägning med 12 månaders framförhållning.

Avtalets innehåll

► Övergripande anses avtalet inte vara tillräckligt detaljerat gällande exempelvis specifikation om tjänsternas omfattning, prisbild och uppföljning/rapportering. T.ex. citat gällande tjänsten att 

hitta hyresgäster ”Arbetet går inte att i klartext definiera utan löses pragmatiskt och i förtroende”. 

► Två omfattande ansvarsområden, marknadsföring och försäljning samt byggherrefunktionen, har lagts ut på samma företag och i princip på VD för NPSP.

► KAFAB har också gett NPSP rätt att förhandla om hyresnivåer, även om det slutliga beslutet ligger kvar på KAFAB:s VD. Kritik har framförts i intervjuer med styrelsemedlemmar om 

förekomsten av hyressubventioner. 

► Avtalet innehåller en omförhandling eller uppsägning med 12 månaders framförhållning, vilket i dessa sammanhang kan ses som en lång frist som medför risker av både finansiell karaktär,

men även operationella risker som kan påverka projektets framdrift etc. 

Bedömning:
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Övergripande fakturasammanställning 

Kostnader 2018 2019 2020 Totalt

Marknadsförare 1 343 089 kr 1 089 792 kr 201 377 kr 2 634 258 kr

Projektering 0 kr 141 846 kr 0 kr 141 846 kr

IT och webbprogram 16 892 kr 4 692 kr 1 910 195 kr 1 931 779 kr

Vaktmästare 153 951 kr 158 052 kr 79 026 kr 391 029 kr

Receptionist 195 027 kr 210 600 kr 105 300 kr 510 927 kr

Vicevärd 90 840 kr 57 000 kr 28 500 kr 176 340 kr

Övrigt 480 488 kr 164 685 kr 123 347 kr 768 520 kr

Totalt 2 280 287 kr 1 826 667 kr 2 447 745 kr 6 554 699 kr

► Nedan redovisas de kostnader som NPSP fakturerat KAFAB under perioden 2018 -2020. 

► Då fakturaunderlagen inte alltid anger om kostnader är hänförbara till marknadsföring eller projektering får beloppen anses vara ungefärliga, varför posten Övrigt är 

förhållandevis stor. 
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► Verkställande direktör har generell attesträtt, undantaget för styrelse, och är den som 

beviljar delegerad attesträtt. Ordförande och vice ordförande attesterar utgifter för styrelsen 

respektive för ordförande. Delegerad attesträtt har ekonomichefen och tre medarbetare 

från Karlshamns kommun inom sina respektive arbetsområden. Ovanstående tjänstemän 

är också utanordningsberättigade. 

Beslut om attesträtt 

Innehåll Beslut

► Att godkänna förslaget till attest- och 

utanordningsinstruktion att gälla tills vidare. 

Protokoll

2018-06-18, §24 

Beslutsärenden

Ja

2018-09-21, §38 

Beslutsärenden
Ja ► Revidering av attestinstruktionen genom att ekonomichefen utses till ställföreträdare för 

verkställande direktör. Attest- och utanordningsberättigade begränsas till verkställande 

direktör och ekonomichef. Attestering i praktiken beskrivs: steg 1 innebär granskning av 

ekonomiansvarig, steg 2 beställaren och i steg 3 sker efterkontroll och beslutsattest av VD. 

► Att godkänna förslaget till attest- och 

utanordningsinstruktion att gälla tills vidare. 

2019-06-17, §29 

Beslutsärenden

Ja ► Verkställande direktör har ensam attesträtt för hela bolaget med undantag för styrelsens 

utgifter. Ställföreträdande för verkställande direktör är ekonomiansvarig. 

Utanordningsberättigade är verkställande direktör och ekonomiansvarig.  

► Att godkänna förslaget till attest- och 

utanordningsinstruktion att gälla tills vidare. 

2019-12-02, §55-56 

Beslutsärenden
Ja ► Dokumentet ”Attestinstruktioner” behöver uppdateras. ► Att ge VD:n i uppdrag att uppdatera 

dokumentet.

2019-06-17, §29 Beslutsärenden Ja ► I en organisation med 2,5 årsarbetare blir det problem med tre attestnivåer och om det 

kopplas till den interna kontrollen. Frågan om hur attest tillsammans med internkontrollen 

ska lösas har frågan ställts till den auktoriserade revisorn om hur det kan hanteras i en liten 

organisation. 

► Dokumentet ska färdigställas och 

presenteras vid nästa möte. 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

= Redovisat underlag= Begärt underlag

Bedömning

► Attestreglerna har efterhand skärpts och i slutet av 2019 konstateras att attestinstruktionen behöver uppdateras. Orsaken är hur den lilla organisationen ska klara av attester i tre steg och samtidigt kunna utöva 
intern kontroll med oberoende personer i de två funktionerna. Stöd efterfrågas för att lösa problemet. Bedömningen är att problematiken har aktualiserats. 

► Underlag har genomgående tillställts granskningen. 
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► Samuel Henningsson presenterar projektrapporten och den ekonomiska rapporten 

avseende etapp 5 för styrelsen. Byggstart 1 juni 2018, nedlagda kostnader under året 15,4 

mnkr, arbetet med att fylla etapp 5 med hyresgäster pågår för fullt.

Marknad – rekrytering av hyresgäster

Innehåll Beslut

► Att ta informationen med godkännande till 

dagens protokoll.

Protokoll

2018-02-19, §5 Rapporter -

2. Projektrapport etapp 5

Nej

2018-04-16, §14 Rapporter 

- 2. Projektrapport etapp 5
Nej ► Samuel Henningsson presenterar projektrapport avseende etapp 5 för styrelsen. Arbetet 

med att fylla etapp 5 med hyresgäster pågår för fullt, tidigare tidplan gäller ej längre, 

byggstart måste skjutas fram pga miljöutredning

2018-06-18, §23 Rapporter 

– 2. Projektrapport etapp 5

Nej ► Samuel Henningsson presenterar projektrapporten avseende etapp 5 för styrelsen. Arbetet 

med att fylla etapp 5 med hyresgäster pågår för fullt. Tidigare tidplan gäller ej längre. 

Byggstart måste skjutas fram pga miljöutredningen och beräknas till början av kvartal 4. 

2019-02-28 §14, Övriga frågor Nej ► VD informerar om vad som sagts på senaste dialogmötet. Bibliotekets ev. placering i Etapp 

5 diskuterades 

Ja

Ja

Ja

Nej

= Redovisat underlag= Begärt underlag

► Att ta informationen med godkännande till 

dagens protokoll.

► Att ta informationen med godkännande till 

dagens protokoll.

2019-06-17, §28

2. Projektrapport Etapp 5
► Marknadsföringsåtgärderna för att fylla huset presterades.Ja

Nej ► Samuel Henningsson presenterade statusläget för byggnationen av Emigranten 1, 

etapp5. Pålningsarbetet är slutfört. Projekteringsarbetet är i sin slutfas och beräknas vara 

klart i mitten av november för att därefter kunna upphandlas. Olika genomförda 

marknadsföringsaktiviteter som syftar till att generera framtida hyresgäster 

presenterades. 

Ja ► Att ta informationen med godkännande till 

dagens protokoll.

2019-09-23, §36

2. Projektrapport Etapp 5

Kommentarer från Maria Hjelm.

”2019-06-13 genomfördes en strategidag som avslutades med styrelsemöte. Om man tittar 

i programmet för dagen kan man utläsa att styrelse har fått en genomgång  - ”Fokus på 

Östra Piren - Nuläge, framtid och utveckling!” – Föredragare enligt program var Samuel 

Henningsson, VD Netport Science Park och Lotta Johansson, marknadsförare NPSP. I 

protokoll från styrelsemöte 2019-06-13 §28 Sammanfattning hänvisas till presentation av 

kalkyl, riskbedömning och marknadsåtgärder och det går att anta att detta presenterades 

för styrelsen under strategidagen men inget underlag finns som styrker detta. (Program för 

strategidag bifogas se filer)”. 

Nej
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Marknad – rekrytering av hyresgäster

Innehåll BeslutProtokoll

NejJa

= Redovisat underlag= Begärt underlag

2019-12-02, §54-55 f) 

marknad

 Det nuvarande marknadsarbetet för Etapp 5 beskrevs och VD menade att detta arbete 

måste ses över. VD:n avser att ta fram en marknadsplan dels för företaget och dels för 

etapp 5

► Att godkänna arbetet med marknadsplan

Ja2020-02-04, §6-7 

Karlshamnsfastigheter a)

Nej

► Samuel Henningsson gjorde en föredragning om Etapp 5. Han beskrev historiken om Östra 

Piren och varför man valde att gå vidare och bygga ytterligare en etapp. Han presenterade 

kalkyl för projektet och beskrev hur man arbetar med att ta fram potentiella hyresgäster. 

Hans presentation beskrivs i bifogad bilaga 1.  

► Sammanfattning av presentation av bilaga 1. I presentation från Netport (Samuel 

Henningsson) redogörs för kalkylen avseende Piren V. Det tar fem år och en månad till ett 

positivt kassaflöde och 11 år och 7 månader till break-even. Enligt redogörelsen skulle 700 

nya invånare ge sammanlagt 350 mnkr till kommunen i generella statsbidrag under 

perioden 2022-2036. Med halv ökningen skulle kommunen få 170 mnkr i sammanlagt 

statsbidrag för samma period. 

I sammanställningen redogörs för en riskanalys. En kostnadsökning på 30 mnkr förlänger 

tiden för break-even med knappt 1 år. En ränta på 6-7% förlänger tiden med 6-7 månader. 

Risken för vakanser hanteras med att anställa två personer. 

► Den strategiska utvecklingen innehåller Edtech och E-handel med ett e-handelskluster. 

Biografen erbjuder studio för samverkan med BTH och nya utbildningar. Finansiering kan 

ske med Scale Up Sydost och i samverkan med Kalmar. 

Ja

Nej2020-04-08 §29  Det nuvarande marknadsplanen finns ännu inte. När marknadsförare anställs för hon/han 

i uppdrag att ta fram detta dokument
► Rapporten tas till protokollet

► Att godkänna rapporten
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► ”SAKNAS” - det underlag som bifogas för 2020-09-17 § 82 Marknad skulle kunna vara 

gällande även på denna punkt. Jag kan dock inte uttala mig om det säkert är så. – Maria 

och jag kom fram till att det är rimligt att det är så” (sekreterare). 

Marknad – rekrytering av hyresgäster

2020-09-17 §82 Marknadsläget 

för Piren och hyressättning

Nej

Innehåll BeslutProtokoll

Ja

= Redovisat underlag= Begärt underlag

Bedömning

► Det är slående att det genomgående saknas dokumentation kring vad som uppnås i marknadsarbetet och att styrelsen nöjt sig med att antagligen enbart fått information muntligen på sammanträdet. Det är särskilt 
anmärkningsvärt då den person som redovisar marknadsarbetet inte tillhör den egna organisationen, vilket borde innebära större krav på skriftligt underlag. 

► I december 2019 konstaterar dåvarande VD att marknadsarbetet behöver ses över. 

► I den dokumentation som finns från den 4 februari redovisas inte konkret vad som uppnås, ingen analys av bearbetade branscher, ingen redovisning av de kring 90 ”leads” som omnämnts i andra sammanhang, 
inga kostnader, ingen redovisning av kampanjer eller motsvarande eller vilka kanaler som valts för marknadsföring och inte vi lka geografiska områden som bearbetats. Det hade varit rimligt att det skett en 
återkoppling av erfarenheter från marknadsarbetet för att utforma ”affärsmodell” för hyressättningen med tanke på blandning av att hyra enskilda kontorsplatser kontra hela kontor. I april 2020 konstateras att det inte 
finns någon marknadsplan och att en sådan ska tas fram. Frågan är då utifrån vilka premisser som marknadsarbetet hittills har bedrivits. 

► Utifrån bristen på dokumentation har marknadsarbetet bedrivits ad hoc, förvisso enligt avtalets skrivning om ” Arbetet går inte att i klartext definiera utan löses pragmatiskt och i förtroende.”

► För perioden 2018 till 2020 har NPSP fakturerat 2,6 mnkr. 
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► Under 2018 konstateras att hyresintäkter ökat kraftigt på grund av nya och förändrade 

hyresavtal.

Hyreskontrakt

Innehåll Beslut

► Att ta informationen med godkännande till 

dagens protokoll.

Protokoll

2018-12-03, §46 1. VD- och 

fastighetsrapport

Nej

2020-09-17 §82 g och j 

(marknadsläget för Piren 

och hyressättning)

Nej ► VD redogjorde för marknadsläget. Hyressättningen på Östra Piren kommer att ses över 

fram till årsskiftet i avsikt att på sikt uppnå likvärdiga hyror mellan hyresgästerna. Ny 

hyresprocess är framarbetad

Ja

Ja

= Redovisat underlag= Begärt underlag

► Att marknadschef ska ingå i bolagets 

förhandlingsdelegation med Netport, att i 

uthyrningsfrågor avseende 

Netportkonceptet ska dialog med Netport

föras, att erbjuda tydligare roll för Netport i 

projekt Emigranten, att uppdra åt 

förhandlingsdelegationen att fortsätta 

överläggningarna med Netport.

Bedömning

► Jämfört med antalet avrapporteringar av marknadsarbetet är det noterbart att inte hyressättningsfrågan blir aktuell på styrelsenivå förrän i september 2020. Hyresnivå är en självklar del av det erbjudande som har 
marknadsförts sedan tidigt 2018 och antagligen ännu tidigare. Frågan är då hur konkret marknadsarbetet har varit om hyreskostnaden inte funnits med. 

► Av svaren går det att sammanfatta att nuvarande styrelse har ambitionen att det ska vara en marknadsmässig hyra och de är negativa till att man har subventionerat hyran till vissa och inga beslut har tagits om 
hyresrabatter då de suttit som styrelsemedlemmar, utan VD fick uppdraget att förhandla fram marknadsmässiga hyresnivåer. 

► Styrelsen menar vidare att detta beslut (avtal/löfte) i så fall är taget före deras tid och att dåvarande VD måste skrivit under detta och med stor sannolikhet överlät hyresförhandlingarna till Netport Science Parks VD. 
Det finns ingen dokumentation gällande något godkännande. Vidare kan ingen svara på om dåvarande styrelse fick information om detta, utan man menar att den interna kontrollen har brustit här. 

► Även i detta avseende har inte underlag kunnat redovisas. 

* För intervjuer se sammanställning över intervjuade personer i Granskningen steg 1 
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► Genomgång av hur Science Park fungerar och hur KFAB och Netport Science samverkar i 

detta. Kalkyl samt riskbedömning inför beslutet om Etapp 5 presenterades. 

Marknadsföringsåtgärderna för att fylla huset presenterades. 

► Styrelsen informeras om att bolaget just nu har en diskussion med Skatteverket om hur stor 

del av bygget som kan ges frivillig skattskyldighet. Beslut från Skatteverket väntas inom 

kort. 

Kalkyl

Innehåll Beslut

► Att ta informationen med godkännande till 

handlingarna.

Protokoll

2019-06-17 §28 

Rapporter - 2. 

Projektrapport Etapp 5

Nej

2019-09-23 §37 

Beslutsärenden

Nej ► Konsekvensanalys ska göras utifrån de nya förutsättningarna som gäller för momsen för 

Etapp 5, Emigranten1. 

2019-12-02 § 54 

Konsekvensanalys Etapp 5

Nej ► Vid styrelsemötet i september 2019 tilldelades VD uppdraget att göra en 

konsekvensanalys av Etapp 5 med utgångspunkt från den uppkomna momssituationen. 

VD Stefan Nilsson beskrev kort det ekonomiska läget för projektet och det intresse som 

finns ute bland allmänheten för att syna projektet. Arbetet med att analysera projektet är 

startat både internt och externt. 

► ”Handling för konsekvensanalys etapp 5 finns inte tillsammans med kallelsen. Vi 

konstaterar att det med stor sannolikhet inte finns någon skriftlig handling för det.” 

(sekreterare).

Ja

Nej

Ja

= Redovisat underlag= Begärt underlag

► Att ge VD uppdrag att beställa en 

konsekvensanalys av momsbeslutet för 

Etapp 5.

► Att ta informationen med godkännande 

till handlingarna.
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► Samuel Henningsson gjorde en föredragning om Etapp 5. Han beskrev historiken om Östra 

Piren och varför man valde att gå vidare och bygga ytterligare en etapp. Han presenterade 

kalkyl för projektet och beskrev hur man arbetar med att ta fram potentiella hyresgäster. 

Hans presentation beskrivs i bifogad bilaga 1.  

► (se sammanfattning ovan under Marknad / rekrytering av hyresgäster)

Kalkyl

Innehåll Beslut

► Att godkänna rapporten.

Protokoll

2020-02-04 §6-7 

Netport/Karlshamnsfastighe

ter

Nej

2020-04-08 , §25 – ny 

hyreskalkyl och möte med 

revisorn 

Ja ► Samuel Henningsson redovisar en uppdaterad hyrskalkyl för Emigranten med 700 

arbetsplatser med en investering på 300 mnkr utifrån att huset fylls på sex år. I 

underlaget framgår bedömning av kompletterande byggkostnader. Handlingen är daterad 

2020-04-23. 

► Det föreligger inget akut nedskrivningsbehov men när fastigheten är klar krävs årliga 

ställningstaganden till värdet på fastigheten. 

► Redovisning av upparbetade kostnader per april 2020 på 115 mkr.

► Presentation av extern rapport Genomlysning av förprojektering Emigranten. 

2020-04-08 §25 och 

28Momsfrågan
Nej

Ja

Ja

Ja

= Redovisat underlag= Begärt underlag

Nej

Ja

► Muntlig information

2020-05-02, §42 

Beslutsärenden
Nej Nej

► Att ge VD i uppdrag att ta fram en 

konsekvensanalys kring byggstart av Etapp 5 

till det extra diskussionsmötet.

Ja
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► Kalkyl redovisas för driften med 700 arbetsplatser och en investering på 430 mnkr. 

(Motsvarande kalkyl som analyseras i granskningen av KAFAB steg 2)

► Framtidsbild presenteras av Netport Science Park. Bland att refereras till kommunens 

vision om 50 000 invånare och kopplingen till Stärnö sjöstad.

► Konsekvensanalys från vd Stefan Nilsson avseende fyra scenarier för Emigranten. Sälja 

projektet diskuterades inte enligt analysen. Skjuta upp projektet skulle medföra nya 

kostnader. En nedläggning av projektet skulle medföra stora nedskrivningar. Det 

kvarvarande alternativt blev att fortsätta projektet. I ett underliggande dokument finns 

riskbedömningar kopplade till de fyra scenarierna. I det valda scenariot anges riskerna till 

negativa konsekvenser av Coroanapandemin rörande företagsamhet och efterfrågan på 

kontorslokaler, om uthyrningsplanen under de första sex åren inte fullföljs kommer 

nedskrivningsdiskussioner varje år. På den positiva sidan anges nya arbetstillfällen, 

framtidstro, tydligt steg mot visionen 50 000 invånare.  

Kalkyl

Innehåll Beslut

► Rapport läggs till protokollet.

Protokoll

2020-06-16 §51 

Lägesrapport projekt 

Emigranten

JaJa

= Redovisat underlag= Begärt underlag

Bedömning

► Det är anmärkningsvärt att dokumentation inte finns tillgängligt avseende kalkyl och risker förrän i april 2020. Dock har frågan om moms hanterats tidigare, vilket betyder att det förts olika resonemang kring 

fastighetens ekonomi. Dock går det inte att bedöma i vilken omfattning som helheten har beaktats eller om det är separata aspekter av ekonomin som hanterats. Därför är dokument som konsekvensanalys 

(riskanalys) centralt för att kunna vidta åtgärder. 

Det ska noteras att frågan om nedskrivning har omnämnts i dokument, men att frågan inte adresseras med uppdrag VD/ekonomichef om att bedöma nedskrivningsbehov vid olika vakansgrader och/eller 

hyresnivåer. Kostnader som kan bli väl så betydelsefulla för projektet. 

► Bedömningen är att projektet inte drivits fram med ekonomiska analyser, vilka skulle ha kunnat påverkat utformning av fastigheten och hyresnivåer, utan fokus har legat på visionära argument kring tillväxt, ökat 

skatteunderlag och ökade generella statsbidrag. Konsekvensanalysen i de fyra scenarierna bygger inte heller på redovisade ekonomiska bedömningar och kommer alldeles för sent för att ge reella valmöjligheter.

► I april 2020 och i juni påpekat att det finns en nedskrivningsrisk av anläggningen om inte intäkterna överensstämmer med den presenterade driftkalkylen och att värdet på fastigheten kommer att prövas årligen. 

Av protokoll och i underlag för äskandet om utökad borgenram omnämns inte risken, trots att det kan bli betydande belopp och att ägaren bör vara medveten om risken. 

► Genomlysning och bedömning av kalkyl har redovisats i KAFAB steg 2, avseende kalkyl som presenterades i juni 2020. 
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► Ordförande redovisar det utskickade förslaget ”VD-instruktion”

VD-instruktion

Innehåll Beslut

► Att godkänna förslaget till VD-instruktion att 

gälla tills vidare.

Protokoll

2018-06-18, §24 

Beslutsärenden

Nej

2019-12-02, §55 

Beslutsärenden

Ja ► Dokumentet VD-instruktion finns.

 VD ska i samråd med styrelsens ordförande bereda styrelsens ärenden och föredra 

dessa vid styrelsens sammanträden. Enligt instruktioner för ekonomisk rapportering 

åligger det vd att vid varje sammanträde tillhandahålla skriftlig information om 

uthyrningsläget, riskengagemang, kommande investeringar, synpunkter från revisorer, 

controller och myndigheter samt övriga förhållanden som är av betydelse för bedömning 

av bolagets ekonomiska ställning. 

2019-12-02, §56 

Beslutsärenden
Nej

Ja

Ja

Ja

= Redovisat underlag= Begärt underlag

► Dokumentet VD-instruktion behöver uppdateras

2020-05-02, §42 

Beslutsärenden
Ja Nej ► Att fastställa dokumentet

► Ordförande redovisar det utskickade förslaget ”VD-instruktion” ► Att godkänna förslaget till VD-instruktion att 

gälla tills vidare.
2019-06-17, §29 

Beslutsärenden

NejJa

► Att ta informationen med godkännande till 

dagens protokoll. .

► Att ge VD i uppdrag att uppdatera 

dokumentet.

Bedömning

► I den version av VD-instruktion som redovisats ingår det i VD:s uppdrag att tillhandahålla skriftlig information om bl a uthyrningsläget, kommande investeringar. Därför är de anmärkningsvärt att så många 

dokument inte har kunnat tillställas granskningen. Bedömningen är att denna del av VD-instruktionen måste följas, inte bara för revisionens skull, utan för att ledamöter ska kunna förbereda sig inför styrelsemöten. 
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► Organisationsplan. Styrelsen påtalade att man saknar styrning av de köpta tjänsterna. 

Dokumentet uppdateras. Status: pågående. 

Organisation

Innehåll BeslutProtokoll

2020-02-17 §15 Utdelade 

uppdrag

Nej

2020-05-02, §39 

Lägesrapport Etapp 5, 

projekt Emigranten 1

► Samuel Henningsson presenterar utfallet av upphandlingen för projektet. Han beskrev 

den tänkta projektorganisationen under byggtiden och förslag till beslut. Kommande 

investeringar, synpunkter från revisorer, controller och myndigheter samt övriga 

förhållanden som är av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning. 

2020-05-02 Rapporter

Nej

= Redovisat underlag= Begärt underlag

2020-06-16 §52 

(projektorganisation)

Emigranten 1 Byggfas

Ja Nej ► Att fastställa VD:s förslag till ny 

projektorganisation för byggskedet av 

Emigranten 1

 KAFAB och Netport Science Park redovisar förslag till tidplan för beslut om Emigranten 

samt förslag till projektorganisation. Byggherreombud är fortsatt Samuel Henningsson 

Netport Science Park.

 Projekt Piren framåt förutsätter att KAFAB anställer en marknadsansvarig

2020-04-08 §25 

Beslutsärenden

JaJa

► Styrelsen diskuterar fråganNejNej

NejNej  Det konstateras att företagsledningarna för Netport och KAFAB inte uppnått konsensus 

om de förbättringsåtgärder som KAFAB har för avsikt att genomföra. 

 Marknadsförare övergår till KAFAB

 VD presenterar den tänkta projektorganisationen under byggtiden. 
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► VD redogör för nuläget avseende samarbetsavtal med Netport

Organisation

Innehåll Beslut

► KAFAB ta över tjänster som varit 

upphandlade av Netport och att 

vicevärdsskapet återgår till KAFAB. .

Protokoll

2020-09-02 §§69-75 Nej

2020-09-22 §90 Rapporter Nej ► Ordförande och vice ordförande för Netport Science Park meddelar att arbete pågår för att 

ta fram ett nytt samarbetsavtal

Nej

Nej

= Redovisat underlag= Begärt underlag

► Att fastställa projektorganisation för 

projektet Emigranten. Fastighetschef får i 

upprag att ta fram förslag till ny 

delegationsordning. 

Bedömning

► Riktig tydlighet avseende projektorganisationen uppnås under hösten 2020. Parallellt avslutas det tidigare samarbetsavtalet med Netport. Sammantaget är bedömningen att det är först under hösten som KAFAB:s

uppdrag blir tydligt liksom att gränssnittet mot Netport också blir tydligt. Under hösten tar KAFAB tillbaka ägandet av de för företaget väsentliga processerna. 

► I faktakontrollen framhålls att i rollen som vicevärd ingick rätten att förhandla om hyresnivåer. När VD för NPSP arbetsbefriades fråntogs därmed också rätten att förhandla om hyresnivåer. 

► Projektorganisation presenteras och redovisas i protokollet. Marknadsläget för Emigranten 

ges vid varje ordinarie sammanträde. Ny delegationsordning behöver tas fram.
NejNej2020-10-23 §112 

Karlshamnsfastigheter AB:s 

beslut

2020-09-02 §§75 ► Ordförande i KAFAB får i uppdrag att tillskriva Netports VD i hans egenskap av vicevärd att 

han arbetsbefrias som vicevärd för Östra Piren och att samtliga handlingar av relevans 

omgående ska överlämnas till Kafab. 
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Samlad bedömning utifrån genomförd granskning 

► Bedömning av samverkan mellan NPSP och KAFAB. 

► Det avtal som styrt samverkan fram till tidig höst 2020 har inte varit tillräckligt detaljerat gällande exempelvis specifikation om tjänsternas omfattning, prisbild och uppföljning/rapportering. 

Avtalet ger svaga förutsättningar för avtalsstyrning av köpta tjänster och därmed svag kontroll över de tjänster som köpts av NPSP. Beskrivs styrningen av marknadsarbetet som att det 

inte går att beskriva i klartext utan löses pragmatiskt och i förtroende, bedömer vi att hela affärsrisken hamnar på KAFAB. 

► KAFAB har under perioden 2018 -2020 köpt marknadsföreningstjänster av NPSP för c:a 2,6 mnkr. För att Piren V ska bli ett lyckat projekt är marknadsföring och försäljning 

kärnprocesser. I ett systematiskt marknadsarbete finns dokumentation av arbetet, men utifrån styrelsens protokoll är det inget som går att följa upp då redovisning till absolut störst delen 

har varit muntlig. Därmed föreligger hög risk för att fortsatta marknadsarbetet får påbörjas på nytt. 

► När det gäller kontraktsförhandlingar med nya hyresgäster saknas dokumentation om det förekommit återrapporteringen till styrelsen om vilka hyresnivåer som nya kontrakt har tecknats 

på. Samverkansavtalet har gett NPSP stort inflytande på förhandlingen vid nya kontrakt. Den nuvarande styrelsen har varit uttalat negativ till hyresrabatter och har inte fattat beslut om 

någon hyressubvention. Bedömningen som framkommer i intervjuer är att hyresrabatter har beviljats under tidigare styrelser. 

► Kalkylen för Piren V analyseras i granskningens Steg 2. Det finns dock anledning att lyfta fram att risken för nedskrivning omnämns vid två tillfällen under 2020 men är inte risk som 

hanteras vidare eller kommuniceras till ägaren enligt protokollen från 2020. 

► Styrningen och den interna kontrollen över de tjänster som köpts av NPSP har varit svag. Det är först under hösten 2020 som styrelsen återtar kommandot över centrala frågor som 

marknadsföring och försäljning gällande Piren V. Vid samma tidpunkt redovisar också styrelsen en projektmodell, som innebär mycket större kontroll över investeringen i Piren V. 

Rågången mellan KAFAB och NPSP blir vid samma tillfälle tydlig och skapar bättre förutsättningar för framdriften av Piren V. 

Bedömning, resultat och slutsats
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Källförteckning – Medverkande och dokumentlista 

Organ Medverkande

► Vi hänvisar till källförteckning i granskningsrapport del 1

Dokumentlista Dokument typ

► samarbetsavtal mellan KAFAB och NPSP (2018-05-28) Avtal

► Fakturor från Netport till KAFAB 2018 till 2020 Fakturor

► Protokoll enligt rapport. Protokoll
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1. Inledning
1.1. Bakgrund

Karlshamns kommun äger Stadsvapnet i Karlshamn AB till hundra procent (moderbolaget) som i sin tur
äger Karlshamnsfastigheter AB (dotterbolag) till hundra procent.

Efter att både den förtroendevalda revisionen och styrelsen i Karlshamnsfastigheter AB (“KAFAB”)
utrett processerna som lett fram till att kostnaderna för projekt Emigranten på Östra piren ökat mer än
planerat lyftes frågan om en granskning ur kommunstyrelsens (“KS”) perspektiv under senhösten 2020.
Detta ledde till att kommundirektören fick i uppdrag att initiera en granskning som ska rapporteras
tillbaka till KS under 2021. Granskningen ska ge svar på om KS kunnat agera annorlunda inom ramen
för sin uppsiktsplikt och ge förslag på framåtsyftande förbättringar.

KS vill att följande utreds.

● Utifrån insamlat underlag från KAFAB (styrelseprotokoll) och tidigare rapporter framtagna av EY
skapa en bild av beslutsprocesserna som ledde fram till beslutet i kommunfullmäktige (“KF”) om
utökad borgensram i juni 2020.

● Utifrån KF:s beslut om att uppdra åt KAFAB att genomföra byggnationen i juni 2016 granska hur KS
uppsiktsplikt över KAFAB hanterats.

● Ge förslag på förbättringsåtgärder avseende KS arbete med uppsiktsplikt och mer generellt hur
ägaren/KF kan utveckla sin bolagsstyrning.

PwC:s uppdrag är att åt Karlshamns kommun genomföra en granskning avseende beslutsprocessen i
projekt Emigranten, från juni 2016 till juni 2020. Uppdraget har utförts enligt beskrivningen nedan.

1.2 Syfte

Syftet med granskningen är att klarlägga KAFAB:s och kommunens beslutshantering i projektet samt
utreda om beslutshanteringen varit förenlig med gällande regler och rutiner.

Vidare är syftet med granskningen att utreda om KS har uppfyllt sin uppsiktsplikt med fokus på projekt
Emigranten och även ge förslag på eventuella förbättringar om uppsiktsplikten inte bedöms ha utförts
lag- och ändamålsenligt.

1.3 Metod

Granskningen har utförts genom dokumentstudier. Kommunen har överlämnat relevant dokumentation
såsom KAFAB:s styrelseprotokoll där projektet hanteras från 2010 och framåt, utredningar av EY samt
KF:s beslut från 2010 och 2014 med underlag i digital form.

I rapporten redogörs för KAFAB:s och kommunens beslutshantering avseende projektet Emigranten
från KFs beslut om att uppdra åt KAFAB att genomföra byggnationen i juni 2016 till KFs beslut om
utökad borgensram i juni 2020. Det redogörs också för uppsiktsplikten och om KS uppfyllt sin
uppsiktsplikt i projekt Emigranten. Vi ger också förslag på eventuella förbättringar avseende
uppsiktsplikten.

2
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Följande frågeställningar har besvarats av utredningen:

Beslutsprocessen
● Vilka politiska beslut har fattats avseende projektet och vilka underlag finns till dessa?
● Är besluten fattade på rätt sätt (dvs. av rätt personer/instans)?
● Borde KAFAB lyft frågan till KF?

Uppsiktsplikten
● Har KS följt det här projektet i den utsträckning de borde i förhållande till lagar och de regler som

kommunen själva satt upp?
● Borde KS ha agerat annorlunda?

3
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2. Beslutsprocessen
2.1 Bakgrund till projekt Emigranten

Projekt Emigranten (Etapp 5) startade 2010. KAFAB fick i uppdrag att uppföra en byggnad för 700
arbetsplatser på fastigheten Emigranten 1 på Östra piren i Karlshamns kommun. KAFAB anlitade
byggherreombud från Netport Science Park. Projektets omfattning och innehåll har sedan starten
varierat. KAFAB har anlitat Anders Törnqvist Arkitektkontor AB för projektering av projektet. Utöver
kontor kommer byggnaden även innefatta biograf, konserthall, restaurant och uthyrningsbara lokaler.

Syftet med projektet var att bygga en modern science park och att locka företag till området Östra piren
samt möjliggöra för företagen att expandera.

Projektet budgeteras 2015 till att kosta 300 miljoner kronor och KF godkände en borgensram om 300
miljoner kronor. Fyra år senare, i juni 2020, uppskattas den totala projektkostnaden till 430 miljoner
kronor. Detta på grund av att förprojekteringsarbetet av etapp 5 har dragit ut på tiden. Trots detta har
styrelsen för KAFAB i maj 2020 konstaterat att det bästa alternativet är att fullfölja projektet och utföra
de planerade byggnationerna på etapp 5. KAFAB:s VD har haft i uppgift att presentera en
konsekvensanalys för styrelsen som ligger till grund för konstaterandet att fullfölja projektet.

2.2 Lagkrav för kommunens beslutsfattande

KF ska enligt 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) (“KL”) besluta i ärenden av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt för kommunen eller regionen. I denna bestämmelse avses beslut av mer
grundläggande natur eller av mer generell räckvidd. Det kan vara beslut där politiska moment, allmänt
sett, är dominerande. Vilka beslut som är av principiell vikt är avsett att vara densamma över landet,
medan kriteriet “större vikt” kan variera beroende på kommunens storlek. En nämnd kan inte besluta i
ärenden som faller inom området för fullmäktiges ”beslutanderätt”. Ett av de ärenden som KF främst
ska besluta i är skatt, budget och andra viktiga ekonomiska frågor.

Enligt 5 kap. 2 § KL får fullmäktige uppdra åt en nämnd, här avses även KS, att i fullmäktiges ställe
besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller
som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna.
Ett ärende i KF får väckas av en nämnd.

KF ska ha tillgång till ett tillförlitligt och allsidigt belyst beslutsunderlag och enligt 5 kap. 26 § KL är
huvudregeln att ett ärende inte får avgöras av KF utan att dessförinnan ha beretts. Ärendet ska ha
beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.

KS ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en
fullmäktigeberedning. Om inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har lagt fram förslag
till beslut i ett ärende ska KS lägga fram förslag till beslut.

Ett aktiebolag ska ha en styrelse som ansvarar för bolagets ledning vilket regleras i 8 kap.
aktiebolagslagen (2005:551) (ABL). En av styrelsens huvuduppgifter enligt 8 kap. 4 § ABL är att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. För att styrelsen ska kunna fullgöra denna
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skyldighet krävs det att styrelsen håller sig underrättad om bolagets ekonomiska förhållanden.
Styrelsen ska meddela skriftliga instruktioner för vad som ska rapporteras, när det ska ske och i vilken
form uppgifterna ska lämnas till styrelsen, enligt 8 kap. 5 § ABL. Rapporteringen till styrelsen måste
kunna förmedla en bild av bolagets orderstock, finansieringsförhållanden, likviditet och andra
ekonomiska förhållanden, exempelvis särskilda risker. Finns det en verkställande direktör i bolaget
ansvara denne in dubio för rapporteringen.

Det är styrelsens ordförande som ska leda styrelsen arbete och bevaka att styrelsen fullgör de
uppgifter som beskrivits ovan, enligt 8 kap. 17 § ABL. Styrelsen ordförande ska tillse att
styrelsesammanträden hålls när det behövs och sammankalla styrelsen om en styrelseledamot eller
den verkställande direktören begär det. Så långt det är möjligt ska samtliga styrelseledamöter fått
tillfälle att delta i ett ärendes behandling och fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet
innan beslut fattas i ärendet.

I VD-instruktionen beslutad samtidigt som styrelsens arbetsordning framgår att VD fortlöpande ska
informera styrelsen om förhållandena i bolaget. Ekonomisk rapportering ska ske in enlighet med
särskilda av styrelsen fastställda instruktioner för att styrelsen ska kunna bedöma bolagets ekonomiska
situation enligt 8 kap. 4 § ABL.

Enligt instruktionerna för ekonomisk rapportering ska VD vid varje styrelsesammanträde tillhandahålla
skriftlig information om

● periodiserad kontorapport med budgetjämförelse
● bolagets likviditet, upplåning och andra finansieringsförhållanden
● uthyrningsläget
● riskengagemang
● kommande investeringar
● eventuella synpunkter från controller/revisor/myndigheter
● övriga förhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning.

VD ska omgående underrätta styrelsens ordförande om förändrade förhållanden av betydelse för
bedömningen av bolagets ekonomiska ställning.

2.3 Kommunens styrdokument

Enligt ägardirektivet för kommunens helägda aktiebolag har bolagen ett ansvar för att KF får ta
ställning innan beslut i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Bolagen ska
samråda med KS i de fall det uppstår tveksamhet om ett ställningstagande krävs från KF.

I reglementet för KS har KF delegerat till KS att besluta i vissa grupper av ärenden. KS ska bland1

annat besluta i följande ärenden.

● borgenshantering inom KFs beslutade borgensram och de riktlinjer som KF fastställt,

1 Antagen KF § 216, 2018-12-17, KF § 5, 2019-02-19, KF § 56, 2019-04-08, KF § 236, 2019-12-16, § 12
Delegering från KF.
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● på begäran av nämnd igångsättningsbeslut för investeringsprojekt och godkännandebeslut att
entreprenadavtal får tecknas vid investeringsprojekt, då bruttoinvesteringsutgiften för projektet är
sju miljoner kronor och högre eller då driftskostnadspåverkan brutto är en miljon kronor och högre.

I styrelsens arbetsordning beslutad den 1 juni 2017 redogörs för styrelsens ansvar enligt ABL. Enligt2

arbetsordningen svarar styrelsen för bolagets förvaltning, men den löpande förvaltningen handhas av
verkställande direktören enligt riktlinjer och anvisningar från styrelsen. VD-instruktionen omprövas vid
behov. Styrelsen utövar nödvändig kontroll över hur verkställande direktören sköter den löpande
förvaltningen. Styrelsen ansvara för bolagets organisation och ska se till att organisationen av
bokföringen och medelsförvaltningen innefattar en tillfredsställande kontroll. Vidare beskrivs vilka
uppgifter och skyldigheter styrelsens ordförande har ålagts med utgångspunkt i ABL, samt hur
styrelsesammanträdet ska fungera. Av styrelsens arbetsordning framgår det vidare att styrelsens
ärenden bereds av styrelsens ordförande och verkställande direktören tillsammans eller av den eller de
dessa bestämmer.

2.4 Beslut fattade avseende utökande av borgensramen

KAFAB:s styrelse, KS och KF har under åren 2016 och 2020 fattat beslut om utökning av
borgensramen för projektet enligt tidslinjen. Nedan redogörs för de aktuella besluten i kronologisk
ordning. För utförligare beskrivning av respektive beslut samt beslutsunderlagen se bilaga 1.

2.5 Beslut fattade av KFAB:s styrelse

Nedan följer en beskrivning av de beslut som är fattade av KFAB:s styrelse under perioden juni 2016 till
juni 2020. Det redogörs dels för beslut och information som avser projekt Emigranten i syfte att utreda
om KAFAB:s styrelse borde informerat KF tidigare, dels för beslut avseende utökande av borgensram.
Vid de flesta av styrelsemötena nedan har det redogjorts för status i projekt Emigranten och en

2 Den senast beslutade arbetsordningen för styrelsen är beslutad 17 juni 2019, vilken vi inte tagit del av.
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sammanfattning av presentationen har tagits in i protokollet som ett rapportärende där styrelsen
godkänt informationen och tagit den till protokollet. Presentationen tycks till största del ha skett
muntligen då det i de flesta fall inte finns något skriftligt underlag från presentationen bifogat till
protokollet som beslutsunderlag.

2016
Vid samtliga styrelsemöten från juni 2016 till november 2016 godkänns informationen i
projektrapporten för projekt Emigranten som presenteras av VD. I protokollet från mötet den 16 juni
framgår det av sammanfattningen för beslutet att VD ger en lägesrapport efter KF:s beslut om borgen
för byggnation av hela etapp 5 på Östra Piren. Det finns ingen projektrapport bifogad som skriftligt
beslutsunderlag till styrelseprotokollet. För beslutet den 22 september bifogas presentationen av
projektrapporten till protokollet där det bland annat framgår att vissa delar ritas om av arkitekten, att
projekteringsgruppen startas om i början av oktober och att de måste söka nytt bygglov. Den 22
september beslutar styrelsen att godkänna framlagt förslag till investeringsplan för åren 2017-2021.
Investeringsplanen bifogas till protokollet och anger att 80 miljoner kronor ska investeras under 2017,
150 miljoner kronor under 2018 och 40 miljoner kronor under 2019. Reinvesteringar i inventarier ska
göras med 500 000 kronor per år. Totalt ska 272,5 miljoner kronor investeras under åren 2017-2019.

Vid styrelsemötet i november lämnas också en projektrapport där presentationen bifogas till protokollet.
Varken i projektrapporten från september eller november nämns det något om ekonomin i projektet
eller utökande av borgensramen.

2017
Även under år 2017 presenteras en projektrapport under styrelsemötena. Bilderna från presentationen
bifogas protokollen och innehåller inte så mycket text. Projektrapporten nämner inget om kostnader i
projektet eller utökande av borgensramen. I rapporten som presenteras på styrelsemötet i februari
nämns att projekteringen löper enligt tidplan och i rapporten som presenteras i september nämns en ny
tidplan.

Vid två tillfällen under 2017 beslutar styrelsen om en reviderad investeringsplan. Den 1 juni 2017
beslutar styrelsen att godkänna framlagt förslag till investeringsplan för 2017-2021. Investeringsplanen
anger att 17,6 miljoner kronor ska investeras under 2017, 60 miljoner kronor under 2018, 162,4
miljoner kronor under 2019 samt 30 miljoner kronor under 2020. Totalt ska 272,5 miljoner kronor
investeras i projektet likt den investeringsplan som beslutades under 2016. Den 21 september 2017
beslutar styrelsen att godkänna framlagt förslag till investeringsplan för 2018-2022. I
investeringsplanen anges att totalt 254,9 miljoner kronor ska investeras under åren 2018-2022 fördelat
på 60 miljoner kronor under 2018, 162,4 kronor under 2019 och 30 miljoner kronor under 2020.
Reinvesteringar i inventarier ska göras med 500 000 kronor per år 2018-2022.

2018
Under 2018 presenteras en projektrapport under samtliga styrelsemöten och informationen godkänns
av styrelsen och tas till protokollet. Det finns ingen skriftlig rapport bifogad till protokollen. Informationen
sammanfattas i vissa av protokollen. I protokollet från februari framgår att nedlagda kostnader under
året är 15,4 miljoner kronor och att tidplanen med byggstart 1 juni 2018 gäller. I protokollen från april
och juni nämns att byggstart måste skjutas fram på grund av en miljöutredning. Det nämns således
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ingenting om projektets ekonomi eller övrigt i projektet som kan indikera en fördyring. I protokollet från
november nämns en ny tidplan med byggstart i februari 2019.

2019
Under 2019 presenteras läget i projekt Emigranten vid varje styrelsemöte genom en projektrapport.
Styrelsen beslutar att ta informationen med godkännande till rapporten. Det finns ingen projektrapport
bifogad, men i sammanfattningen för besluten nämns kortfattat vad som presenterats. I protokollet den
17 juni nämns att kalkylen och riskbedömning inför beslutet om etapp 5 presenteras. Vid samma möte
presenteras en ekonomirapport och av sammanfattningen framgår att bolaget har ökade kostnader
bland annat på grund av marknadsföringskostnader för etapp 5. Vidare beslutar styrelsen att anta den
presenterade investeringsplanen för 2019-2022, vilken inte bifogas till protokollet.

Den 19 september beslöt styrelsen att godkänna investeringsbudgeten för 2020-2023, inte heller
denna investeringsbudget bifogas till protokollet. I sammanfattningen för projektrapporten nämns att
projekteringsarbetet är i sin slutfas och att det beräknas vara klart i mitten på november 2019.

Den 27 november presenterar VD:n det ekonomiska läget i projektet och det intresse som finns från
allmänhetens sida att syna projektet, för styrelsen. Detta görs under punkten utdelade uppdrag
(konsekvensanalys). Styrelsen beslutar att fastställa presenterad investeringsbudget för 2020-2024.

Gemensamt för samtliga styrelsebeslut och godkännande av rapporter under 2019 är att inget material
bifogas till styrelseprotokollen som visar beslutsunderlaget eller vad som presenterats vid rapporterna.

2020
Vid styrelsemötena i januari och februari presenteras en projektrapport innehållandes en kalkyl för
projektet och till protokollet för januari bifogas bildspelet från projektrapporten som visar att projektet
har presenterats rent allmänt och även en beskrivning av konceptet Netport Science Park. Den 7 april
beslutade styrelsen att godkänna lägesrapporten för projekt Emigranten. Av sammanfattningen framgår
att rapporten innehåller en plan B för finansieringen av projektet som innebär att om det efter
anbudsutvärderingen visar sig att budgeterade medel inte räcker har KAFAB rätt att vända sig till
ägaren, och om denne så medger, att hos KF ansöka om utökad borgensram för tryggande av
projektfinansieringen. Det som bifogas protokollet är bildspelet från arkitektens presentation av
byggnaden.

Den 4 juni godkänner styrelsen lägesrapporten för projekt Emigranten som innehåller en justerad kalkyl
samt orsakerna till varför projektet blivit dyrare. Det framgår också av protokollet att en ärendeanmälan
är formulerad till KF med önskan om utökande av borgensramen. Styrelsen beslutade att fullfölja
byggnationen av etapp 5, att skicka ut tilldelningsbeslut till de vinnande anbudsgivarna, att översända
belsutet till Stadsvapnet AB för yttrande, samt att tillskriva KF med begäran om en utökning av
borgensramen från 300 miljoner kronor till 430 miljoner kronor.

Vid styrelsemötet den 2 september redogör VD för läget i projektet och det framgår av
sammanfattningen att generalentreprenören anmält hinder då bygghandlingarna inte är färdigställda
och att stilleståndsersättning kan komma att avkrävas, samt att bygglovets bortre gräns kan bli svår att
hålla. Även vid styrelsemötet den 17 september redogörs för statusen i projektet.
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Vid styrelsemötet den 13 oktober rapporteras att byggnationen är igång. Vid styrelsemötet den 23
oktober presenteras olika rapporter. Det nämns bland annat i sammanfattningen att en specifik
fastighetsuppföljning ska ske två gånger per år där Emigranten ska särskiljas. En specifik uppföljning
av Emigranten ska rapporteras vid varje ordinarie styrelsemöte. Det redogörs också för
projektorganisationen och vem som ska fatta beslut vid förslag till förändringar i projektet. Det lyfts
också att förslag till delegationsordning ska tas fram. Vidare beslutar styrelsen att godkänna
investeringsplan för 2021, samt för 2021-2025. Det finns ingen investeringsplan bifogad till protokollet.

Den 30 november presenteras en projektrapport vid styrelsemötet och det framgår av
sammanfattningen i protokollet att det som presenteras är status för byggskedet,
projektorganisationen, attestordningen och det faktum att bygghandlingar saknas medför en fördyring
av projektet samt en försening av tidsplanen. Även en ekonomirapport presenteras och av
sammanfattningen till den framgår att byggherreombudet presenterar rutinen för ekonomisk uppföljning
inom projektet. Enligt rutinen följs ekonomin upp på en mycket detaljerad och tydlig nivå. Det viktigaste,
vad gäller ekonomin inom projektet, är vid tidpunkten att fastställa kostnader som inte är klarlagda
ännu. Det framgår vidare att ekonomisk uppföljning kommer att genomföras, enligt framtagen rutin,
löpande i projektet och rapporteras kvartalsvis och att styrelsen snarast ska få denna ekonomiska
uppföljning då varje kvartal är sammanställt. Styrelsen belsutar att fastställla rapporteringssätt för
delegationsbeslut tagna inom projektet Emigranten samt att fastställa framtagen attestordning för
projekt Emigranten. Det underlag som bifogas till protokollet är attestordningen, bilder från
presentationen av lägesrapporten i projektet och uppföljningsmetoden för ekonomi.

2.6 Beslut fattade av KS och KF

Den 13 juni 2016 beslutar KF, efter förslag från KS, att ge KAFAB i uppdrag att genomföra byggnation
av hela etapp 5, enligt framlagd redovisning, vilket inkluderar ytterligare 31 miljoner kronor för etapp 5A
och 125 miljoner kronor för etapp 5B samt att såsom för egen skuld medge utökning av borgensramen
för KAFAB:s låneförpliktelser med 156 miljoner kronor.

Av protokollet framgår att beslutsunderlaget är (i) investering Karlshamnsfastigheter AB, (ii) KFs beslut
2014-04-07, § 47 - Byggnation av etapp 5A på Östra Piren, samt (iii) kommunstyrelsens beslut
2016-05-31, § 133.

Av sammanfattningen för beslutet framgår att KF tidigare har beslutat att genomföra etapp 5A på Östra
Piren . Etapp 5B skulle behandlas vid senare tillfälle. Hela etapp 5 innehåller dels en allmän del med3

projekterad bio och restaurang samt konsertlokal. Stadsvapnet har nu, efter KAFAB:s förslag, beslutat
föreslå att hela etapp 5 (5A och 5B) genomförs i ett byggprojekt. Den sedan tidigare beslutade etappen
kommer kosta 175 miljoner kronor mot tidigare beräknat och beslutade 144 miljoner kronor. Etapp 5B
är kostnadsberäknad till 125 miljoner kronor och inkluderar då konsertlokal för 300 personer, varför
hela projektet beräknas till 300 miljoner kronor.

Den 9 juni 2020 föreslår KS KF besluta att utöka tidigare beslutad borgensram om 300 miljoner kronor
för projektet Etapp 5 Östra Piren till 430 miljoner. Av sammanfattningen framgår att KF den 13 juni
2016 beslutade att ge KAFAB i uppdrag att genomföra hela Etapp 5 och beviljade samtidigt en
borgensram om 300 miljoner kronor exkl. moms. Förprojekteringsfasen har dragit ut på tiden och nu

3 2014-04-07 § 47.
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fyra år senare, efter att anbud har begärts in, uppskattas den totala projektkostnaden bli 430 miljoner
kronor inkluderande oförutsedda kostnader om 7,5 procent.

KS beslutsunderlag består av tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-08, samt underlag inför styrelsebeslut i
KAFAB; tjänsteskrivelse från KAFAB med bilaga 1, kalkyl KAFAB, bilaga 2, framtidsbild Netport KAFAB
och bilaga 3, Konsekvensanalys KAFAB.

Den 15 juni 2020 beslutar KF att utöka tidigare beslutad borgensram om 300 miljoner kronor för
projektet Etapp 5 Östra Piren till 430 miljoner kronor. Av sammanfattningen framgår samma information
som i KS beslut ovan från den 9 juni 2020. Beslutsunderlaget är även detsamma som KS
beslutsunderlag.
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3. Bedömning av beslutsprocessen
3.1 Är besluten fattade på rätt sätt (dvs. av rätt personer/instans)?

Som nämnts ovan ska KF besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen enligt KL. Det kan konstateras att ett beslut om utökande av borgensramen är ett sådant
beslut av större vikt för kommunen. Detta framgår även av ägardirektivet för kommunens helägda
aktiebolag som anger att bolagen har ett ansvar för att KF får ta ställning innan beslut i frågor av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. I det fall det uppstår tveksamhet om huruvida
ett ställningstagande krävs ska bolagen samråda med KS. Av det material vi tagit del av - bland annat
protokoll från KAFAB:s styrelse, KS och KF - framgår att frågan om utökande av borgensramen har
lyfts av KAFAB:s styrelse som föreslagit beslutet för KS som i sin tur har föreslagit beslutet för KF.
Slutligen har KF beslutat om att utöka borgensramen vid två tillfällen sedan 2016.

Vår bedömning är således att besluten om utökande av borgensramen för projekt Emigranten har
fattats av rätt instanser.

3.2 Borde KAFAB lyft frågan till KF?

Det framgår av KAFAB:s styrelseprotokoll att Netport Science VD vid varje styrelsesammanträde har
lämnat en rapport för statusen i projekt Emigranten. Det framgår av protokollen att styrelsen tagit del av
informationen och att styrelsen beslutat att ta informationen med godkännande till protokollen. I de
flesta fall är projektrapporten inte bifogad till styrelseprotokollet, men i vissa fall kan det finnas bilder
från en presentation bifogad till protokollen. I en del av protokollen framgår det av en kort
sammanfattning vad presentationen berört. Det kan exempelvis vara status för byggnationen och
ekonomisk rapportering för projektet. Baserat på detta är vår uppfattning att de flesta
projektrapporteringarna skett muntligt och att det inte finns något bifogat beslutsunderlag till
styrelseprotokollen.

Enligt ABL är det styrelseordförandens ansvar att det finns tillräckliga beslutsunderlag för styrelsen att
fatta sina beslut utifrån. I vår granskning kan vi inte se en spårbarhet i beslutsunderlagen då det sällan
bifogats ett beslutsunderlag till KAFAB:s styrelseprotokoll. Även om besluten fattas i rätt instans kan
avsaknaden av tillräcklig information i beslutsunderlagen försvåra för KAFAB:s styrelse att fatta beslut
om de inte får tillräcklig information om eventuella ekonomiproblem i projektet. Då det inte framgår
vilken information som presenterats vid projektrapporteringen och som ligger till grund för besluten
finns det ingen spårbarhet av vilken informations om nått fram till KS.

Enligt uppgift från kommunen har KS och kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) under åren haft
informationspunkter där bolagen informerar eller där koncerninformation ges. Dessa
informationspunkter har inte innehållit något skriftligt underlag utan varit muntliga och informationen har
tagits till protokollet utan att det återgetts i text i protokollet vad som sagts. Under dessa
informationspunkter har även KAFAB varit med.

Trots denna brist i beslutsunderlaget och spårbarheten av den information som nått fram till KS ger
styrelseprotokollen samt uppgifterna från kommunen en bild av att KAFAB:s styrelse fått information
om status och ekonomi i projektet och i samband med det borde KAFAB:s styrelse fått indikationer om

11

177



projektets fördyringar vid andra tillfällen än då frågan om utökande av borgensramen behandlats
specifikt.

Som konstaterats ovan är beslut om utökande av borgensramen ett beslut av större vikt för kommunen
i KL:s mening och därmed ett beslut som KF borde borde ta ställning till. Enligt ägardirektivet ska
KAFAB samråda med KS för de fall det råder tveksamhet om ett ställningstagande från KF krävs.
Ovanstående indikationer på fördyringar i projektet borde ha föranlett styrelsen att närmare utreda
huruvida projektet kan genomföras inom ramen för beviljad borgensram. Exempelvis genom att
upprätta en slutkostnadsprognos. Beroende på utfallet av en sådan borde KAFAB:s styrelse i vart fall
ha kommunicerat utfallet samt samrått med KS.

Av styrelseprotokollen framgår, och som även konstaterats i EY:s rapport , att projektrapportering och4

redovisning av ekonomi har skett via KAFAB:s styrelsemöten som hållits ungefär varannan månad. I
rapporten har EY kommit fram till att inga formella krav har ställts på varken format eller frekvens för
ekonomistyrningen. Vi kan inte se i styrelseprotokollen att det har upprättats någon
slutkostnadsprognos för projektet. Vi kan inte heller se att projekt- och ekonomirapporteringen som
sker vid styrelsemötena stäms av mot den investeringsbudget som finns. Det framgår dock av EY:s
rapport att de fått muntliga uppgifter om att slutkostnadsprognoser presenterats på KAFAB:s
styrelsemöten.

Det tycks vara först efter EY:s rapport som styrelsen för KAFAB inser att budgeten i projektet inte
kommer att hålla. Detta då det framgår av styrelseprotokollet den 4 juni 2020 att orsakerna till
fördyringen av projektet presenteras samt att en ärendeanmälan är formulerad till KF med önskan om
utökad borgensram för projekt Emigranten. En slutkostnadsprognos och revideringar av kalkyler hade
gett KAFAB:s styrelse ett underlag som sannolikt gett en bild av fördyringen i projektet. Det hade i sin
tur lett till att styrelsen hade kunnat samråda med KS och tidigare lyfta frågan om fördyringen till KF.
Dock är det sannolikt att styrelsen, baserat på de diskussioner de haft under sina styrelsemöten, i vilket
fall borde ha fått en indikation på att budgeten i projektet inte håller och att det kommer medföra en
fördyring trots avsaknaden av en slutkostnadsprognos.

Vi kan konstatera att spårbarheten av den information som presenterats och avhandlats på KAFAB:s
styrelsemöten avseende projektets ekonomi är låg då mycket har presenterats muntligt, dock kan det
konstateras att projektets ekonomi har behandlats löpande på KAFAB:s styrelsemöten under åren.
Styrelsen borde därmed ha fått indikationer på fördyringar i projektet. I vart fall borde styrelsen ha
tillsett att en skriftlig slutkostnadsprognos togs fram och löpande följdes upp samt att kostnader
löpande stämdes av mot budget. Sammantaget kan vi baserat på den information vi har tagit del av
inte slå fast att KAFAB:s styrelse borde ha lyft frågan om en utökad borgensram tidigare än vad som
har gjorts, men sannolikt hade det varit nödvändigt att lyfta frågan tidigare om en slutkostnadsprognos
hade upprättats och följts upp i ett tidigare skede.

Avslutningsvis kan vi inte i vår utredning se något som tyder på att det förekommit oegentligheter i
samband med projektet.

4 Granskning - Slutrapport genomlysning förprojektering Emigranten 1, 200424.
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4. Uppsiktsplikt
4.1 Att överlämna vården av kommunala angelägenheter till juridiska personer

Enligt 10 kap. 1 § KL får kommuner efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal
angelägenhet till en juridisk person. Om sådant överlämnande sker till ett helägt kommunalt bolag ska
fullmäktige:

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten;
1. tillse att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för

verksamheten anges i bolagsordningen;
2. utse samtliga styrelseledamöter;
3. tillse att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas;
4. utse minst en lekmannarevisor; och
5. tillse att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata

utförare.

4.2 Kommunens uppsiktsplikt

Av 6 kap. 1 § KL följer den s.k. löpande uppsiktsplikten, som innebär att KS ska leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och bolags
verksamheter. Syftet med uppsiktsplikten är att KS, på ett systematiskt sätt ska kunna följa
utvecklingen inom kommunen samt de kommunala bolagen. KS ska därför tillse att nödvändig
information kommer till KS kännedom, så att KS kan vidta åtgärder om det uppstår avvikelser i
verksamheterna. Viktigt är även att KS enligt 6 kap. 11 § KL ska följa de frågor som kan ha inverkan på
kommunens utveckling och ekonomiska ställning, varför nämnder och bolag bör redovisa ekonomiska
överväganden och effekter av beslut när detta är relevant. Bestämmelsen innebär ett krav på KS att
agera om granskningen ger anledning att anta att den ekonomiska ställningen påverkas.

KS har förutom den löpande uppsiktsplikten även en s.k. förstärkt uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § KL.
Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att KS genom årliga beslut ska pröva om kommunala bolags
verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Beslut ska fattas för varje sådant bolag till vilken kommunen överlämnat
vården av en kommunal angelägenhet. Bestämmelsen ger därför uttryck för en förstärkt uppsiktsplikt
över kommunala bolag. Den förstärkta uppsiktsplikten gäller inte för verksamhet som bedrivs i
nämnder, men KS ska likväl ha uppsikt över nämndernas verksamhet.

I brist på detaljreglering i KL har den förstärkta uppsiktspliktens omfattning varit föremål för
diskussioner. Högsta förvaltningsdomstolen framhöll i HFD 2018 ref. 33 att KS inte är skyldig att
granska samtliga enskilda affärshändelser som har förekommit under ett kalenderår. Granskningen ska
dock vara tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har
haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig. Granskningen ska
omfatta både helägda och delägda aktiebolag. Hur granskningen ska ske och vilket underlag som
krävs får bedömas utifrån förhållandena i det enskilda fallet med hänsyn till omfattningen av och
komplexiteten i den verksamhet som bedrivits.
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Om KS vid sitt årliga beslut kommer fram till att ett kommunalt bolag bedriver verksamhet i strid med
den kommunala kompetensen ska KS lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Syftet med reglerna om uppsiktsplikt är bland annat att utöka den fortlöpande kontrollen över bolagen
för att säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning och
ägardirektiv samt att den inryms inom den kommunala kompetensen. Ett annat syfte med den
förstärkta uppsiktsplikten är att ställa krav på KS att redovisa resultatet av uppsiktsplikten i beslut, vilket
ligger i kommunmedlemmarnas intresse. Årliga beslut om uppsiktsplikt kan således laglighetsprövas
enligt KL vilket ger allmänheten möjlighet till rättslig prövning av de kommunala bolagens verksamhet,
se mer om detta nedan.

4.3 Laglighetsprövning

Enligt 13 kap. 1 § KL gäller att varje medlem av en kommun eller region har rätt att få lagligheten av
kommunens eller regionens beslut prövad genom att överklaga hos förvaltningsrätten. Ett
laglighetsprövat beslut ska upphävas av domstol om det exempelvis strider mot lag.

Beslut i kommunala bolag kan inte laglighetsprövas enligt KL men då KS årligen ska fatta beslut om
uppsiktsplikt avseende de kommunala bolagen enligt 6 kap. 9 § KL, ges kommunmedlemmarna
möjlighet att laglighetspröva detta beslut. Således skapas i och med reglerna om uppsiktsplikt en
indirekt besvärsrätt gällande bolagens verksamhet. Kommunmedlemmarna ges därför en möjlighet att
laglighetspröva KS beslut om de exempelvis, till skillnad från KS, inte anser att ett bolag bedrivit sin
verksamhet i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet. En sådan laglighetsprövning kan
således leda till att åtgärder behöver vidtas mot ett bolags verksamhet.

4.4 Uppsiktsplikt enligt kommunens styrdokument

I reglemente för KS (antagen KF § 216, 2018-12-17, KF § 5, 2019-02-19, KF § 56, 2019-04-08, KF §
236, 2019-12-16) regleras att KS ska ha fortlöpande uppsikt över verksamhet i de bolag som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Uppsiktsplikten ska främst avse ändamål,
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också övriga förhållanden av betydelse för
kommunen.

4.5 Ägardirektiv

En kommun utövar sin ägarstyrning över sina bolag i huvudsak genom av KF beslutade ägardirektiv.
Inför granskningen har vi genom Karlshamns kommuns hemsida tagit del av ägardirektivet för
Karlshamns kommuns helägda aktiebolag. Av ägardirektivet framgår det att det är antaget av KF
2018-10-22, § 133 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma, däribland KAFAB.

Ägardirektivet innehåller en generell del för samtliga dotterbolag och avslutas med bolagsspecifika
punkter för respektive dotterbolag där respektive bolags verksamhet och syfte anges.

Ägardirektivet inleds med en bakgrund där det förklaras att en betydande del av kommunens
verksamhet bedrivs i aktiebolagsform. En grundförutsättning för kommunens bolagsverksamhet är att
den arbetar mot kommunens mål och vision. Med hänvisning till att KL ställer krav på kommunalt
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inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som bedrivs i bolagsform, anges att
ansvaret kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning.

Syftet med ägardirektivet är att det tillsammans med övriga styrdokument ska vara ett verktyg för
kommunens (genom Stadsvapnet) värdeskapande ägarstyrning. Dokumentet anger också
rollfördelningen mellan de olika organen KF, KS, Stadsvapnets styrelse, bolagsstämmorna och
bolagsstyrelserna.

KF har den övergripande och lagstadgade ägarrollen för samtliga bolag där kommunen har ett
ägarintresse. Det regleras att det är KF som beslutar om kommunal verksamhet ska bedrivas i
bolagsform och fastställer vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets
verksamhet. Vidare regleras hur KF formellt utövar sin ägarroll gentemot bolagen där det bland annat
anges att KF ska ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan beslut
fattas i bolaget. Det är bolagen som ansvarar för att KF får ta ställning innan beslut fattas i den här
typen av frågor. Bolagen ska samråda med KS om det uppstår en osäkerhet om ett ställningstagande
från KF krävs.

KS roll är att leda och samordna planering och uppföljning av hela kommunkoncernen genom en
gemensam planerings- och uppföljningsprocess för bolag och nämnder. Ägardirektivet anger att KS har
uppsiktsplikt över de kommunala bolagen och att KS har rätt att ta del av bolagens handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolagen och deras verksamheter. Bolagen ska lämna den
information som KS kräver och omfattningen av informationen ska fastställas i samråd med bolagens
styrelser. En uppgift får uteslutas om det föreligger lagstadgad sekretess som hindrar att uppgiften
lämnas ut till ägaren. Vidare påminns bolagen i ägardirektivet om att KS har en förstärkt uppsiktsplikt
som innebär att KS årligen ska fatta beslut om den verksamhet som bolagen bedrivit varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Stadsvapnet i Karlshamn AB:s roll är att på uppdrag av KF utöva ägarrollen över bolagen som ingår i
den kommunala koncernen genom att styra, leda och samordna kommunens verksamheter i
bolagsform mot kommunens mål och vision. Vidare ansvarar Stadsvapnet i Karlshamn AB för
koncernens gemensamma planerings- och uppföljningsprocess. Styrelsen i bolaget har
beredningsansvar för bolagen som ingår i koncernen, ägardirektiv till bolagen som ingår i koncernen
och KFs yttrande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan beslut fattas i
bolagen som ingår i koncernen.

Vad det gäller bolagsstämmans roll hänvisar ägardirektivet till ABL som reglerar att bolagsstämman är
bolagets högst beslutande organ och att det är på stämman som ägaren utövar sitt rättsliga inflytande
över bolaget. Det innebär att de styrdokument som KF beslutat om även ska antas på bolagsstämma
för att bli rättsligt bindande för bolaget.

Bolagsstyrelsernas roll är att säkerställa att målen i ägardirektivet nås, genom att bryta ner målen i
affärsplaner och strategier. Ägardirektivet förklarar vidare skillnaden mellan kommunala
förtroendemannauppdrag och styrelseuppdrag i en bolagsstyrelse med hänvisning till ABL.
Ägardirektivet anger att bolagsstyrelsen årligen ska upprätta en arbetsordning för sitt arbete.

Ägardirektiven för respektive bolag anger riktning, ramar och mål för det specifika bolaget, med
utgångspunkt i det kommunala ändamålet och av KF beslutade mål och vision. Direktiven ska
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upprättas i samråd med bolagen för att dessa ska kunna ta ansvar för de uppgifter och mål som har
lagts på dem. Antagna ägardirektiv utgör utgångspunkt för bolagens affärsplaner, strategier, budget
och andra styrande dokument.

4.6 Bolagsordning

Vi har tagit del av KAFAB:s bolagsordning. Bolaget ska främja näringslivet i Karlshamns kommun
genom att förvalta och hyra ut lokaler. Ändamålet med bolagets verksamhet är att bedriva
verksamheten för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. Bolagets syfte är att stärka
kommunens attraktionskraft och främja etableringar. Vidare ska verksamheten bedrivas på
affärsmässig grund och syfta till att främja kommunens utveckling.

Som framgår ovan, föreskrivs det i ägardirektivet att KF ska ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Motsvarande
bestämmelse finns i KAFAB:s bolagsordning.

I 15 § i KAFAB:s bolagsordning föreskrivs att KS i Karlshamns kommun har en rätt till insyn i bolagets
verksamhet. KS äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper, samt i övrigt informera sig
om bolaget och dess verksamhet. Insynsrätten gäller dock endast i den mån det inte föreligger
lagstadgad sekretess som utgör hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren. Motsvarande framgår
i ägardirektivet.

Vi har även tagit del av Stadsvapnet i Karlshamn AB:s bolagsordning. Bolaget utgör moderbolag i en
koncern som omfattar Karlshamns kommuns helägda bolag och bolagets verksamhet är att äga och
förvalta aktier i kommunala bolag.  Ändamålet med bolagets verksamhet är att bedriva verksamheten
för Karlshamns kommuns räkning. Bolagets syfte är att optimera och samordna den ekonomiska
verksamheten i de kommunala bolagen samt bidra till utvecklingen inom Karlshamns kommun.
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5. Bedömning av uppsiktsplikten
5.1 Har KS följt det här projektet i den utsträckning de borde i förhållande till lagar och
de regler som kommunen själva satt upp?

Som ovan nämnts är det en obligatorisk uppgift för KS att säkerställa dels löpande och dels förstärkt
uppsikt över kommunala bolag. Det väsentliga i uppsiktsplikten är emellertid inte endast att säkerställa
att KS löpande erhåller information från kommunens verksamhet utan också att KS inte förhåller sig
passiv när den nås av information som kräver åtgärder. I 6 kap 11 § tydliggörs att KS ska följa de frågor
som kan ha inverkan på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och att det finns ett
aktivitetskrav om det finns anledning att anta att den ekonomiska ställningen påverkas. Denna
bestämmelser är således central utifrån att projektet utgör en väsentlig investering som har inverkan på
kommunens ekonomiska ställning.

Det är klarlagt att KS fått information om projektet från KAFAB i samband med de två tillfällen då
KAFAB föreslagit att KF skulle utöka borgensramen för projektet. Det framgår dock inte i vilken
utsträckning KS erhållit löpande information från bolaget genom styrelseprotokoll, dialoger med mera
som krävs i enlighet med 6 kap. 1 § 2 st. KL. Det är därför svårt att göra en bedömning om KS
säkerställt tillräcklig information från KAFAB. Det kan emellertid konstateras att det saknas spårbarhet
avseende den styrning som KS utövat för att erhålla löpande information från bolaget.

Det kan också konstateras att KS under projektets gång inte agerat eller föreslagit åtgärder till
fullmäktige med anledning av projektets successiva fördyring under åren 2010-2020. Det är därför
både fråga om brist på aktivitet från KS och eventuell brist på löpande information.

5.2 Borde KS agerat annorlunda?

Å ena sidan är det en rimligt utgångspunkt att en kommunstyrelse vid genomförandet av sin uppsikt har
en viss acceptans innan den agerar och föreslår åtgärder till fullmäktige avseende viss verksamhet
inom kommunen. I detta ligger att både nämnder och kommunala bolagsstyrelser är ansvariga för sin
egen verksamhet. Men å andra sidan om en verksamhet exempelvis uppvisar stora underskott vid
slutet av ett räkenskapsår så kommer det också i efterhand att, med någorlunda precision, gå att
utpeka ett tillfälle där en kommunstyrelse åtminstone borde agerat. Med vilka medel man agerar är
emellertid en bedömning i varje enskilt fall. Det är således också en rimlig utgångspunkt att om samma
verksamhet över tid har svårigheter så torde KS acceptans innan den agerar också minska. Mer
konkret, om en verksamhet under ett räkenskapsår visat avvikelser så ligger det i KS intresse att
säkerställa att det finns en beredskap för att agera och vidta åtgärder om avvikelserna fortsätter eller
eskalerar. Detta för att snabbt kunna agera och undvika att avvikelserna blir för stora.

I det aktuella fallet så har det flertalet gånger blivit tydligt för KS att det blivit fördyringar i projektet.
Utifrån att bolaget flera gånger föreslagit för KF att höja borgensramen så borde det också föranlett att
KS acceptans innan den agerade successivt borde minskat. Av ägardirektivet framgår att kommunens
bolag ska lämna KS den information som KS begär och att den närmare omfattningen av informationen
fastställs i samråd med bolagens styrelser. Även om det ovan bedömts att KAFAB:s belsutsunderlag
varit bristfälliga har KS, enligt ägardirektivet, en skyldighet att aktivt efterfråga information. Det finns
heller inget i dokumentationen som påvisar att KS efterfrågat ytterligare information eller tätare
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avstämningar med bolaget för att på så sätt snabbare kunna ingripa till den del ytterligare avvikelser i
projektet skulle uppstå. I denna del är vår bedömning att KS förhållit sig passiv. Även om KF beviljat
höjd borgensram så innebär det likväl avvikelser i det ursprungliga projektet och det ligger i KS
obligatoriska uppgift att följa frågor som inverkar på kommunens ekonomiska ställning samt att agera
om det finns anledning att anta att den ekonomiska ställningen påverkas.

För att få mer information och komma närmare projektet hade KS kunnat föreslå att KF skulle
adjungera en ledamot i KAFAB:s styrelse för att få ökad insyn och uppsikt över projektet och dess
ekonomi.

Vad det gäller ägarstyrningen är vår bedömning att rollfördelningen mellan KS och moderbolaget,
Stadsvapnet AB, är otydlig enligt ägardirektivet. Vid ett sådant här stort projekt kan det vara rimligt att
det förekommer extra ägardialoger med bolaget för att hålla ägaren informerad om läget. Vad vi kan se
har varken KS eller moderbolaget tagit initiativ till detta. Det optimala hade varit om moderbolaget hade
kanaliserat vidare information, som moderbolaget erhåller från KAFAB genom sin kontroll och
uppföljning, till KS och KF. I detta fall upplevs moderbolaget som passivt i hela processen utifrån att
moderbolaget med anledning av sin äganderätt har stora incitament att utöva kontroll och uppföljning.
Det är emellertid viktigt att skilja på den generella ägarstyrningen som motiveras av äganderätten till
aktierna och uppsiktsplikten som är en obligatoriskt uppgift för KS. Men till den del moderbolaget ska
vara ett verktyg för ägarstyrningen så är vår bedömning att rollfördelningen mellan KS och
moderbolaget behöver tydliggöras. På så sätt kan säkerställas att moderbolaget genom sin kontroll och
uppföljning också slussar information vidare till KS vilket kan bidra till den löpande uppsikten.
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Bilagor
Bilaga 1 - Beslutsprocessen

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Karlshamns
kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av uppdragsbeskrivningen från den 14 september 2021. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Bilaga 1

1 

Beslutsprocessen  
Beslut avseende genomförandet av etapp 5 och utökning av borgensramen 

Datum  Instans  Beslut (beslutspunkt/innehåll) Beslutsunderlag 

2020-11-30 KAFAB:s styrelse § 128 Rapporter 
Karlshamnsfastigheter AB:s beslut att godkänna rapporterna. 
 
Sammanfattning 
Status för byggskedet, projektorganisationen, attestordningen och det faktum att 
bygghandlingar saknas medför en fördyring av projektet samt en försening av 
tidsplanen. Även en ekonomirapport presenteras och av sammanfattningen till den 
framgår att byggherreombudet presenterar rutinen för ekonomisk uppföljning inom 
projektet. Enligt rutinen följs ekonomin upp på en mycket detaljerad och tydlig nivå. 
Det viktigaste, vad gäller ekonomin inom projektet, är vid tidpunkten att fastställa 
kostnader som inte är klarlagda ännu. Det framgår vidare att ekonomisk uppföljning 
kommer att genomföras, enligt framtagen rutin, löpande i projektet och rapporteras 
kvartalsvis och att styrelsen snarast ska få denna ekonomiska uppföljning då varje 
kvartal är sammanställt. 
 
§ 129 Beslutsärenden 
Karlshamnsfastigheter AB :s beslut 
att fastställa att redovisning av delegationsbeslut inom Karlshamnsfastigheter AB 
ska ske i enlighet med de rutiner och mallar som gäller för nämnder inom 
Karlshamns kommun. 
att ge t.f. VD i uppdrag att sammanställa ett gemensamt dokument för attestordning, 
reglemente samt delegationsordning för projekt Emigranten. 
att fastställa framtagen attestordning för Karlshamnsfastigheter AB. 
att fastställa framtagen attestordning för projektet Emigranten 
att fastställa att ordförande Andreas Saleskog och styrelseledamot Ulf Ohlsson 
tillsammans med de representanter som utses från Stadsvapnets styrelse ska ingå i 
rekryteringsgruppen for rekrytering av ny VD i bolaget. 
 
Sammanfattning 
a) Emigranten, fastställande av rapporteringssätt för delegationsbeslut tagna 
inom projektet Emigranten. 
b) Attestordning Karlshamnsfastigheter, fastställande av framtagen attestordning för 
Karlshamnsfastigheter AB, Emigranten - fastställande av framtagen attestordning 
för projektet Emigranten c) Organisationsutveckling, Rekryteringsgrupp VD.  

• Attest- och 
delegationsordning 
Kafab 20201130 

• AttestordningKvEm 
igranten20201022 
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2020-10-23 KAFAB:s styrelse § 112 Rapporter 
Karlshamnsfastigheter AB:s beslut 
Att fastställa projektorganisation för projektet Emigranten, enligt redovisningen vid 
dagens möte 
Att specifik uppföljning för varje fastighet ska vara styrelsen tillhanda två gånger om 
året. En gång på våren och en gång på hösten. Rapportering ska då skilja på 
befintligt fastighetsbestånd och på Emigranten.  
Att specifik uppföljning för projektet Emigranten ska ges vid varje ordinarie 
styrelsemöte.  
Att ge fastighetschef i uppdrag att fram ett förslag till delegationsordning och hur 
rapportering av delegationsbeslut till styrelsen ska fungera på ett bra sätt vid varje 
styrelsemöte, under stående punkt för information om projekt Emigranten. 
Att i övrigt ta information till handlingarna.  
 
§ 113 Beslutsärenden 
Karlshamnsfastigheter AB:s beslut 
Att godkänna att nytt lån tecknas på 40 miljoner kronor 
Att godkänna driftsbudget 2021 
Att godkänna investeringsplan 2021 
Att godkänna driftsbudget 2021-2025 
Att godkänna investeringsplan 2021-2025 
mm.  

• Budget 2020-2025 
• Investeringsplan 

2021-2025 

2020-10-13 KAFAB:s styrelse § 105 Rapporter 
Emigranten 
Bygget är igång. Byggorganisationen kommer att presenteras för styrelsen vid 
styrelsemötet den 23/10. Byggorganisationen kommer att kompletteras av en 
styrgrupp för att säkerställa att olika ansvars- och intresseområden i byggprocessen 
tillgodoses.  

 

2020-09-17 KAFAB:s styrelse § 82 Rapporter 
a) VD redogör för statusrapport angående projekt Emigranten från projektledare 
Niklas Karlsson.  
 

 

2020-09-02 KAFAB:s styrelse § 68 Lägesrapport projekt Emigranten 
VD redogör för dagsläget i projekt Emigranten 

• Generalentreprenören har anmält hinder få bygghandlingar inte är 
färdigställda. Stilleståndsersättning kan komma att avkrävas oss. 
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• Risk föreligger att bygglovets bortre gräns blir svår att hålla. 
• Partiellt starttillstånd runt den 10 september  

 

2020-06-15 Kommunfullmäktige § 92 Utökning av borgensramen för Karlshamnsfastigheter AB 2020/1886 
Kommunfullmäktiges beslut att utöka tidigare beslutad borgensram om 300 miljoner 
kronor för projektet Etapp 5 Östra Piren till 430 miljoner kronor. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016 § 76 om att ge 
Karlshamnsfastigheter i uppdrag att genomföra hela Etapp 5 och beviljade samtidigt 
en borgensram om 300 miljoner kronor exkl. moms. Förprojekteringsfasen har 
dragit ut på tiden och nu fyra år senare, efter att anbud begärts in, uppskattas den 
totala projektkostnaden bli 430 miljoner kronor inkluderande oförutsedda kostnader 
om 7,5 procent. 
 

• Tjänsteskrivelse, daterad 
2020-06-08 
 

• Underlag inför 
styrelsebeslut i KAFAB; 
o Tjänsteskrivelse från 

KAFAB 
o Bilaga 1, Kalkyl 

KAFAB 
o Bilaga 2, Framtidsbild 

Netport KAFAB 
o Bilaga 3, Konsekvens-

analys KAFAB 

2020-06-09 Kommunstyrelsen § 158 Utökning av borgensramen för Karlshamnsfastigheter AB 2020/1886 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka tidigare beslutad 
borgensram om 300 miljoner kronor för projektet Etapp 5 Östra Piren till 430 
miljoner.  
 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016 $ 76 om att ge 
Karlshamnsfastigheter i uppdrag att genomföra hela Etapp 5 och beviljade samtidigt 
en borgensram om 300 miljoner kronor exkl. moms. Förprojekteringsfasen har 
dragit ut på tiden och nu fyra är senare, efter att anbud begärts in, uppskattas den 
totala projektkostnaden bli 430 miljoner kronor inkluderande oförutsedda kostnader 
om 7,5 procent. 
 

• Tjänsteskrivelse, daterad 
2020-06-08 
 

• Underlag inför 
styrelsebeslut i KAFAB; 
o Tjänsteskrivelse från 

KAFAB 
o Bilaga 1, Kalkyl 

KAFAB 
o Bilaga 2, Framtidsbild 

Netport KAFAB 
o Bilaga 3, Konsekvens-

analys KAFAB 

2020-06-04 KAFAB:s styrelse § 51 Lägesrapport projekt Emigranten (rapportärende) 
a) Status Emigranten 1 / Samuel Henningsson presenterade en justerad kalkyl 

för Emigranten 1 samt orsakerna till att projektet blivit fördyrat. Han återgav 
också sin syn på hur projektorganisationen borde se ut under byggtiden.  
Rapporten läggs till protokollet.  

 
b) Ärendeanmälan till Kommunfullmäktige / En ärendeanmälan är formulerad 

till Kommunfullmäktige med önskan om utökad borgensram för Projektet 
Emigranten 1. Rapporten läggs till protokollet.  

• Rapport 
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2020-04-07 KAFAB:s styrelse § 25 Lägesrapport Etapp 5, Emigranten 1 
Finansiering plan B 
Om det efter anbudsutvärderingen visar sig att budgeterade medel inte 
förslår har bolaget att vända sig till ägaren och om denne så medger, att hos 
Kommunfullmäktige ansöka om utökad borgensram för tryggande av 
projektfinansieringen. 
 
§ 30 Beslutsärenden 
a) Lägesrapport under 25 §. 
Det beslutades att godkänna rapporten gällande Etapp 5 och lägga den till 
handlingarna. 

• Bildspel från arkitektens 
presentation av 
byggnaden (ej kopplat till 
nämnda beslutspunkter) 

2020-02-13 KAFAB:s styrelse § 13 Lägesrapport Etapp 5, Emigranten 1 
Samuel Henningsson redovisade vad som hänt sedan sist gällande Etapp 5. 
Upphandlingen är nu utskickad. 
 
Rapporten tas till protokollet.  

 

2020-01-21 KAFAB:s styrelse § 6 - § 7 Netport/Karlshamnsfastigheter a)-i) 
Samuel Henning gjorde en föredragning om etapp 5. Han beskrev historiken om 
Östra Piren och varför man valde att gå vidare och bygga ytterligare en etapp. Han 
presenterade kalkyl för projektet och beskrev hur man arbetar med att ta fram 
potentiella hyresgäster. Hans presentation beskrivs bifogad bilaga 1.  
 
Styrelsen beslöt att godkänna rapporten.  

• Bilder från presentation 

2019-11-27 KAFAB:s styrelse § 54 Utdelade uppdrag 
Konsekvensanalys Etapp 5 
Vid styrelsemötet i september 2019 tilldelas VD uppdraget att göra en 
konsekvensanalys av etapp 5 med utgångspunkt för den uppkomna 
momssituationen. VD Stefan Nilsson beskrev kort med det ekonomiska läget den 
för projektet och det intresse som finns ute bland allmänheten för att syna projektet. 
Arbetet med att analysera projektet är startat både internt och externt. 
Styrelsen beslutar att ta informationen med godkännande till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
VD beskrev kort ekonomin för projektet och det intresse som finns för projektet ute 
bland allmänheten.  
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2019-09-19 KAFAB:s styrelse § 36 Rapporter 
2. Projektrapport Etapp 5 
Styrelsen beslutar att ta informationen med godkännande till  
dagens protokoll.  
 
Sammanfattning  
Samuel Henningsson presenterade statusläget för byggnationen av Emigranten 1, 
Etapp 5. Pålningsarbetet är slutfört. Projekteringsarbetet är i sin slutfas och 
beräknas vara klart i mitten av november för att därefter kunna upphandlas.  
Olika genomförda marknadsföringsaktiviteter som syftar till att generera framtida 
hyresgäster presenterades. 
 

 

2019-06-17 KAFAB:s styrelse § 28 Rapporter 
2. Projektrapport Etapp 5 
Styrelsen beslutar att ta informationen med godkännande till  
dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
Genomgång av hur en Science Park fungerar och hur KAFAB och Netport  
Science samverkar i detta. Kalkylen samt riskbedömning inför beslutet om  
Etapp 5 presenterades. Marknadsföringsåtgärdema för att fylla huset 
presenterades.  
 
Styrelsen informerades om att bolaget just nu har en diskussion med Skatteverket 
om hur stor del av bygget som kan ges frivillig skattskyldighet. Beslut från 
Skatteverket väntas inom kort. 

 

2019-04-15 KAFAB:s styrelse § 20 Rapporter 
1) Projektrapport etapp 5 
Styrelsen beslutar att ta informationen med godkännande till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
Presskonferens inför byggstarten av etapp 5. Den 20 mars gjordes ett medialt viktigt 
avstamp med över 100 intresserade personer på plats på Piren. Presentationer från 
flera inblandade, frågestund samt möjlighet att titta in i lokalerna med hjälp av VR-
teknik. Händelsen slutade i en konstinstallation som nu har spridits via sociala 
medier. 
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Byggstart har nu trätt in och aktiviteter pågår på Emigranten 1. Fastigheten är betald 
enligt tidigare överenskommet pris 2 900 000 kronor. Området är inhägnat vilket har 
lett till att intresset har ökat samt parkeringsfrågan aktualiserats. Vi har tagit fram 
information kring var och hur man kan parkera. Detta har delgetts våra hyresgäster 
och Gourmet Grön skickar med det till konferensgästerna. Vu är medvetna om att 
det blir besvärligt i et första skede. Fortfarande vill vi att parkeringsytan på 
fastigheten Kompassen och norr ut från Söderport och Hamnkontoret 1 
avgiftsbeläggs för att styra parkeringen.  
 

2019-02-14 KAFAB:s styrelse 
 
 
 
 
 
 

§ 5 Rapporter 
2. Projektrapport etapp 5 
Styrelsen beslutar att ta informationen med godkännande till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
Samuel Henningson presenterar projektrapporten avseende etapp 5 för styrelsen.  

 
 
 

2018-11-29 KAFAB:s styrelse § 46 Rapporter 
2. Projektrapport etapp 5 
Styrelsen beslutar att ta informationen med godkännande till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning  
Samuel Henningsson presenterar projektrapporten avseende etapp 5 för styrelsen. 
Den nya tidplanen säger byggstart mitten av februari.  
Förfrågningsunderlag för mark och pålning beräknas ske den 5/12.  
Projekteringen går bättre.  
Samuel H har talat på en konferens i Malmö om logistikproblematiken kring vårt 
projekt. Stadsvapnets ledning har gett ett uppdrag om att utreda om att maximera 
antalet solceller på taket på etapp 5. 
 

 

2018-09-20 KAFAB:s styrelse § 37 Rapporter 
2. Projektrapport etapp 5 
Styrelsen beslutar att ta informationen med godkännande till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning  
Marie Wahlström presenterar projektrapporten avseende etapp 5 för styrelsen. 
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2018-06-18 KAFAB:s styrelse § 23 Rapporter 
2. Projektrapport etapp 5 
Styrelsen beslutar att ta informationen med godkännande till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning  
Samuel Henningsson presenterar projektrapporten avseende etapp 5 för styrelsen. 
• Arbetet med att fylla etapp 5 med hyresgäster pågår för fullt. 
• Tidigare tidplan gäller ej längre. Byggstart måste skjutas fram p.g.a. 
miljöutredningen och beräknas till början på kvartal 4.  
 

 

2018-04-16 KAFAB:s styrelse § 14 Rapporter 
2. Projektrapport etapp 5 
Styrelsen beslutar att ta informationen med godkännande till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning  
Samuel Henningsson presenterar projektrapporten avseende etapp 5 för styrelsen. 
• Arbetet med att fylla etapp 5 med hyresgäster pågår för fullt. 
• Tidigare tidplan gäller ej längre. Byggstart måste skjutas fram p.g.a. 
miljöutredningen. 
 

 

2018-02-14 KAFAB:s styrelse § 5 Rapporter 
2. Projektrapport etapp 5 
Styrelsen beslutar att ta informationen med godkännande till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning  
Samuel Henningsson presenterar projektrapporten och den ekonomiska rapporten 
avseende etapp 5 för styrelsen. 
• Tidplanen med byggstart I juni 2018 gäller. 
• Hitintills nedlagda kostnader under året, om 15,4 mnkr. 
• Arbetet med att fylla etapp 5 med hyresgäster pågår för fullt. 
 

 

2017-09-21 KAFAB:s styrelse § 32 Rapporter 
2. Projektrapport etapp 5 
Styrelsen beslutar att ta informationen med godkännande till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning  
Samuel Henningsson presenterar projektrapporten och den ekonomiska rapporten 
avseende etapp 5 för styrelsen. 

• Bildspel från 
presentation av 
projektrapporten 
 

• Investeringsplan 
2018-2022 
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§ 24 Beslutsärenden 
5. Reviderad investeringsplan 2018-2022 
Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag.  
 
Sammanfattning 
Sekreteraren och Samuel Henningson presenterar förslag till reviderad 
investeringsplan för åren 2017-2021 för styrelsen. 
 

2017-06-01 KAFAB:s styrelse § 23 Rapporter 
2. Projektrapport etapp 5 
Styrelsen beslutar att ta informationen med godkännande till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning  
VD presenterar projektrapporten avseende etapp 5 för styrelsen 
 
§ 24 Beslutsärenden 
5. Reviderad investeringsplan 2017-2021 
Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag.  
 
Sammanfattning 
Sekreteraren presenterar förslag till reviderad investeringsplan för åren 2017-2021 
för styrelsen.  

• Bildspel från 
presentation av 
projektrapporten 
 

• Investeringsplan 
2017-2021 

2017-04-06 KAFAB:s styrelse § 14 Rapporter 
2. Projektrapport etapp 5 
Styrelsen beslutar att ta informationen med godkännande till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning  
Samuel Henningsson presenterar projektrapporten avseende etapp 5 för styrelsen. 
 

• Bildspel från 
presentation av 
projektrapporten 

2017-02-16 KAFAB:s styrelse § 5 Rapporter 
2. Projektrapport etapp 5 
Styrelsen beslutar att ta informationen med godkännande till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning  
Samuel Henningsson presenterar projektrapporten avseende etapp 5 för styrelsen. 
 
 
 

• Bildspel från 
presentation av 
projektrapporten 
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2016-09-22  § 46 Rapporter 
2. Projektrapport etapp 5 
Styrelsen beslutar att ta informationen med godkännande till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning  
Samuel Henningsson presenterar sin projektrapport avseende etapp 5 för styrelsen. 
 
§ 47 Beslutsärenden 
1. Investeringsplan 2017-2021 
Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag.  
 
Sammanfattning 
Sekreteraren och Samuel Henningson presenterar förslag till investeringsplan för 
åren 2017-2021 för styrelsen. 
 

• Bildspel från presentation 
av projektrapporten 
 

• Investeringsplan 2017-
2021 

2016-06-16 KAFAB:s styrelse § 37 Rapporter 
2. Projektrapport etapp 5 
Styrelsen beslutar att ta informationen med godkännande till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning  
VD ger en lägesrapport för projektet, etapp 5, efter kommunfullmäktiges beslut om 
borgen för byggnation av hela etapp 5 på Östra Piren.  
 

•  

2016-06-13 Kommunfullmäktige § 76 Byggnation av etapp 5B och tillägg för etapp 5A, Östra Piren 
Kommunfullmäktiges beslut att ge Karlshamnsfastigheter i uppdrag att genomföra 
byggnation av hela 
etapp 5, enligt framlagd redovisning, vilket inkluderar ytterligare 31 mnkr för etapp 
5A och 125 miljoner kronor för etapp 5B samt 
 
att såsom för egen skuld medge utökning av borgensramen för 
Karlshamnfastigheter AB:s låneförpliktelser med 156 miljoner kronor från dagens 
370 miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har tidigare, 2014-04-07 § 47, beslutat att genomföra etapp 5A 
på Östra Piren. Etappen 5B som skulle behandlas vid senare tillfälle. Hela etappen 

• Investering 
Karlshamnsfastigheter AB 
 

• Kommunfullmäktiges 
beslut 2014-04-07, § 47 - 
Byggnation av etapp 5A 
på Östra Piren 

 
• Kommunstyrelsens beslut 

2016-05-31, § 133 
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5 innehåller dels en allmän del med projekterad bio och restaurang samt 
konsertlokal. 
 
Stadsvapnet har nu, efter Karlshamnsfastigheters förslag, beslutat föreslå att hela 
etappen 5 (5A och 5B) genomförs i ett byggprojekt. 
 
Den sedan tidigare beslutade etappen kommer kosta 175 mnkr mot tidigare 
beräknat och beslutade 144 miljoner kronor. Etapp 5B är kostnadsberäknad till 125 
miljoner kronor och inkluderar då konsertlokal för 300 personer, varför hela projektet 
beräknas till 300 miljoner kronor. 
 

2016-05-31 Kommunstyrelsen § 133 Byggnation av etapp 5 b och tillägg för etapp 5 a, Östra Piren 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge  
Karlshamnsfastigheter i uppdrag att genomföra byggnation av hela 
etapp 5, enligt framlagd redovisning, vilket inkluderar ytterligare 31 miljoner för 
etapp 5A och 125 miljoner kronor för etapp 5B samt 
 
att såsom för egen skuld medge ut utökning av borgensramen för 
Karlshamnfastigheter AB:s låneförpliktelser med 156 miljoner kronor från dagens 
370 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har tidigare, 2014-04-07 § 47, beslutat att genomföra etapp 5A 
på Östra Piren. Etappen 5B som skulle behandlas vid senare tillfälle. Hela etappen 
5 innehåller dels en allmän del med projekterad bio och restaurang samt 
konsertlokal. 
 
Stadsvapnet har nu, efter Karlshamnsfastigheters förslag, beslutat föreslå att hela 
etappen 5 (5A och 5B) genomförs i ett byggprojekt. 
 
Den sedan tidigare beslutade etappen kommer kosta 175 mnkr mot tidigare 
beräknat och beslutade 144 miljoner kronor. Etapp 5B är kostnadsberäknad till 125 
miljoner kronor och inkluderar då konsertlokal för 300 personer, varför hela projektet 
beräknas till 300 miljoner kronor.  
 

• Investering KFAB 
 

• Kommunfullmäktiges 
beslut 2014-04-07, § 47 - 
Byggnation av etapp 5 a 
på Östra Piren 

2016-05-03 KAFAB:s styrelse § 22 Beslutsärenden 
1. Byggnation av etapp 5 b och tillägg för etapp 5 a 

• Framgår inte tydligt vad 
som är beslutsunderlaget, 
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Styrelsen beslutar föreslå Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslå kommunstyrelsen 
hemställa hos kommunfullmäktige 
 
att kommunfullmäktige beslutar 
att ge KAFAB i uppdrag att genomföra byggnation av hela etapp 5, enligt framlagd 
redovisning, vilket inkluderar ytterligare 31 miljoner kronor för etapp 5a och 125 
miljoner kronor för etapp 5 b samt 
 
att såsom för egen skuld medge en utökning av borgensramen för 
Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser med 156 miljoner kronor från dagens 
370 miljoner kronor till 526 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.  
 
Sammanfattning  
Karlshamnsfastigheter AB hann genomföra halva projekteringen av etapp 5a innan 
bolaget fick frågan från kommunstyrelsen om ett kulturhus kunde integreras i 
fastigheten och då utöka fastigheten med 5b. När frågan kom och när 
snabbutredningen genomförts kunde bolaget konstatera att det var möjligt. 
Karlshamnsfastigheter AB har sedan beslutet om att bygga etapp 5a och tills nu 
arbetat med att ta fram underlag inför projektering och byggstart. Det har då visat 
sig att vissa förändringar är att rekommendera inför byggstarten. 
Grundförutsättningarna har genomlysts ytterligare och konsulten har föreslagit 
annan typ av grund än vid tidigare kalkyl inför KF:s beslut 2014-04-07. Av kostnads- 
och praktiska skäl rekommenderas det att bygga hela etapp 5 inklusive konsertlokal 
(5a+5b) vid samma tillfälle. Den totala summan inklusive kostnader för pålning och 
ytterligare oförutsedd kostnad kommer att bli 300 mnkr för hela etapp 5. Av summan 
300 mnkr är 144 mnkr sedan tidigare beslutat av KF. 
 
Bakgrund 
Vidare redogörs det för bakgrunden till projektet och det som påverkar KAFAB:s 
styrelses beslut avseende utförandet av hela etapp 5 samt utökningen av 
borgensramen.  

mer än att en redovisning 
för projektets fördyring 
har lagts fram.  
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Kv. Emigranten nr 1, Karlshamns kommun 

Nybyggnad av kontor, restaurang, bio och konsertsal 
 

Rapport avseende granskning av arkitekthandlingar 

 

Uppdrag 

Undertecknade har på uppdrag av Karlshamnsfastigheter AB utfört granskning av 

bygghandlingar A. 

Granskningen har utförts under begränsad tid i maj och juni 2021. 

Denna granskning har endast omfattat A-handlingar och är inte på något sätt en 

fullständig och komplett granskning av dessa handlingar. 

Följande handlingar har förelegat vid granskningen: 

- 09.1 Administrativa föreskrifter daterad 2020-02-12 

- 11.1   Teknisk beskrivning daterad 2020-11-13 

- 11.2   Rumsbeskrivning daterad 2020-11-13 

- 11.14  Dörrkort och dörrlista daterad 2020-11-13 

- 12.1   A-ritningar enligt förteckning daterad 2021-03-10 

- 13.3 Brandskyddsbeskrivning daterad 2019-11-15 

- 13.5 Ljudhandling med ljudkravsritningar daterad 2020-11-13 

Dessutom har projektportalen Byggnet varit tillgänglig vid granskningen. 

 

 

Förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget är daterat den 15 november 2019. 

Noteringar: 

• Ritningar saknas, bland annat för yttertaket. 

• Brandskyddsbeskrivning, handling 13.3, ingår i förfrågningsunderlaget vilket 

inte är brukligt vid utförandeentreprenad. I denna form av entreprenad skall 

arkitekt och övriga konsulter ha inarbetat brandskyddsbeskrivningen i 

respektive handlingar. Se även punkt 56 i bilaga.  

• Ljudhandling med ljudkravsritningar, handling 13.5, ingår i 

förfrågningsunderlaget vilket inte är brukligt vid utförandeentreprenad. I 

denna form av entreprenad skall arkitekt och övriga konsulter ha inarbetat 

ljudhandlingen i respektive handlingar. Se även punkt 58 och 59 i bilaga.   

• Föreskriven målningsbehandling hänvisar till pärmen ”Referensytor måleri. 

Måleriets branschstandard för målade ytor”. Denna är, enligt det inledande 

stycket i pärmen, endast till för att användas när entreprenaden ska 

upphandlas som totalentreprenad enligt ABT.  

• Ofullständig kulörbeskrivning. 

 

 

Entreprenadkontrakt  

Entreprenadkontrakt för delentreprenad DE1, husbyggnad och mark, undertecknades 

den 1 juli 2020. 
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Bygghandling 

Förfrågningsunderlaget omarbetades till bygghandling genom ändrings-PM A01 daterat 

den 13 november 2020. 

Därefter har handlingar reviderats enligt ändrings-PM A02 daterat den 28 januari 2021 

och ändring-PM A03 daterat den 10 mars 2021. 

Noteringar: 

• Ritningar för yttertak saknas fortfarande 

• Brandskyddbeskrivningen finns fortfarande med som en egen handling 

• Ljudhandlingen finns fortfarande med som en egen handling 

• Kulörbeskrivning saknas som bygghandling. 

• Invändiga detaljer saknas respektive behöver kompletteras 

 

 

Utförd granskning 

Granskning har utförts genom stickprov där beställaren till viss del har anvisat vad 

man ville få granskat. I bilaga finns redovisade exempel på fel och brister som 

noterats i handlingar. För att helt förstå kommentarerna läses dessa tillsammans med 

hänvisad handling. 

 

 

Sammanfattning 

Gällande förfrågningsunderlaget är vår bedömning att med tanke på att handlingarna 

uppenbarligen ej var färdigställda, så borde de inte lämnats ut till förfrågan hos 

entreprenörerna. Detta skulle man inte ha gjort med annat än att man förstod att det 

var en stor risk man skulle utsätta sig för och vara beredd att ta de ekonomiska 

konsekvenserna på grund av den diskussion om tillkommande kostnader detta skulle 

medföra. 

Vad avser förfrågningsunderlagets omarbetning till bygghandlingar så tog detta en 

alltför lång tid, troligtvis på grund av den mängd revideringar och kompletteringar som 

utförts, se ändrings-PM A01. Bland annat har 47 nya A-ritningar tillkommit och 127 A-

ritningar har reviderats (utöver de som endast har textförtydligats i ritningshuvudet)! 

Därefter har ändrings-PM A02 och A03 levererats. 

Vad gäller de för dagen aktuella handlingarna så har undertecknade kommit fram till 

följande. 

Byggnaden i sig är till vissa delar utförd som en komplicerad byggnad där mycket 

detaljer, tydlighet och förklaringar erfordras i handlingarna för att kunna bygga den 

enligt intentionerna från arkitekten. 

Handlingarna som vi bedömer det är i stort behov av justeringar, kompletteringar och i 

vissa stycken förtydliganden. Dessutom saknas åtta stycken ritningar jämfört med 

aktuell ritningsförteckning daterad 2021-03-10. 

Vi kan se att en alltför dålig egenkontroll har utförts av arkitekten på sina handlingar. 

Vad gäller brandskyddsbeskrivningen så bör brandsakkunnig gå igenom 

bygghandlingarna för att informera sig om att de uppfyller kraven i 

brandskyddsbeskrivningen och att kraven har blivit inarbetade i handlingarna. 

Likaså vad gäller ljudhandlingar så bör ljudprojektören färdigställa sitt arbete och 

samtidigt ta del av bygghandlingarna för att informera sig om att de uppfyller kraven i 

ljudhandlingen och att kraven har blivit inarbetade i handlingarna. 

 

 

198



 
 

Sida 3/3 

 

 

Slutsats 

Vår bedömning är att om inga åtgärder omgående vidtages med att rätta till 

felaktigheter i handlingarna så kommer fortsatt byggnation bli mycket besvärlig.  

Detta kombinerat med att entreprenören kommer att ha stora ekonomiska krav på 

beställaren vad gäller tillkommande kostnader och hinder. 

Dessutom finns en risk att betydande fel kan bli inbyggda i fastigheten.  

 

Karlshamn den 18 juni 2021 

 

  

Claes Olovsson     Tommy Fogelberg 

Byggkonsult Claes Olovsson AB   ÅF Infrastructure AB 

 

 

Bilaga: Granskningskommentarer 
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Kv Emigranten 1, Karlshamn 

Nybyggnad av kontor, restaurang, bio och konsertsal 

Granskningskommentarer 

Nedanstående noteringar är endast exempel på kommentarer till handlingar 

 

Nr Handling Sid/Stycke Granskningskommentar Notering 

 

1. A46-4-5-201 
A46-4-5-204  

A46-4-5-205 

 Gått igenom redovisat antal WC-enheter på 
uppställningsritningarna. 

Antalet upptagna WC-enheter på uppställningsritningarna 
stämmer med antalet i rumsbeskrivning och 100-dels planer. 
 
Förtydligande: t.ex. 02–04 på uppställningsritning -201 Typ 
1 innebär att det finns WC på plan 2, 3 och 4. 
 

Fråga från 
beställaren: 

 
Finns samtliga 
WC-enheter 
redovisade? 

2. RB 02.18:09 Sid 66 plan 2 Sockel: Klinker lika golv. Golv: Betong slipad. 
 

Felaktighet i 
handling 

3. A46-4-5-201 
A46-4-5-204  

A46-4-5-205 

 Felaktig beteckning 13 (TM) på spegel 
Not: finns även nr 13 Väggmonterad blandare (VS).  

Även beteckningar 12 och 14 finns dubbelt på bygg/el/vs. 

 

Felaktighet i 
handling 

4. A46-4-5-201  Handuksskåp (3) är ritade i olika storlekar på vyer. 
 

Egen notering 

5. A46-4-5-205  Golv markerat G1 ska enligt golvritning och rumsbeskrivning 
ha beteckningen G12. 

 

Felaktighet i 
handling 

6. A43-5-5-001 Väggtyper Ritning är kompletterad med föreskrifter i beskrivningen 
under KBC.3 ”Skikt av kartongklädda gipsskivor”. Där står 
angivet att montering enligt Gyprocs anvisningar med krav 

enligt ställda ljud- och brandklasser. Gyprocs typdetaljer och 

monteringsanvisningar ska följas. 
Notering: 
Kan eventuellt behövas kompletteras med ytterligare 
detaljer. 
 

Fråga från 
beställaren: 
Hur redovisas 

utförandet av 

innerväggar? 

7. Dörrkort/dörrlista  Fel nr på handling. Ska vara 11.14 och inte 11.4. 

 
 

Felaktighet i 

handling 
 

200



BILAGA TILL RAPPORT 2021–06–18            Sida 2/12 

         

Kv Emigranten 1, Karlshamn 

Nybyggnad av kontor, restaurang, bio och konsertsal 

Granskningskommentarer 

Nedanstående noteringar är endast exempel på kommentarer till handlingar 

 

Nr Handling Sid/Stycke Granskningskommentar Notering 

 

8. A44-4-5-001 Text på ritning Granitbeklädnad ingår i annan entreprenad? 
 

Egen notering 

9. Invändiga 
glaspartier A43-4-
5-001-009 

 Finns inga förskrifter om glas i ritningar,  
I BB kapitel KH står angivet ”Typ av glas enligt A-ritningar” 
”Krav enligt BBR ska följas” ”Stora glasytor tydligt 
markerade” 
 

Avsaknad av 
uppgift 

10. A40-1-5-221 Parti:  D10-225, 
V2 och IMP-30 
Ljusgård 3. 

IMP 30: 

- Redovisas ej anslutning mot pelare.  

- Mellanrum finns mellan parti och pelare. 

- Infästningar redovisas inte. 

- Utförande ovan parti är öppet ovan horisontell balk, 

redovisas på ritning/elevation A44-6-5-109 
V2: 

- Detalj saknas på väggavslut mot glasparti. 
Övrigt:  

- Otydlig redovisning av räcke andra sidan pelare mot 
hörna IMP 31/35. 

-  

Avsaknad av 
uppgift 

11. A43-4-5-001 m.fl. IMP - IMP 06 saknar höjdmått 

- IMP 18 saknar höjdmått 

- IMP 35 saknar breddmått 

- IMP 50 saknar höjdmått 
 

Avsaknad av 

uppgift 

12. Redovisning av 
dörrar 

D10-225 
IMP D10-137 

Uppgifter för att kunna beställa dörrar finns i följande 
handlingar: 

- Dörrlittrering redovisas på 50-delsplan. 

- Typ av dörr redovisas A43-4-5-010/011. 

- Utförande och beslagning redovisas i handling 11.14 
dörrkort och dörrlista. 
 

Fråga från 
beställaren: 
Finns uppgifter 

för att kunna 
beställa dörrar? 
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Kv Emigranten 1, Karlshamn 

Nybyggnad av kontor, restaurang, bio och konsertsal 

Granskningskommentarer 

Nedanstående noteringar är endast exempel på kommentarer till handlingar 

 

Nr Handling Sid/Stycke Granskningskommentar Notering 

 

13. A40-1-5-121 
 

Mötesrum 
01.14.01 

- Littrering saknas för dörr. Finns på dörruppställning. 

- Littrering saknas för vägg vid dörr. 

 

Avsaknad av 
uppgift 

14. A40-1-5-41,-51,-
60 

Trapphus T1 Brandskyddsbeskrivning redovisar brandcellsgräns i 
schaktvägg V10. Denna vägg (V10) klarar inte föreskriven 

brandklass EI60. 
 

Brand 

15. A43-5-5-001 V28 Brandklass EI 60 finns inte redovisad på uppställningsritning. 
 

Brand 

16. 11.14 Dörrlista  D9-402 Redovisad som EI60 ska vara EI60-C. 
 

Brand 

17. 11.14 Dörrlista  Jämfört dörrlistan med ritningar till brandskyddsbeskrivning. 

Kommit fram till att dessa verkar överensstämma vad avser 
brandklass. 
 

Egen notering 

18. A41-4-5-111-114 Allmänna 
föreskrifter 
 

Texter står ovan på varandra.(glas) Egenkontroll 

19. A41-4-5-102 Glas lanternin Frågeställning gällande huruvida glastak är beträdbart. 

Arkitekt, konstruktör bör tillfrågas. 

Fråga från 

beställaren 
 
Avsaknad av 

uppgift 
 

20. Målning av 

trappräcken och 
loftgångsräcken. 

 - Målning finns ej redovisat i rumsbeskrivning. 

- Målning finns ej redovisat i målningsbeskrivning 
kapitel L. 

 
 

 
 

Avsaknad av 

uppgift 
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Kv Emigranten 1, Karlshamn 

Nybyggnad av kontor, restaurang, bio och konsertsal 

Granskningskommentarer 

Nedanstående noteringar är endast exempel på kommentarer till handlingar 

 

Nr Handling Sid/Stycke Granskningskommentar Notering 

 

21. Trappräcke T2 
Rum 01.02:06 

 Motsägande uppgifter gällande läderinklädnad av räcket 
mellan RB och BB (NSK.3112). 

BB anger ”Utförande enligt senare besked”? 
 
 
 

Felaktighet i 
handling 

 
Avsaknad av 
uppgift 

22. Ljusgård 3 
mötesrum 0114 

Ritn A40-1-5-122 
Vägg ovan 
dörrpartier? 

 

- Vy enligt IFC-fil ser ut att redovisa glaspartier ovan 
dörrpartier samt på elevation ritning A44-4-5-003 

- Finns ej littra angivet på planritningar för detta. 

- A40-1-5-122 rum 01.14:04 saknar redovisning av ett 
glasparti. Finns på 100-delsritning. 

- Vägglittra mot ljusgård saknas på 50-dels ritning. 

Finns på 100-delsritning. 

- Dörrlittra till mötesrum 01.14:01 saknas på 50-dels 
ritning. 

- V2 ut mot ljusgård 3 klarar 35dB men enligt 
ljudhandling ska denna vara 44dB.  
 

Fråga från 
beställaren 

 
Avsaknad av 
uppgift 
 

Ljud 
 

Felaktighet i 
handling 

23. Vägg ritning  

A40-1-5-121 
ljusgård 2  
Vad finns ovan 

dörr till elnisch?  

- Anser att vägg V35 ovan dörrparti går upp till 
bjälklag. 

- Rumsbeteckning 01.10.01 saknas på 50-dels ritning 

Fråga från 

beställaren 
 
Avsaknad av 

uppgift 
 

24. Samtalsrum 
01.13.01  
på ritning A40-1-5-
122. Vad finns 
ovan parti? 

 

Anser att vägg V3 ovan dörrparti går upp till bjälklag. Fråga från 
beställaren 
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Kv Emigranten 1, Karlshamn 

Nybyggnad av kontor, restaurang, bio och konsertsal 

Granskningskommentarer 

Nedanstående noteringar är endast exempel på kommentarer till handlingar 

 

Nr Handling Sid/Stycke Granskningskommentar Notering 

 

25. A40-1-5-122 Dörr till 
samtalsrum 

01.13.01 och 
01.17.01 
 

Dörr D10-161 har ingen ljudklass enligt dörrlista?  
Väggar/glasparti är ljudklassade. 

 
 
 
 

Ljud 

26. A40-1-5-122 Dörr till 
samtalsrum 

01.17.01 
 

Dörr D10-162 har ingen ljudklass enligt dörrlista? Dörr är 
märkt 35dB på ljudhandling.  

Ljud 

27. A40-1-5-124 
ljusgård 4 

01.20.00  

passage. Vad finns 
ovan partiet? 

 

- Anser att vägg V2 ovan glasparti går upp till bjälklag. 

- Ljudhandling visar ingen ljudklass på vägg/dörr/IMP. 

På uppställningsritning har dörren ej ljudklassats 
medan IMP är klassade i 39dB. 

 
 

Fråga från 
beställaren 

 

Ljud 

28. A 40-1-5-123 
Restaurangtorn 
plan1  

 
 

- Ljudhandling visar inga ljudkrav för väggpartiet. Ej 
konsekvent, dörr ej redovisad med ljudkrav medan 

glaspartier är redovisade 39dB. 

- Betongväggen går upp till bjälklaget. 

- V2 förses med skiva av ekfanér enligt A46-4-5-005 
samt enligt HSD.472 i BB. Dock finns inte skivor 

mellan dörrar med i BB. 
 

Fråga från 
beställaren 
 
Ljud 
 
Avsaknad av 

uppgift 

 

29. Kolla om väggar 
går ända upp? 

 
 
 

 
 

- Betongväggar V23 går upp till bjälklag (3st). 

- V9 till förrum 01.07.09 går upp till bjälklag. 

Fråga från 
beställaren 
 
Avsaknad av 

uppgift 
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Kv Emigranten 1, Karlshamn 

Nybyggnad av kontor, restaurang, bio och konsertsal 

Granskningskommentarer 

Nedanstående noteringar är endast exempel på kommentarer till handlingar 

 

Nr Handling Sid/Stycke Granskningskommentar Notering 

 

30. Rumsbeskrivning Målnings- 
behandling 

Föreskriven målningsbehandling hänvisar till pärmen 
”Referensytor måleri. Måleriets branschstandard för målade 

ytor”. Denna är, enligt det inledande stycket, till för att 
användas när entreprenaden ska upphandlas som 
totalentreprenad enligt ABT.  
 

Felaktighet i 
handling 

31. A43-6-5-305 Sektion V3-37 Frågetecken förekommer efter Perfoplåt U54+Akustiktak U7? Avsaknad av 
uppgift 

 

32. A43-6-5-313 Detalj 12 Frågetecken förekommer efter text. Avsaknad av 
uppgift 
 

33. Undertak Allmänt Redovisning saknas om hur perfoplåt fästs till 
undertak/akustikskiva t.ex. V3-37 och detalj 11. 

Avsaknad av 
uppgift 
 

34. Undertak Allmänt Rumsnummer saknas på undertaksritningar. Avsaknad av 
uppgift 
 

35. Undertak Samordning Samordnade undertaksplaner med redovisade installationer 
saknas. 

Avsaknad av 
uppgift 
 

36. Ljudhandling Ritning AK 02 Vägg mellan ljusgård 3 och mötesrum redovisas 44dB i 

ljudhandling men redovisas typ v2 35dB på planritning. 
 

Ljud 

 

37. Nordvästra 
Trapphuset 

A42-6-5-112,  
A42-6-5-122 
Detaljer H39, H87 

Finns inga detaljer som redovisar ljusinsläpp för glastyp G1 
genom betongen.  

Fråga från 
beställaren 
Felaktighet i 
handling 
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Kv Emigranten 1, Karlshamn 

Nybyggnad av kontor, restaurang, bio och konsertsal 

Granskningskommentarer 

Nedanstående noteringar är endast exempel på kommentarer till handlingar 

 

Nr Handling Sid/Stycke Granskningskommentar Notering 

 

38. Ljudhandling Rum 02.09.02 
Teknik 

Detta rum tillsammans med flera andra är betecknade med 
SL i ljudhandling. Vilket betyder specialstuderas med 

avseende på ljudisolering. 
 

Ljud 

39. Ljudhandling Ljusgårdar Detta rum tillsammans med flera andra är betecknade med 
SA i ljudhandling. Vilket betyder specialstuderas med 
avseende på rumsakustik. 
 

Ljud 

40. 1. -vad är det för 
något. 

2. -finns glas 
med. 

3. -hur kan man 

utläsa vad för 
parti metall, 
trä. 

 

 

1. Under NSC.1213 Fönsterparti av aluminium i Teknisk 
beskrivning hänvisar till ritningar A43-4-5-001-009. 

2. Glas finns med vad gäller ljudklass dock finns inte 
glaskvalité redovisat. Krav på säkerhetsglas framgår ej. 

3. Koden hänvisar endast till aluminium. 

Fråga från 
beställaren 
 
Avsaknad av 

uppgift 

41. A44-6-5-101 
A43-6-5-205 

Sektion och detalj Detta är ett exempel på detaljer med ofullständig 
redovisning. 

Avsaknad av 
uppgift 

 

42. Allmän beskrivning 
och ritningar 

Ekdetaljer Detaljer som innehåller inklädnader/utförande av ek är 
mycket omfattande i projektet. Nivån på dessa arbeten är så 

speciellt att de bör utföras av specialföretag i klass med 
möbelsnickeri. 

Bedömningen är att kompletterande detaljer erfordras. 
 

Avsaknad av 
uppgift 

43. Rumsbeskrivning Rum 04.13.01 
m.fl. 

RB hänvisar till akustikbeklädnad på vägg i omfattning enligt 
ritning A44-6-5-102, denna ritning finns inte. 
 
 

Avsaknad av 
uppgift 
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Kv Emigranten 1, Karlshamn 

Nybyggnad av kontor, restaurang, bio och konsertsal 

Granskningskommentarer 

Nedanstående noteringar är endast exempel på kommentarer till handlingar 

 

Nr Handling Sid/Stycke Granskningskommentar Notering 

 

44. Kan ni kolla om 
utvändiga räcken 
balkonger finns 
med. Kolla även 
hur det är med plåt 
utvändigt och där 
det är fasadskivor. 
 

 Räcken: 

- Utvändiga räcken på balkonger finns inte redovisade 

på A-handlingar. 

Fråga från 
beställaren 

 
Avsaknad av 
uppgift 

45. A40-1-5-224 YV11  
Mötesplats 02-22-

00 

Planritning redovisar YV 11 samt vertikalsnitt V1-009. 
Vertikalsnittet hänvisar i sin tur till detalj ritning  

A42-6-5-252. Här redovisas vägguppbyggnad YV11 och 
ingående material stämmer ej överens med ritning för 
väggtyper A43-5-5-001. 
 

Felaktighet i 
handling 

 

46. A42-6-5-252 Detalj V1-33 För att få reda på vissa ingående material hänvisas till detalj 
”Takfot Vegtech möter vägg” på ritning A42-6-5-242. Då 
man är på denna detalj hänvisas vidare till ”Takfot möter 
vägg” på samma ritning. Detta är ett exempel på den långa 
vägen att hitta upplysningar. 
 

 
 
 
 
 
 

Egen notering 
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Kv Emigranten 1, Karlshamn 

Nybyggnad av kontor, restaurang, bio och konsertsal 

Granskningskommentarer 

Nedanstående noteringar är endast exempel på kommentarer till handlingar 

 

Nr Handling Sid/Stycke Granskningskommentar Notering 

 

47. Hur redovisas 
bjälklagskanter? 

 

1. Bjälklagskanter vid ljusgårdar där räcken ska 
monteras. Enligt K-ritning K24-2-5-024 ska en plåt 

monteras som täcker bjälklagskanten. Dock hittar vi 
inget om att denna ska målas ej heller räcket. 

 
2. I ljusgårdar döljs bjälklagskanten där snedställda 

glaspartier monteras. 
3. På övriga ställen finns inget redovisat avseende 

bjälklagskanter så vår tolkning är att detta är en 
synlig betongyta utan behandling. 

 

Fråga från 
beställaren 

 
Avsaknad av 
uppgift 

48. Plan 1 längst norr 

vid entré skall 
tydligen balkar 
inkläs i ek, hur? 

 
 

Foajé Bio 01.04:00. Här redovisas ingen balk och inklädnad i 

rumsbeskrivning. Stålbalkar finns i tak. 

Fråga från 

beställaren 
 
Avsaknad av 
uppgift 
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Kv Emigranten 1, Karlshamn 

Nybyggnad av kontor, restaurang, bio och konsertsal 

Granskningskommentarer 

Nedanstående noteringar är endast exempel på kommentarer till handlingar 

 

Nr Handling Sid/Stycke Granskningskommentar Notering 

 

49. Pelare som skall 
kläs in taket? 

 

 
 

Foajé Bio 01.04:00. I rumsbeskrivning redovisas inklädnad 
med ek kring brandskyddsinklädda pelare. Dock ej tydligt 

under HSD.471 om det ska vara en skiva eller massiva hela 
plank.  

Fråga från 
beställaren 

 
Avsaknad av 
uppgift 

50. Hur slipar man 
golvet mot väggen 
och hur skall hålen 

lagas? 
 

 

• Golv ska slipas enligt ESM.311. 
• Lagningar i element ska utföras med så lika kulör och 

ytstruktur som möjligt enligt näst sista stycket i 

byggbeskrivning kapitel GSC. 
• Enligt byggbeskrivning GSC skall provelement 

redovisas och på dessa skulle finnas utförda prov på 

lagningar av skador i ytor, kant och hörn för att 
användas som likare. Dessa provelement skall 
godkännas av arkitekt och beställare före tillverkning 
av element. Har detta utförts? 
 
 
 

Fråga från 
beställaren 
 

51. RB Rum 02.04:01 Vägg På ritning A42-6-5-259 redovisas invändig beklädnad i 
tornrummet 19 hårdvaxad ekfanér invändigt glasparti. 
Rumsbeskrivningen hänvisar till NSC.7112 vilket avser 
smyginklädnader. Skulle vara hänvisat till HSD.471. 
 

 
 
 

Felaktighet i 
handling 
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Kv Emigranten 1, Karlshamn 

Nybyggnad av kontor, restaurang, bio och konsertsal 

Granskningskommentarer 

Nedanstående noteringar är endast exempel på kommentarer till handlingar 

 

Nr Handling Sid/Stycke Granskningskommentar Notering 

 

52. Allmänt ritningar  Det förekommer hänvisningar på ritningar till andra ritningar 
som saknas. Till exempel på ritning A40-1-5-10 hänvisas till 

ritningar A43-4-5-101, A43-4-5-201, A43-4-5-020, A46-4-5-
101, A45-4-5-107, A43-6-5-201, samtliga dessa ritningar 
saknas! 
 

Avsaknad av 
uppgift 

 
Egenkontroll 

53. Allmänt ritningar  Sektionsmarkeringar finns angivna på planer till exempel 
V109, V110, V207, V209. Dessa sektioner finns ej på 

ritningar.  
Otydligheter finns med sektionsmarkeringar som är 
bakvända/upp och nervända – går ej att utläsa. 
 

Avsaknad av 
uppgift 

 
Egenkontroll 

54. A40-1-5-112 Vindfång mot foajé Vad är detta för utrymme innanför IMP 02? Avsaknad av 

uppgift 
 

55. Generellt 
väggmarkeringar 

A40-1-5-12 jmf 
med 
A40-1-5-124 

Littrering av väggar är inte konsekventa mellan 100-dels- 
och 50-delsritningar. För vissa väggar redovisas väggar på 
50-del men vissa andra framgår av 100-del. Jmf t.ex. RWC 
01.18.05 och urinoar 01.18.02 

 

Avsaknad av 
uppgift 
 

56. 13.3 Brandskydds- 
beskrivning 

1.1 Syfte Brandsakkunnig har i sin beskrivning skrivit: ”Det är 
teknikkonsulter och arkitekt som ansvarar för att 

funktionskrav i denna beskrivning inarbetas i respektive 
handling”.  

Brandskyddsbeskrivningen ingår i förfrågningsunderlaget. 
Detta är ej brukligt vid utförandeentreprenad.  
Denna handling har status förfrågningsunderlag 2019-11-15. 
Vad har hänt därefter? 
Ritningsunderlag för brandskyddsbeskrivningen är A-
ritningar daterade 2019-11-15. 
 

Brand 
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Kv Emigranten 1, Karlshamn 

Nybyggnad av kontor, restaurang, bio och konsertsal 

Granskningskommentarer 

Nedanstående noteringar är endast exempel på kommentarer till handlingar 

 

Nr Handling Sid/Stycke Granskningskommentar Notering 

 

57. A40-15-113 Schakt i sprinkler 
01.11.03 

Brandscellsgräns är inte markerad på A-planritningar. 
 

 

Brand 

58. 13.5 Ljudhandling 
med 
ljudkravsritningar 

 Ljudhandlingen ingår i förfrågningsunderlaget. Detta är ej 
brukligt vid utförandeentreprenad.  
Det är teknikkonsulter och arkitekt som ansvarar för att 
funktionskrav inarbetas i respektive handling.  
Denna handling har status bygghandling 2020-11-13. 

Ritningsunderlag för ljudhandlingen: 
• Systemhandling 2016-12-19 
• Bygglovshandlingar daterade 2017-03-21 
• Material på Netport projektportal t.o.m. 2019-11-15. 

 

Ljud 

59. 13.5 Ljudhandling 
med 
ljudkravsritningar 

 - Konstaterat att handlingen i vissa stycken ej följer 
bygghandlingar. 

- 7.4 Fläktrum: Felaktigheter avseende fläktrum som 
ej ska utföras. 

- 8.0 Särskilda kontrollpunkter: ”Detaljer som särskilt 
ska bevakas i den fortsatta projekteringen”?? 

- Vid telefonkontakt med akustiker Bengt Johansson 
framgick att uppgifter finns i handlingen som troligen 

inte finns inprojekterat i övriga handlingar.  

- Konsertlokal och biosalong är inte färdigutredda ur 
akustiksynpunkt. 

 

Ljud 
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VI KAN LOVA HAVSUTSIKT.
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ÖSTRA PIREN VÄXER.
Utbyggnaden (hus 5) på 10 000 kvm beräknas stå klar 2023, och ska då ge plats till biograf, 
konserthall, restaurang och hundratals nya arbetsplatser. Området Östra Piren ligger precis 
vid havet, ett stenkast från centrum. Idag finns här både traditionella kontor och nytänkande 
coworkingmiljöer där du sitter tillsammans med andra företag. 

Våra hyresgäster är allt från stora internationella koncerner och kluster till startups, 
egenföretagare och distansarbetare. I området finns Blekinge Tekniska Högskola med campus, 
undervisningslokaler, bibliotek och ett flöde av unga och hungriga studenter. Blekinge Tekniska 
Högskola är nära både forskning och näringsliv och har en mängd samarbeten med lärosäten 
i Europa och övriga världen. På Östra Piren finns även NetPort Science Park, en mycket väl 
etablerad triple helix-organisation som driver samverkan mellan näringsliv, akademi och 
offentlig verksamhet lokalt, nationellt och internationellt. NetPort Science Park har ca 100 
medlemsföretag som tillsammans har ca 5 000 anställda.

Vill du jobba centralt med utsikt över havet och letar efter en nytänkande plats att växa på 
och värderar en kreativ miljö för utveckling och utbyten? Här kan ni välja mellan flexibla 
kontorslösningar och gemensamma ytor och funktioner som uppmuntrar till spontana 
möten och utbyten.
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YTOR FÖR  
SMÅ OCH STORA 
FÖRETAG.
Det kommer att finnas både 
traditionella kontor och nytänkande 
coworkingmiljöer där du sitter 
tillsammans med andra.

Vad skulle passa dig?

• Närmare 1 000 personer dagligdags i området. Studenter, 
 företag, besökare och återkommande kunder. 

• Skärgårdstrafiken lockar 27 000 besökare per år i 
 närområdet. Konsertsalen beräknar ca 100 000 besökare 
 per år och biografen ca 50 000 per år. 

• Möten, konferenser och event året runt med möjlighet 
 till ca 8 000 serveringar/år.

• Vi skapar en helt ny restaurang-nod i stadsdelen 
 Östra Piren. Möjlighet för aktörer att ta en särskild 
 position inom mat och servering.

• Beläggning över olika tider på dygnet i restaurang, 
 café men också festvåning.

• 32 000 boende i Karlshamns kommun varav 13 000 
 boende i Karlshamns tätort utgör en stark bas för 
 restaurang- och cafémarknaden.

FLERA SKÄL TILL EN
LYCKAD ETABLERING.
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Frukost på plats, arbete, möten och inspiration. 
Här finns din bästa arbetsplats för stora visioner 
och livskvalitet. Lunch inne eller ute, avrunda 
med bästa kaffet, en strandpromenad för 
människor och möten, 

Här kan du mingla bland högskola blandat med 
100-tals företag. Alla med ambition att både 

vara en del av expansiv utveckling och njuta av 
välbefinnande, havsluft, nya vyer, möten och 
möjliga idéer. 

Avsluta dagen harmoniskt med besök på 
Kallbadhuset inför ölen på Östra Piren. Njut av 
konsert, film, mat och umgänge med familj, 
vänner och kollegor.

HUNGRIG STADSDEL 
FRÅN MORGON 
TILL KVÄLL.

DAGENS LUNCH 
OCH LYXIG MIDDAG
PÅ MENYN.

215



SKYBAR MED 
EN HISSNANDE 
VY OCH
KLACKARNA 
I TAKET.
Längst ut och högst upp på Östra Piren ligger 
Karlshamns första och enda Skybar 14 meter 
över havet. Varmt välkomna upp där nöje och 
skärgårdsutsikten står i fokus.

HÄR FINNS 
UTRYMMET FÖR 
DINA PLANER.
Frukost, lunch, fika, middag, take-away, catering, 
event, vardag, helg, året runt! Att ha nära till mat 
och serveringar är viktigt för Östra Pirens företag.
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KOMPLETTA 
AVTAL.
Karlshamnsfastigheter har som ambitionsnivå 
att förenkla för sina hyresgäster och erbjuda 
kompletta hyresavtal. 

Vi tecknar därför inte kallhyra utan inkluderar drift, 
värme, kyla, el, fastighetsskatt, avfallshantering, 
städ mm. Bra, eller hur?

SITTANDE PUBLIK OCH 
STÅENDE OVATIONER.
Med konsertsal och biosalong får vi ett
härligt nöjesnav i huset. Lokalerna är gjutna 
i separata block vilket i sin tur ger extremt 
bra ljudavskiljning. Höj volymen!
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INTRESSERAD?

KONTAKTA OSS.

Lokalerna står klara 2023. Vill du veta vilka möjligheter 
det kan ge dig och ditt företag så hör gärna av dig. 
Läs mer på: www.karlshamnsfastigheter.se

mia@karlshamnsfastigheter.se
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Utredning kring nedskrivningsbehov för nerlagda kostnader i Etapp 5 

Projektet Etapp 5 har pågått sedan 2010. Fram tills idag har det varit förändringar som har påverkat 
husets innehåll. Bland annat tillkom konsertlokalen i huset under 2016, vilket förändrade hela husets 
konstruktion och upplägg. 

2011-07-05 tecknades avtal med Arkitektfirman för utbyggnad av en forskarmiljö i olika etapper på 
Östra Piren. Det skulle tas fram ett byggnadsprogram och bygglovshandlingar. 

2014-03-04 Stadsvapnet beslutar att föreslå fullmäktige att bygga etapp 5A. 

2014-04-22 Finns bygglovshandlingar för etapp 5A, 5B och 6 framtagna. Ett auditorium för 300 
personer är inritat i Etapp 6. 

2015-10-08 I handlingarna är biograferna inritade i etapp 5 A och det finns ingen konsertlokal inritad 
i Etapp 5. 

2015-11-19 Samverkansmöte 11 i projektet. Här pausas detaljprojekteringen de en utredning skall 
göras kring förutsättningar att införliva kulturlokaler såsom konsertlokal, musikskola, konsthall mm. 

2015-11-24 Beslutade Kommunstyrelsen att det skulle bli en snabbutredning kring förutsättningarna 
att bygga Karlshamns kulturhus i Karlshamnsfastigheter etapp 5 A och 5 B. 

2015-12-03 Samverkansmöte 12 i projektet. Projektupplägg för ett Kulturhus togs fram. 

2016-03-08 Beslutade kommunstyrelsen att ta utredningen till handlingarna.  

2016-05-31 Beslutade KS att föreslå fullmäktige att besluta att bygga hela etapp 5. 

2016-06-13  Beslutade fullmäktige att bygga hela etapp 5. 

Fram till KF beslut har en viss sorts hus projekterats. Det går att läsa i Karlshamnsfastigheter 
årsredovisning för 2016 att ”Arbetet med fortsatt utveckling av NetPort Science Park, etapp 5 pågår. 
Efter ett uppehåll då nya förutsättningar har beaktats är projektet åter på gång. Ett beslut togs under 
2016 att bygga hela etapp 5 som en enhet med 10 000 m2 lokalyta. Detta har inneburit omräkning av 
utformning och indelning av fastighetens utformning. Byggstart beräknas till Q1 2018 och beräknas 
pågå i 18 månader”. 

Det hus som tas fram under 2016 innebär att konsertlokalen ritas in och att biograferna byter plats. 
Det har stor inverkan på konstruktion och den invändiga utformningen. Ljusgårdar försvinner, WC 
grupper flyttas och trapphus likaså. Husets form och tanke kvarstår och flödet igenom det likaså. 
Men det som är nerlagt i projektet fram till KF tar beslut om byggnation av hela etapp 5 är föremål 
för granskning kring förgävesprojektering. 

Fram till och med 2015-12-31 är det redovisat kostnader i projektet om 19 754 691 kr. För 2016 
kostade projektet 6 740 000 kronor. Då beslutet om att bygga hela etapp 5 togs den 13 juni 2016 
räknas bara 5 månader med i summan som skall beaktas vid förgävesprojekteringen. Summan blir 
därmed: 

Upparbetat tom 2015-12-31 19 754 691 kr 
Upparbetat tom 2016-05-31 2 808 333 kr 
SUMMA 22 563 333 kr 
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Det är omöjligt att säga exakt hur mycket som är att beakta som förgävesprojektering och hur 
mycket som fortfarande har ett värde i fastigheten. Bedömningen är att det är tanken med projektet, 
dess form och skal som kvarstår när projektet stöps om i och med Kommunfullmäktiges beslut 13 
juni 2016.  

Beräkningar 

För att på något sätt komma fram till hur mycket som är förgävesprojektering har bedömningar fått 
göras.  

Etapp 6 finns det endast bygglovsritningar framtagna på men detta ska inte byggas vilket medför att 
den kostnad som är att hänföra till denna byggnad är förgävesprojektering. Bedömningen är att 10 % 
av nerlagda kostnader går att hänföra till Etapp 6. Etappen var inte tänkt att byggas utan endast 
uppritad och skissad på. Fokus har legat på Etapp 5 varpå etapp 6 endast står för en liten del av 
kostnaden. Bedömningen är en förgävesprojektering på 10 % av totalt nerlagda kostnader 
(22 563 333 kr) vilket motsvarar 2 256 333 kr. 

Resterande del, etapp 5, ritas om och konstrueras om för att inrymma en konsertsal efter 
Kommunfullmäktiges beslut. Bedömningen är att 90 % av kvarvarande nerlagda kostnader är att se 
som förgävesprojektering och endast 10 % är att betrakta som kostnader som tillfört projektet något 
i dess senare fas.  

Förgävesprojektering Etapp 6  
10 % av 22 563 333 kr 2 256 333 kr 
  
Förgävesprojektering Etapp 5  
Kvarvarande arbeten 20 307 000 kr 
90 % av 20 307 000 kr 18 276 300 kr 
  
SUMMA FÖRGÄVESPROJEKTERING 20 532 633 kr 
  

 

 

Karlshamn 2022-01-15 

 

 

Magnus Persson 

VD Karlshamnsfastigheter 
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Ny driftkalkyl – uppdaterad 2022-05-25 i dialog med Stadsvapnet 
Den driftkalkyl som fanns med som underlag till Kommunfullmäktiges beslut om utökad 
borgensram år 2020 har byggt på antagande av snitthyror uppemot 5 500 kr/kvm för 
kontorsutrymmena. De efterforskningar som har gjorts samt de hyresavtal som till dagens 
datum har tecknats visar på hyresintäkter som ligger runt 4 000 kr/kvm. Den värdering som 
är gjord av fastigheten är baserad på en hyresintäkt om 4 000 kr/kvm för kontoren. Med 
anledning av detta måste en ny driftkalkyl göras och till hjälp med detta har en konsult 
anlitats för att få en extern bedömning av driftkostnaden men även av hyresnivåerna. 
Hyreskalkylen baseras på när respektive lokal beräknas hyras ut och till vilken hyra den hyrs 
ut, dvs det är inte ett antagande kring hur stor procentandel som är uthyrd till en viss 
tidpunkt. 

Nedan följer ett antal grafer på olika scenarios. Kalkylerna baseras på en investering om 480 
Mkr och ett bokfört värde på 371 Mkr. 

Hyresintäkter 

 

Grafen visar hur resultatet påverkas om den framtagna budgeten på uthyrning inte kan hållas utan 
blir lägre än beräknat. Den visar även hur driftkostnadskalkylen såg ut när Kommunfullmäktige 
fattade sitt beslut om utökad borgen år 2020. 
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Grafen visar det ackumulerade resultatet över perioden. Det är endast grundkalkylen samt kalkylen 
som förelåg vid Kommunfullmäktiges beslut om utökad borgen år 2020 som ”betalar tillbaka” det 
genererade underskottet. Den nya kalkylen behöver en täckning av ett negativt resultat på runt 18 
Mkr medan kalkylen vid kommunfullmäktiges beslut om utökad borgensram år 2020 behövde en 
täckning av ett negativt resultat på 41 Mkr. Värt att notera är att kalkylen är mycket känslig ifall 
beräknad uthyrning ej nås. 
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Avskrivningar 
Avskrivningarna i den nya kalkylen är satta till 3,3 %. I kalkylen som låg till grund för 
kommunfullmäktiges beslut om utökad borgensram år 2020 var avskrivningarna 2,4 %. 
Nedanstående grafer visar på avskrivningarnas påverkan på resultatet. 
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Ränta 
Belåningen är hög för fastigheten. Även om en nedskrivning är gjord belastar fortfarande 
räntan Emigranten. Det innebär att det är ränta på lån på 480 Mkr som skall betalas. Nedan 
visas hur olika räntor påverkar resultatet. I kalkylen är räntan satt till 2 %. 

 

 

  

-25 000 000

-20 000 000

-15 000 000

-10 000 000

-5 000 000

0

5 000 000

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Resultat beroende på låneränta

2% 3% 4% 5%

274



Drift och underhåll 
I kalkylen är drift och underhållsökningarna satta till 3 %. Dessutom är underhållskostnaden 
satt till 0 kronor de första fem åren då detta är under garantitiden.  

 

Summering driftkalkyl 
Det finns inga marginaler i driftkalkylen vilket gör den väldigt känslig för förändringar. Den 
absolut största risken är att uthyrningen inte går enligt plan. Efter detta är det räntan och 
kostnadsökningar på drift och underhåll. Avskrivningarnas storlek är ingen risk, men kan vara 
en möjlighet om de skulle gå att minska något. Det krävs en djupare analys av 
avskrivningarna innan någon förändring av dessa kan ske. Långsiktigt kommer fastigheten att 
generera ett positivt resultat. 
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KAFAB
2022-05-25
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Bygg huset tätt Bygg emigranten färdig
Potential 2025 
och frammåt

Försäljningspris 351 700 000      582 000 000                        640 000 000         
Belåning 433 000 000      597 000 000                        597 000 000         
Bokfört värde 366 000 000      580 000 000                        580 000 000         
Vinst/förlust bokfört värde 14 300 000-        2 000 000                            60 000 000           
Kvarvarande lånebelopp 81 300 000-        15 000 000-                          
SUMMA driftkostnad vid försäljningstillfället inkl. 28 500 000-        105 000 000-                        121 000 000-         
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Redovisning Stadsvapnet
-Emigranten 1
2022-06-01
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Emigranten
Projektet har idag pågått i 3 985 dagar (2011-07-05 till 2022-06-01)

Projektets 3 viktigaste beslut och möjliga ”brytpunkter”

• Kommunfullmäktige beslut 2014-04-07 § 47 att bygga etapp 5A till en kostnad om 
144 Mkr och en borgensram med samma belopp.

• Kommunfullmäktige beslut 2016-06-13 § 76 att bygga etapp 5B och tillägg för 
Etapp 5 A till en kostnad om 156 Mkr mer än tidigare beslut och en borgensram 
med samma belopp. Total kostnad och borgensram 300 Mkr. Beslutet inkluderar 
byggnation av en konsertlokal.

• Kommunfullmäktige beslut 2020-06-15 § 92 Utökning av borgensram för Etapp 5 
med 130 Mkr till totalt 430 Mkr.
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Emigranten - dåtid
• Karlshamnsfastigheter har varit en dålig beställare och har inte definierat önskad 

slutprodukt.

• Hänvisning till behov av byggnation pga fullt uthyrda lokaler, men ingen analys av 
nuvarande lokalers hyresnivåer eller ekonomiska bärighet har genomförts.

• Olika inspel om förändringar i projektet har lett till om projekteringar och 
tidsförskjutningar.

• Tillkomsten av konsertlokal i huset har förändrat hela husets utformning och det 
finns ingen beställning av konsertlokalen mer än beslutet i Kommunfullmäktige 
från 2016 där det anges att det skall byggas en konsertlokal.

• Utebliven/bristfällig dokumentation från uppföljningar och beslut i processerna.
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Emigranten - dåtid
• Förgävesprojekteringar som ej informerats om eller förankrats.

• Okritisk granskning av kalkyler

• Stor tro på marknaden utan underbyggd fakta

• Kostnadsutvecklingen i byggbranschen de senaste 11 åren.

• Upphandling av entreprenad på icke färdiga underlag t.ex. var taket inte färdig ritat

• Ingen fastighetsekonomisk analys vid utformningen av huset där väldigt mycket yta 
inte är uthyrningsbar i form av ljusgårdar och bio samt konsertlokal som går genom 
flera våningsplan. Total byggyta för huset är cirka 10 700 kvm (då ingår ytan för 
ljusgårdar och de delar som är genomgående för vissa våningsplan avseende 
konsertlokal och bio), av detta är cirka 6 800 kvm uthyrningsbart. Dvs 63 % av ytan.

• Upphandlingarna som gjorts av underentreprenörer och generalentreprenör har bara 
fokus på kostnaden och ingen utvärdering av tillkommande kostnader. Konsekvensen 
är mycket stora påslag för ÄTA.
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Emigranten - nutid
• Inhyrning av projektledare från Karlshamns kommun

• Rapport framtagen kring granskning av arkitekthandlingar

• Reklamation av kollisioner i handlingarna

• Avslutat samarbete med Arkitekt

• Avslutat avtalet med Dynacon

• Upphandlat PEAB i partnering

• Ny projekt organisation

• Genomgång och komplettering av samtliga bygghandlingar

• Nya planlösningar för att öka uthyrningsbar yta
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Emigranten - nutid
• Nya planlösningar för att öka uthyrningsbar yta

• Utbyte av material och lösningar till enklare och mer kostnadseffektiva alternativ, 
utan att ta bort känslan av att huset är mer än ett ”vanligt hus”

• Upphandling av konsult för hjälp med marknadsföring

• Framtagande av marknadsföringsmaterial för kontor och restaurang.

• Förstudie av hela projektet

• Utredning kring förgävesprojektering

• Värdering av samtliga fastigheter på Östra Piren.
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Emigranten - nutid
• Nedskrivning av projektet med 129 Mkr i 2021 års bokslut.

• Ansökt om nytt bygglov 

• Framtagande av ny logga och grafisk profil

• Framtagande av en ny hemsida

• Framtagande av upphandlingsunderlag för lös och fast inredning

• Skrivit avtal med 3 nya hyresgäster i Etapp 5.

• Beslutat att bygga huset tätt och att ta fram en ny slutkostnadskalkyl och säkra 
finansiering innan arbetet fortsätter
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Emigranten
• Prognostiserad slutkostnad 585 Mkr

• Borgensram idag 430 Mkr

• Behov av utökad finansiering 585-430 = 155 Mkr.

Ökad kostnad för att bygga färdigt huset ökar inte husets värde
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Emigranten

• Bedömt marknadsvärde för Emigranten är 371 Mkr när det är färdigt.

• En nedskrivning är redan genomförd med 129 Mkr i 2021 års bokslut.

• Vid en slutkostnad om 585 Mkr behöver ytterligare 85 Mkr skrivas ned.

287



Karlshamnsfastigheter AB | karlshamnsfastigheter.se

Emigranten

• Styrelsen har tittat på 3 olika alternativ och i dessa vävt in försäljningstankarna som 
Kommunfullmäktige nu har beslutat om. Styrelsen har inte tagit ställning till själva 
försäljningsfrågan. Alternativen är:
• Bygga huset tätt och sälja

• Bygga huset färdigt och sälja

• Bygga huset färdigt och förvalta ett antal år för att sedan kunna sälja

• Det alternativ som Styrelsen beslutat om är att bygga huset färdigt och förvalta det 
i ett antal år

• Detta resulterar i behov av finansiering om 50 Mkr i utökad borgensram samt 85 
Mkr i driftmedel (aktieägartillskott)
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Emigranten

• Tid är en viktig faktor i fortsatta processen.

• Priserna från PEAB gäller nu och förutsätter att material kan börja beställas inom 
en månad. Längre än så går det inte att garantera priserna.

• Kostnaden för räntan är hög och en fördröjning i processen medför ökade 
räntekostnader som aktiveras i projektet.

• De hyresgäster som har tecknat avtal räknar med att lokalerna kommer bli klara i 
tid. Annars finns risk för viten.
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§63 Emigranten

Kalkyl utifrån 

riktpris

2022-04-30

Utbetalt per datum 289 297 072        

Utbetalt till Dynacon 126 290 472-        

Dynacon "Tätt hus" 142 000 000        

Avvikelse mot prognos 2 357 972            

Peab Fas 1 + 2 inkl Entr arvode 239 000 000        

Avgår utbetalt Peab fas 1 886 826-                

EL Assemblin ÄTA 633 000                

Ventaggregat återköp 4 234 254-            

Byggledning Ekonomiuppföljning 1 000 000            

Advokater 100 000                

Anslutningsavgifter   10 602 000          

Besiktningar 500 000                

Kontrollanter 1 000 000            

Konstnärlig utsmyckning 3 000 000            

Hyresgästanpassningar oförutsett 10 000 000          

Karlshamns kommun hyra mark 200 000                

Summa 568 278 492        

Momseffekt 1,30% 3 626 758            

Summa 571 905 250        

Ränta 2,00% 12 918 035          

Totalt 584 823 000        

Risk o Möjlighetslista lägsta 32 000 000-          

Lägsta pris 552 823 000        

Risk o Möjlighetslista högsta 48 350 000          

Högsta pris 633 173 000        

Övrig mark 25 000 000          

Förenklingar enligt Peab 4 000 000-            

Möjlig inhämtning i Dynacon 1 000 000-            
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§63 Emigranten

Kalkyl utifrån 

riktpris

2022-04-30
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Bygg huset tätt Bygg emigranten färdig
Potential 2025 

och frammåt

Försäljningspris 351 700 000      582 000 000                        640 000 000         

Belåning 433 000 000      597 000 000                        597 000 000         

Bokfört värde 366 000 000      580 000 000                        580 000 000         

Vinst/förlust bokfört värde 14 300 000-        2 000 000                            60 000 000           

Kvarvarande lånebelopp 81 300 000-        15 000 000-                          

SUMMA driftkostnad vid försäljningstillfället inkl. 28 500 000-        105 000 000-                        121 000 000-         
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§63 Emigranten

-20 000 000

-15 000 000

-10 000 000

-5 000 000

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Resultatpåverkan hyresintäkter

Kalkyl -5% -10% -15% -20% -25% Kalkyl KF 2020

296



Karlshamnsfastigheter AB | karlshamnsfastigheter.se

§63 Emigranten
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§63 Emigranten
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§63 Emigranten
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§63 Emigranten
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Karlshamns kommun omgående förvärvar NetPort Science Park AB för ett belopp 
om 1 kr per aktie 
 
att efter bolaget har förvärvats lämnar kommunfullmäktige en kapitaltäckningsgaranti åt 
NetPort Science Park AB 
 
att efter bolaget har förvärvats tillför Karlshamns kommun ett kapitaltillskott om 18,5 
mnkr för att återställa det egna kapitalet till lägst 100 000 kr vilket motsvarar 
aktiekapitalet i NetPort Science Park AB. Kapitaltillskottet förslås finansieras genom 
kommunens resultat 2022 
 
att utse Lars-Erik Johansson till lekmannarevisor 
 
att bolaget NetPort Science Park AB organiseras inom Stadsvapenkoncernen 
(Stadsvapnet i Karlshamn AB). 
 
Jäv 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) meddelar jäv och deltar inte i ärendets 
handläggning.  
 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras för överläggningar klockan 15:40 – 15:50.  
 
Sammanfattning 
 
Skrivelse har inkommit från NetPort.Karlshamn ideell förening där föreningen erbjuder 
Karlshamns kommun att förvärva samtliga 1 000 st aktier i NetPort Science Park AB för 
1 kr/aktie.  
 
Bolaget kan förvärvas av kommunen och därmed säkras science park verksamheten på 
Östra Piren i Karlshamns, samt därmed förutsättningarna för ett campus i Karlshamn. 
 
Styrelsen för NetPort Science Park AB beslutade 2022-05-12 att upprätta 
kontrollbalansräkning eftersom mer än halva aktiekapitalet var förbrukat. Resultatet av 
kontrollbalansräkningen påvisar att hela aktiekapitalet är förbrukat. 
 
Följande handlingsalternativ bedöms finnas: 
 
Kommunen förvärvar aktierna enligt föreningens önskemål 

- Kommunen behöver tillföra ett kapitaltillskott på 18,5 mnkr för att återställa det 
egna kapitalet till lägst 100 000 kr vilket motsvarar aktiekapitalet i NetPort 
Science Park AB.  

- Bolagets ordinarie verksamhet fortsätter att bedrivas 
- Karlshamns kommun fortsätter att lämna driftsbidrag, vilket uppgick till 2,8 mnkr 

(exkl. moms) för 2022. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Bolaget fortsätter att bedriva verksamhet under 8 månader efter den första 
kontrollstämman 

- Om den kontrollbalansräkning som har lagts fram vid den första kontrollstämman 
inte utvisar att det egna kapitalet vid tiden för stämman uppgick till minst det 
registrerade aktiekapitalet och stämman inte har beslutat att bolaget skall gå i 
likvidation, skall bolagsstämman inom åtta månader från den första 
kontrollstämman på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i likvidation (andra 
kontrollstämman) 

- Om det egna kapitalet inte är återställt vid den andra kontrollstämman likvideras 
bolaget eller kan det drivas vidare med personligt ansvar för styrelsen. 
Bedömningen är att bolaget då likvideras.   

- Under perioden fram till andra kontrollstämman finns det dock möjlighet att 
utreda eventuella andra finansieringslösningar med externa parter. 

- En konsekvens av att driva bolaget vidare under kontrollperioden skulle kunna 
vara att bolaget inte kan söka nya projektmedel. Troligen medför det att bolaget 
inte kan bedriva sin verksamhet vidare utan enbart avsluta pågående projekt. 

 
Karlshamns kommun kan föreslå att medlemmarna i den ideella föreningen 
(NetPort.Karlshamn Ideell Förening) går solidariskt in och tillskjuter kapital för att 
NetPort Science Park AB:s aktiekapital ska återställas.  

- Karlshamns kommun har lämnat borgen i syfte att hjälpa bolaget med den 
fluktuation av likvidamedel, som uppstår under ett verksamhetsår när 
projektmedel inkommer först när projekten avslutas.  

- Sannolikheten är att medlemmarna i den ideella föreningen inte lämnar kapital 
solidariskt och konsekvensen blir ändå att kommunens borgen blir fullt utnyttjad. 

 
Föreningsstämman beslutar att bolaget ska likvideras och föreningsstämman får då 
hantera skulderna själva 

- Kommunen har ställt borgen för bolagets checkkrediter på 24 mnkr 
- Avvecklingskostnader så som exempelvis uppsägningslöner m.m. uppstår därtill 

regleras skulderna till leverantörer, personal m.m., vilket troligen inte ryms inom 
checkkrediten och kan medföra att ytterligare medel behöver tillföras (utöver 
checkkrediten på 24 mnkr) för att undvika konkurs. 

 
Bolaget försätts i konkurs 

- Kommunen har ställt borgen för bolagets checkkrediter på 24 mnkr och utgör 
taket för förlusten. 

- Kommunen kommer att behöva infria borgensåtagandet för checkkrediten, vilken 
är utnyttjad med ca 18 mnkr per 2021-12-31, men storleken fastställs vid 
datumet då bolaget försätts i konkurs. 

 
Att göra djupgående analyser av de ekonomiska och juridiska konsekvenserna inom 
kommunkoncernen har inte varit möjligt. Bedömning av bolagets framtida ekonomiska 
förutsättningar har endast kunnat göras utifrån bifogade underlag i ärendet.   
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från NetPort.Karlshamn ideell förening till Karlshamns kommun 
Kontrollbalansräkning för NetPort Science Park AB samt revisorns yttrande över 
densamma 
Årsredovisning NetPort Science Park AB 2021 
AI DigIT Hub Beslut om stöd_20341203 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Annex II_2019-1-SE01-KA202-060583 
BSRCNP Grant Agreement_signed 
CLUK Brygga Avtal med Det Gröna Mejeriet 200930 
CoDev Beslut om stöd 20281338 
CoSkill 2020-00336-24 Beslut ESF 
DigiCiti 52588-1 Beslut 
Drivmedelstekn Beslut 52359-1 
EMPower 2021-21505 Avtal insatser komm energiinnov_Netport_sign FINAL 
Food Tech Beslut om stöd_20205333 
Genmförbarhetsstud Underrättelse 20313522 
Genomförbarhetss Beslut om stöd_20202450 
Genomförbarhetss Ändringsbeslut_20202450 
Innovationsinit Beviljande den 10 februari INNO 2.0 
KickStart S3 Beslut om stöd_20306331 
Konsultation Avtal med Det Gröna Mejeriet 200930 
Pågående projekt med finansiärer 
TASK 21 Annex (c)_Copy of Agreement No 2019-1-FR01-KA203-063063 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att följande att-satser ska läggas till: 
 
att den befintliga styrelsen i NetPort entledigas 
 
att en interimsstyrelse tillsätts där BTH och näringslivet erbjuds två styrelseposter 
vardera och fem platser inklusive ordförande väljs av kommunfullmäktige enligt den 
proportionella fördelningen mellan partigrupperna. 
 
Ulf Ohlsson (M) och Lars-Olof Larsson (KD) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings 
tilläggsyrkande.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar på att den nuvarande styrelsen entledigas och att den 
ersätts med en ny med samma sammansättning (numerär).  
 
Claes Jansson (MP), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) yrkar avslag på 
Magnus Gärdebrings tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Magnus Gärdebrings tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslagit detsamma.  
 
Ordförande ställer proposition på Bodil Frigren Ericssons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslagit detsamma.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Ulf Ohlsson (M) och Lars-Olof Larsson (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Magnus Gärdebrings yrkande.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 
kommun 2022-06-17 Dnr: 2022/1927 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-06-20 188 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  

 
 
Köp av NetPort Science Park AB 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Karlshamns kommun omgående förvärvar NetPort Science Park AB för ett belopp 
om 1 kr per aktie 
 
att efter bolaget har förvärvats lämnar kommunfullmäktige en kapitaltäckningsgaranti åt 
NetPort Science Park AB 
 
att efter bolaget har förvärvats tillför Karlshamns kommun ett kapitaltillskott om 18,5 
mnkr för att återställa det egna kapitalet till lägst 100 000 kr vilket motsvarar 
aktiekapitalet i NetPort Science Park AB. Kapitaltillskottet förslås finansieras genom 
kommunens resultat 2022 
 
att utse Lars-Erik Johansson till lekmannarevisor. 
 
att bolaget NetPort Science Park AB organiseras inom Stadsvapenkoncernen 
(Stadsvapnet i Karlshamn AB). 
 
Sammanfattning 
 
Skrivelse har inkommit från NetPort.Karlshamn ideell förening där föreningen erbjuder 
Karlshamns kommun att förvärva samtliga 1 000 st aktier i NetPort Science Park AB för 
1 kr/aktie.  
 
Bolaget kan förvärvas av kommunen och därmed säkras science park verksamheten på 
Östra Piren i Karlshamns, samt därmed förutsättningarna för ett campus i Karlshamn. 
 
Styrelsen för NetPort Science Park AB beslutade 2022-05-12 att upprätta 
kontrollbalansräkning eftersom mer än halva aktiekapitalet var förbrukat. Resultatet av 
kontrollbalansräkningen påvisar att hela aktiekapitalet är förbrukat. 
 
Följande handlingsalternativ bedöms finnas: 
 
Kommunen förvärvar aktierna enligt föreningens önskemål 

- Kommunen behöver tillföra ett kapitaltillskott på 18,5 mnkr för att återställa det 
egna kapitalet till lägst 100 000 kr vilket motsvarar aktiekapitalet i NetPort 
Science Park AB.  

- Bolagets ordinarie verksamhet fortsätter att bedrivas 
- Karlshamns kommun fortsätter att lämna driftsbidrag, vilket uppgick till 2,8 mnkr 

(exkl. moms) för 2022. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 
 2022-06-17 Dnr: 2022/1927 

 

Bolaget fortsätter att bedriva verksamhet under 8 månader efter den första 
kontrollstämman 

- Om den kontrollbalansräkning som har lagts fram vid den första kontrollstämman 
inte utvisar att det egna kapitalet vid tiden för stämman uppgick till minst det 
registrerade aktiekapitalet och stämman inte har beslutat att bolaget skall gå i 
likvidation, skall bolagsstämman inom åtta månader från den första 
kontrollstämman på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i likvidation (andra 
kontrollstämman) 

- Om det egna kapitalet inte är återställt vid den andra kontrollstämman likvideras 
bolaget eller kan det drivas vidare med personligt ansvar för styrelsen. 
Bedömningen är att bolaget då likvideras.   

- Under perioden fram till andra kontrollstämman finns det dock möjlighet att 
utreda eventuella andra finansieringslösningar med externa parter. 

- En konsekvens av att driva bolaget vidare under kontrollperioden skulle kunna 
vara att bolaget inte kan söka nya projektmedel. Troligen medför det att bolaget 
inte kan bedriva sin verksamhet vidare utan enbart avsluta pågående projekt. 

 
Karlshamns kommun kan föreslå att medlemmarna i den ideella föreningen 
(NetPort.Karlshamn Ideell Förening) går solidariskt in och tillskjuter kapital för att 
NetPort Science Park AB:s aktiekapital ska återställas.  

- Karlshamns kommun har lämnat borgen i syfte att hjälpa bolaget med den 
fluktuation av likvidamedel, som uppstår under ett verksamhetsår när 
projektmedel inkommer först när projekten avslutas.  

- Sannolikheten är att medlemmarna i den ideella föreningen inte lämnar kapital 
solidariskt och konsekvensen blir ändå att kommunens borgen blir fullt utnyttjad. 

 
Föreningsstämman beslutar att bolaget ska likvideras och föreningsstämman får då 
hantera skulderna själva 

- Kommunen har ställt borgen för bolagets checkkrediter på 24 mnkr 
- Avvecklingskostnader så som exempelvis uppsägningslöner m.m. uppstår därtill 

regleras skulderna till leverantörer, personal m.m., vilket troligen inte ryms inom 
checkkrediten och kan medföra att ytterligare medel behöver tillföras (utöver 
checkkrediten på 24 mnkr) för att undvika konkurs. 

 
Bolaget försätts i konkurs 

- Kommunen har ställt borgen för bolagets checkkrediter på 24 mnkr och utgör 
taket för förlusten. 

- Kommunen kommer att behöva infria borgensåtagandet för checkkrediten, vilken 
är utnyttjad med ca 18 mnkr per 2021-12-31, men storleken fastställs vid 
datumet då bolaget försätts i konkurs. 

 
Att göra djupgående analyser av de ekonomiska och juridiska konsekvenserna inom 
kommunkoncernen har inte varit möjligt. Bedömning av bolagets framtida ekonomiska 
förutsättningar har endast kunnat göras utifrån bifogade underlag i ärendet.   
 
Beslutsunderlag 
 
1 
Skrivelse från NetPort.Karlshamn ideell förening till Karlshamns kommun 
2 
Kontrollbalansräkning för NetPort Science Park AB samt revisorns yttrande över 
densamma 
3 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 
 2022-06-17 Dnr: 2022/1927 

 

Årsredovisning NetPort Science Park AB 2021 
4 
AI DigIT Hub Beslut om stöd_20341203 
5 
Annex II_2019-1-SE01-KA202-060583 
6 
BSRCNP Grant Agreement_signed 
7 
CLUK Brygga Avtal med Det Gröna Mejeriet 200930 
8 
CoDev Beslut om stöd 20281338 
9 
CoSkill 2020-00336-24 Beslut ESF 
10 
DigiCiti 52588-1 Beslut 
11 
Drivmedelstekn Beslut 52359-1 
12 
EMPower 2021-21505 Avtal insatser komm energiinnov_Netport_sign FINAL2 
13 
Food Tech Beslut om stöd_20205333 
14 
Genmförbarhetsstud Underrättelse 20313522 
15 
Genomförbarhetss Beslut om stöd_20202450 
16 
Genomförbarhetss Ändringsbeslut_20202450 
17 
Innovationsinit Beviljande den 10 februari INNO 2.0 
18 
KickStart S3 Beslut om stöd_20306331 
19 
Konsultation Avtal med Det Gröna Mejeriet 200930 
20 
Pågående projekt med finansiärer 
21 
TASK 21 Annex (c)_Copy of Agreement No 2019-1-FR01-KA203-063063 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
 
 
 
 
Åsa Nygren   Marie Nilsson 
Ekonomichef   Koncerncontroller
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Till Karlshamns Kommun    Karlshamn 2022-06-17 

 

Bakgrund 

NetPort Science Park AB ägs av NetPort.Karlshamn ideell förening. Föreningen har tre 
medlemskategorier, Karlshamns Kommun, BTH och Näringslivet. Näringslivet består av 93 
medlemsföretag.  

Bolagets totala projektintäkter från 2005 till 2021 har uppgått till ca 218 miljoner kr.  

NetPort Science Park är en förutsättning för att BTH även fortsättningsvis ska bedriva verksamhet i 
Karlshamn. 

 

Bolaget ekonomiska situation 

Vid styrelsesammanträde i NetPort Science Park AB 2022-05-12 redovisade dåvarande VD Samuel 
Henningsson och revisorerna Bengt Månsson och Cecilia Wahlman (KPMG) statusen för bolagets 
fordringar. Det konstaterades att fordringar på 15 507 547 kr saknade täckning. 

Styrelsen för NetPort Science Park AB beslutade 2022-05-12 att upprätta kontrollbalansräkning 
eftersom mer än halva aktiekapitalet var förbrukat. Det upprättades en kontrollbalansräkning där 
projektfordringarna i kontrollbalansräkningen skrevs ned med 15 507 547 kr vid årets slut. 
Justeringen i kontrollbalansräkningen, som uppgår till 14 797 933 kr, innehåller även en positiv effekt 
av den nya periodens upparbetade kostnader som gått in i nya projekt för perioden. Utöver detta har 
det konstaterats ytterligare 2 771 273 kr för pågående projekt, utan bäring. Justeringen i 
kontrollbalansräkningen uppgår till 3 242 041 kr där det även ingår upplupna löner samt pensioner 
för perioden på 470 768 kr. Det totala nedskrivningsbeloppet uppgår därmed till 18 039 974 kr. 

För att NetPort Science Park AB ska kunna fortsätta sin verksamhet är det nödvändigt att omgående 
återställa hela aktiekapitalet. 

Styrelsen för NetPort.Karlshamn ideell förening bedömer att det snabbaste sättet att återställa 
bolagets aktiekapital är att Karlshamns Kommun köper bolaget och därefter ger bolaget ett 
kapitaltillskott. 

 

NetPort.Karlshamn ideell förenings beslut 

NetPort.Karlshamn ideell förening har vid sin extra föreningsstämma 2022-06-17 beslutat att erbjuda 
Karlshamns Kommun att köpa samtliga 1000 aktier i NetPort Science Park AB för en (1) krona per 
aktie, totalt 1000 kr. 

 

 

För NetPort.Karlshamn ideell förening 

 

Per-Ola Mattsson 
Ordförande
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Beslutsdatum 2022-01-27 
 

 

 
 

Sida 1 (20) Tillväxtverket   

 
 
 

   
 
 
 
Mobile Heights AB (svb) 
Att: Erik Wilson 
Mårtenstorget 10A 
22351 LUND 

 
 
 
 
 

 

Beslut om stöd 
Stödmottagare: Mobile Heights AB (svb) 
Org. nr:  556781-4784 
Projekt:  AI DigIT Hub - ökad användning av AI för hållbar tillväxt i mindre bolag 

Ärendeid:  20341203 
 

Beslut 
Tillväxtverket beviljar Mobile Heights AB (svb), org nr 556781-4784, stöd ur den Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till ovan angivet projekt. 
    
Stödet tas ur det Operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet, insatsområdet 

REACT-EU och avser projektperioden 2021-12-01 - 2023-10-31. Stödet uppgår till 75,00 procent 
av projektets faktiska kostnader och 75,00 procent av den sammanlagda stödgrundande 
finansieringen, dock högst 7 604 307 kronor. 
  
Beslutet har fattats med stöd av förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder, 
Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det 
nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 
(TVFS 2015:1) omtryckt genom Tillväxtverkets föreskrifter för regionala 
strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet TVFS 2019:1 och 
förordning (2015:2010) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. 
 
Beslutet kan inte överklagas. 
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Beslutsdatum 2022-01-27 
 

 

 
 

Sida 2 (20) Tillväxtverket   

Motivering 

Strukturfondspartnerskapets motivering 
Prioriteringsgruppen beslutar att prioritera ansökan utifrån att projektansökan ligger i linje med 
regionala utvecklingsstrategier och syftet med React-EU.   

Tillväxtverkets motivering 

Tillväxtverket har bedömt att projektet ska beviljas stöd av följande skäl: Projektet 
överensstämmer med det operativa nationella regionalfondsprogrammet inom målet React-EU.  
  
Tillväxtverket har bedömt att ansökan är förenlig med tillämpliga nationella bestämmelser samt 
uppfyller obligatoriska urvalskriterier och principer för projekturval enligt följande:   
-  Främja krisreparationer i samband med Coronapandemin och förbereda en grön, digital och 
motståndskraftig återhämtning av ekonomin”, investeringsprioritering 5 – React-EU.  
  
Projektet bidrar till de tematiska inriktningarna:  
- Digital omställning - digitalisering, automatisering, robotisering.  
  
Projektet följer också de vägledande principerna:   
- Bidrar till företagens affärsutveckling genom ökad digital transformation och därmed stärkt 
konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader.  
- Avspeglar den regionala kontexten och regionernas styrkeområden (smart specialisering) samt 
adresserar företagens utmaningar, möjligheter och behov kopplade till krisen.  
- Bidrar till Sveriges mål om koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till 
hållbara tjänster, produkter och processer.  
- Organisatorisk kapacitet, erfarenhet och kunskap hos projektägaren och förankring hos 
samverkanspartners.   
  
Projektet har följande styrkor och svagheter:  
- Resultatet av projektet kan implementeras i en bestående struktur Digitala Innovationshubben 
- Projektet drivs av många samverkansparter som tillsammans ska arbeta mot ett gemensamt 
mål vilket visar på förankring i hela programområdet 
- Många samverkansparter kan också göra att det blir svårare att styra projektet 
- En god kapacitet hos projektägaren kan möjliggöra hantering av större projektorganisation 
  
Projektet bedrivs i Skåne- Blekinge.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

322



  
Beslutsdatum 2022-01-27 
 

 

 
 

Sida 3 (20) Tillväxtverket   

Projektbeskrivning 
Projektet har som övergripande mål att sydsvenska små och medelstora företag (SMF) har ökat 
sin konkurrenskraft genom en hållbar digital transformation, och blivit ledande inom att 
utnyttja tillämpad AI för affärsnytta och klimatneutralitet på ett jämlikt sätt. Projektets mål är 
att höja kunskapsnivån för SMF i Sydsverige kring digitalisering, AI, grön omställning och 
jämställdhet genom att ha hjälpt minst 100 SMF att genomföra AI-mognadsutvärdering samt 
hjälpa 10 SMF att genomföra tillämpade AI projekt. 
 
Projektet ska screena, kontakta och informera bolag som är direkta medlemmar inom 
klusterorganisationerna samt aktivt nå ut till bolag utanför. Projektet kommer göra 
mognadsanalyser, och för en handfull företag kommer projektet erbjuda stöd för att genomföra 
relevanta projekt. Projektet ser resultat såsom att SMF ökar sin kunskap om affärsmöjligheterna 
med hållbar AI för sin respektive bransch, hur dessa bidrar till grön omställning och hur ett 
jämlikhetsperspektiv kan integreras. Att fler SMF innehar beställarkompetens för AI-projekt 
inom hållbar AI och att Skåne-Blekinges lärosäten som forskar och utbildar inom AI har fått ett 
utökat samarbete sinsemellan och en ökad förmåga att integrera hållbarhets-, jämställdhets- och 
klimataspekter inom AI. 
 
Projektet kommer långsiktigt att resultera i att SMF i de berörda näringslivsklustren har 
förstått vikten och möjligheten av att prioritera AI och att de har blivit mer positiva till 
digitalisering och dess möjligheter. 
 

Mål och resultat 

Mål 
Projektets övergripande mål: Sydsvenska SMF har ökat sin konkurrenskraft genom en hållbar 
digital transformation, och blivit ledande inom att utnyttja tillämpad AI för affärsnytta 
och klimatneutralitet på ett jämlikt sätt. 
 
Projektmål: AI DigIT Hub kommer att ha höjt kunskapsnivån för SMF i Sydsverige kring 
digitalisering, AI, grön omställning och jämställdhet genom att ha hjälpt minst 100 
SMF att genomföra AI-mognadsutvärdering samt hjälpt 10 SMF att genomföra 
tillämpade AI projekt. 
 
Delmål 1) SMF inom målgrupperna har fått kunskap om informations- och 
utbildningsmöjligheter kring tillämpad AI, och har bedömts utifrån lämplighet 
att genomföra AI-mognadsutvärdering. AP2 & AP3 

Indikator: 1000 SMF har nåtts om informations- och utbildningsmöjligheter kring 
tillämpad AI. 
Mätbarhet: Dokumentation av antal företag som blivit direkt kontaktade, som har 
nåtts av kommunikation samt varit närvarande på informationsmöten.  
 
Delmål 2) SMF har fått ökad kunskap om hållbarhet kopplat till AI, fått vägledning och 
stöd framåt samt utvärderats inom AI-mognad. AP3 
Indikator: 100 SMF har genomfört utbildning/mognadsutvärdering 
Mätbarhet: Dokumentation av genomförda utbildningar/mognadsutvärderingar.  
 
Delmål 3) SMF har genom “Mission” (AI Proof-of-value) fått ökad förmåga som 
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beställare av AI-projekt. AP6 
Indikator: 10 SMF har genomfört en “Mission” (AI Proof-of-value) 
Mätbarhet: Dokumentation av genomförda ”Mission”.  
 
Delmål 4) SMF har identifierat möjlig tillämpning av forskningsresultat inom AI samt fått 
kunskap om möjlig finansiering av sådana tillämpningsprojekt. AP5 
Indikator: 2 workshops mellan akademin/SMF 
Mätbarhet: Dokumentation av workshopparna.  
 
Delmål 5) SMF har med hjälp av akademin tillägnat sig forskningsresultat 
gällande klimatutmaningen och AI. AP4 
Indikator: 1workshop mellan akademi/SMF 
Mätbarhet: Dokumentation av workshop. 
 
Delmål 6) SMF har fått ökad praktisk kunskap gällande klimatanpassning, 
jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering generellt såväl som specifikt inom AI-
utveckling. AP4 
Indikator: 100 SMF har genomfört utbildning 
Mätbarhet: Dokumentation av antal företag som deltagit i workshop.   
 
Delmål 7) SMF har fått ökad kapacitet att utvärdera och utveckla AI-metoder genom 
examensarbeten kopplade till tillämpad AI. AP4 
Indikator: 20 st examensarbeten har initierats. 
Mätbarhet: Dokumentation av potentiella, påbörjade och genomförda 
examensarbete. 
 
Delmål 8) SMF har fått ökad kapacitet att utvärdera och utveckla AI-metoder genom 
studentsamarbeten kopplade till tillämpad AI. AP4 
Indikator: 10 st studentarbeten har initierats. 
Mätbarhet: Dokumentation av potentiella, påbörjade och genomförda studentarbeten. 
 
 

Målgrupper 
Primär målgrupp är SMF inom Region Blekinges och Skånes specialiseringsområden Tech, 
Livsmedel, Avancerade material och tillverkningsindustri (smart industri), Smarta (hållbara) 
städer och Missioner. 
 
Sekundär målgrupp är regionala företag som erbjuder AI-expertis till den primära 
målgruppen genom projektets försorg. Dessa får genom projektet möjlighet att arbeta med 
nya potentiella kunder. 
 
 

Förväntat resultat vid projektavslut 
Förväntat bidrag till utlysningsmålet Stödja en grön, digital och motståndskraftig 
återhämtning i spåren av COVID-19-pandemin vid projektperiodens slut: 
- Fler regionala SMF har ökat sin kunskap om affärsmöjligheterna med hållbar AI för sin 
respektive bransch, hur dessa bidrar till grön omställning och hur ett jämlikhetsperspektiv kan 
integreras. 
- Fler regionala SMF innehar beställarkompetens för AI-projekt inom hållbar AI. 
- Regionala AI-expertföretag har ökat sin förmåga att hjälpa SMF, och har blivit mindre 
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teknik-orienterade i sitt säljarbete. 
- Skåne-Blekinges lärosäten som forskar och utbildar inom AI har fått ett utökat samarbete 
sinsemellan och en ökad förmåga att integrera hållbarhets-, jämställdhets- och klimataspekter 
inom AI. 
 

Förväntade effekter på lång sikt 
Projektet kommer att långsiktigt att resultera i att SMF i de berörda näringslivsklustren har 
förstått vikten och möjligheten av att prioritera AI och att de har blivit mer positiva till 
digitalisering och dess möjligheter. Det kommer också att leda till att fler SMF låter personal 
prioritera aktivt ansvar för att jobba insiktsdrivet med AI och med ständigt lärande och 
innovation, för att ta till sig och aktivt jobba mot nya möjligheter. 
 
En annan långsiktig effekt är att fler SMF visar på affärs- och klimatnyttan efter lyckade 
genomförda projekt, som inspirerar flertalet nya bolag till att initiera och genomföra egna 
projekt kopplade till tillämpad AI. Detta förväntas påverka målet inom Europa 2020 gällande 
investeringar i FoU. Projektet kommer också att innebära att fler SMF ser möjligheter och 
behovet av att rekrytera till nya områden och affärsmöjligheter de inte visste om att de hade. 
Detta kommer att ha en direkt inverkan på hållbar regional tillväxt och sysselsättningen inom 
de berörda specialiseringsområdena. 
 
Ett annat mål inom Europa 2020 som tillämpningen av AI-metoder inom SMF kan förväntas 
bidra till är energieffektivitet, t ex när det gäller minskade transporter eller tillverkning med 
hjälp av smartare algoritmer baserade på AI. 
 
Efter projektets avslut kommer det nätverk som upparbetats samt de verktyg och metoder 
som har tagits fram att återanvändas inom den redan etablerade digitala innovationshubben 
DigIT Hub, som under 2022 förväntas få status som Europeisk Digital Innovationshubb. 
Framför allt kopplingen mellan AI och hållbar och klimatsmart utveckling för SMF, som är 
projektets fokus, bryter här ny mark. 
 

Samverkansparter (om samverkansprojekt) 
Blekinge Tekniska Högskola 202100-4011 
Blue Science Park ( svb ) AB 559031-0321 
Fören Resurscentrum För Kvinnor i Skåne 846502-2864 
Industriellt UtvecklingsCentrum Syd Aktiebolag 556101-2153 
Lunds universitet 202100-3211 
Malmö Universitet 202100-4920 
Media Evolution Southern Sweden AB (Svb) 556774-4247 
NetPort Science Park AB (svb) 556728-3048 
PackBridge AB (svb) 556807-6698 
Skånes Livsmedelsakdemi 802413-8730 
Sustainable Business Hub Scandinavia AB 556641-2952 
Techtank Aktiebolag (svb) 559179-5439 

 
 

Tid och aktivitetsplan 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

AP 1: 
Projektadministration 

Projektadministration för att 
garantera att projektmål uppfylls och 
att projektet leds, samverkan mellan 
projektparterna är god, och att 
projektet implementeras på ett 
korrekt sätt. Projektadministration 
genomförs genom projektledning, 
ekonomi och Administration, och 
framtagning och uppföljning av 
jämställdhetsplan. 

2021-12-01 - 
2023-09-30 

2 749 177 

1.1 Projektledning Projektledaren ansvarar för att 
projektet genomförs med goda 
resultat. Projektledare tillsätts och 
förväntas ha goda kunskaper inom 
applicerad AI, affärsutveckling och 
klimatnytta. Med god kommunikation 
och ledarskapsstil, ser denna till att 
genomföra projektet efter allas 
förväntningar. Projektledaren 
utbildar också affärsutvecklarna hos 
respektive projektparter som är 
klusterorganisation i hur AI Maturity 
Assessment-verktyget genomförs 
samt stödjer dessa löpande i 
identifiering möjligheter att nyttja 
applicerad AI inom respektive 
bransch. 

2021-12-01 - 
2023-09-30 

1 795 456 

1.2 Ekonomi och 
administration 

Samordning av alla ekonomiska 
aktiviteter med alla projektparter, 
konsekvensanalyser samt 
uppföljning och rapportering. 
Ansvarig projektekonom tillsätts som 
jobbar löpande med projektet. 

2021-12-01 - 
2023-09-30 

918 643 

1.3 Jämställdhetsplan En jämställdhetsplan tas fram. Denna 
genomsyrar samtliga aktiviteter, de 
olika branscherna och säkerställer att 
projektet kan också bistå SMF i dessa 
frågor samtidigt som de gör sin 
digitaliserings och innovationsresa. 
Detta görs av Jämställd Utveckling 
Skåne, tillsammans med 
klusterorganisationerna. 

2021-12-15 - 
2022-02-28 

35 078 

Extern 
kommunikation och 
resultatspridning 

AP 2. Med många partners är god 
kommunikation av extra vikt för att 
ha god samsyn och vetskap om alla 
olika aktiviteter som kommer att ske 
både löpande och parallellt. 
Kommunikationsaktiviteterna bidrar 

2021-12-01 - 
2023-08-31 

696 067 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

till projektets synlighet och 
etableringen av 
samarbetsplattformen och projektet i 
stort. 

2.1 Ta fram 
kommunikationsplan 

En kommunikationsplan kommer att 
tas fram som nyttjar effekten av 
befintliga initiativ och projektets 
bredd av projektdeltagare samt 
användande av partners 
kommunikationskanaler för 
information och resultatspridning. 
Syftet med kommunikationsplanen är 
att beskriva nyttan, målen och 
målgruppen. 

2022-01-01 - 
2022-02-28 

74 410 

2.2 Intern 
kommunikation 

Den interna kommunikationen 
hanteras av projektkommunikatören 
i nära samarbete med projektledaren 
och kommunikationsansvarig hos 
respektive samverkanspart. Projektet 
kommer också skapa en digital 
plattform i Teams eller liknande 
plattform som fungerar bäst för de 
inblandade aktörerna. Den interna 
digitala plattformen kommer att 
uppmuntra alla partners att ladda 
upp material till, och använda 
plattformen. 

2022-01-01 - 
2023-08-31 

49 607 

2.3 Extern 
kommunikation 

Etablera och genomför extern 
kommunikation för att skapa ett 
varumärke och snabbt skapa 
förtroende. Skapa gemensamt system 
för att samla alla de 1000 bolag 
projektet jobbar med. För att 
säkerställa etableringen av hubbens 
varumärke kommer projektet ta fram 
en visuell identitet som kommer 
användas av samtliga 
samverkansparter.  
1. Hemsida: projektet kommer att 
skapa en egen hemsida för projektet 
2. Sociala medier kommer att vara en 
viktig pelare i projektets 
marknadsföring. Projektet kommer 
att använda metoden "Ensure social 
goals solve challenges" som bygger 
på att uppnå sina mål på sociala 
medier av sproutsocial.com  

2022-01-01 - 
2023-08-31 

200 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

3. Videoklipp med fakta, samt korta 
intervjuer med aktörer som berättar 
om sin digitaliseringsresa är också ett 
bra sätt att öka intresset.  
4. Deltagande på olika mässor så som 
Digitaliseringsdagen, 
Internetdagarna, och andra relevanta 
konferenser om digitalisering och 
applicerad AI.  
5. Tryckt material (externa tjänster). 

AP3: Screening och 
Analys av SMF Digitala 
Mognadsgrad 

Samtliga klusterorganisationer 
arbetar tillsammans och analyserar 
sina medlemmar för att utvärdera 
vilka som lämpar sig för genomgång 
av AI Maturity assessment-verktyget. 
Verktyget och utvärderingen 
genomförs på de mest lämpade 
bolagen, minst 10% av screenade 
bolag. Efter genomförd 
mognadsanalys får bolagen 
vägledningen och rekommenderade 
”nästa steg”-aktiviteter. Övriga bolag 
får fortfarande stöd, men lättare 
sådant, då de inte bedöms vara lika 
digitalt mogna, eller inneha tillräcklig 
AI-kunskap. Lättare stöd är tex 
hänvisning till utbildning eller 
inspirationsföreläsningar.  

2022-03-01 - 
2023-03-31 

1 098 060 

3.1 Utbildning av 
partners för screening 

-Utbildning i AI Maturity 
Assessmentverktyget av AI Sweden 
kollegor.   
-Projektet jobbar också tillsammans 
med att identifiera relevanta 
användarfall, det vill säga exempel 
där applicerad AI och grön 
omställning har skapat värde för 
liknande SMF, kopplade till 
respektive bransch, samt härleda 
dessa användarfall till grön 
omställning om inte redan gjort.  
-Lista mognadskriterier.  
-Lunch-till lunch möte för 
projektledare från projektpartners  
för utbildning, workshop med gäster 
från AI Sweden och FAIRTRANS-
projektet. 

2022-03-01 - 
2023-03-31 

94 985 

3.2 Bransch-seminarier 
för icke-medlemmar 

Föredrag för respektive bransch tas 
fram vars syfte är att berätta om 

2022-03-01 - 
2023-03-31 

189 970 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

möjligheterna med projektet. 
Föredraget blir ett verktyg för att nå 
utanför klusterorganisationerna 
befintliga medlemmar som kan tex 
vara att besöka andra aktörer från 
civilsamhället, som tex Rotaryklubb, 
och andra nätverksinitiativ. Efter 
workshops-dagarna tar 
klusterorganisationerna fram ett 
föredrag för SMF i respektive 
bransch, som de genomförs vid minst 
fyra tillfällen. 

3.3 Screening av SMF Klusterorganisationerna arbetar 
igenom samtliga av sina medlemmar 
samt nytillkomna intressenter via AP 
3.2, och utvärderar deras lämplighet 
efter ett antal kriterier. 
Klusterorganisationskollegorna går 
igenom verktyg med medlemslistor, 
inkomna intressenter och kontaktar 
SMF för att få information om 
bolagen och ta reda tex mognad och 
kunskapsnivå. 

2022-03-01 - 
2023-03-31 

94 985 

3.4 Genomförande av 
analys / verktyg 

AI Maturity Assessment genomförs 
på lämpliga SMF. Verktyget slutar 
med en workshop/ analys där 
framtida AImöjligheter identifieras, 
såväl som gröna 
omställningsmöjligheter, med 
hänvisning till vidare möjligheter 
inom projektet AI Digithub AI 
Maturity Assessment genomförs på 
lämpliga SMF. 

2022-03-01 - 
2023-03-31 

718 120 

AP4. Utbildning och 
kompetens 

De akademiska projektparterna 
rekommenderar löpande olika 
utbildningar som är relevant för de 
olika SMF, utefter kriterier så som 
mognadsgrad och 
specialiseringsområde. I detta 
arbetspaket ingår även 
utbildningsinsatser för jämlikhet, och 
klimatomställning. 

2022-03-01 - 
2023-07-30 

1 267 837 

4.1 Workshop med SMF 
och akademi 

Akademin anordnar 2 st workshops, 
ett per halvår, där de samlar de olika 
branscherna som är i samma 
mognads- och utmaningsstadie, för 
att förstå deras utmaningar, och leta 
möjligheter från befintlig forskning, 

2022-03-01 - 
2023-07-30 

108 894 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

eller ringa in framtida möjligheter för 
applicerad industrinära AI-forskning 
för att uppnå klimatnytta, vilket även 
kan leda till gemensamma 
forskningsansökningar. 

4.2 Seminarium om AI 
och klimat 

Akademin anordnar 1 st seminarium 
kring hur SMF kommer att påverkas 
av klimatutmaningen kopplat till AI 
och vilka anpassningsmöjligheter de 
har samt måste prioritera. Tex 
kretsbrist och råvarubrist och en mer 
oförutsägbar omvärld 
(klimatanpassning). 

2022-03-01 - 
2023-07-30 

108 894 

4.3 Examensarbeten I minst 20 st fall formuleras tydliga 
problemställningar och kopplas till 
examensarbeten som genomförs av 
studenter på lärosäten. Studenterna 
får en möjlighet att jobba med riktiga 
frågeställningar kopplad till AI-teknik 
och klimatnytta, som kan leda till 
arbete efter examen. 
 
Aktiviteten ska tydligt skiljas från det 
arbetet som redan utförs gällande 
förberedelser och utförande av 
examensarbeten inom ordinarie 
verksamhet. 

2022-03-01 - 
2023-07-30 

435 576 

4.4 Studentmedarbetare 
i SMF 

Akademin stöttar löpande SMF med 
att formulera studentanpassade 
utmaningar och skapar kontakter 
med minst 10 st studenter som 
hjälper bolagen med sina utmaningar 
genom anställningar som 
studentarbetare. 
 
Aktiviteten ska tydligt skiljas från det 
arbetet som redan utförs inom 
ordinarie verksamhet. 

2022-03-01 - 
2023-07-30 

435 576 

4.5 Utbildning inom 
jämställdhet 

Jämställd Utveckling Skåne genomför 
utbildningsinsatser inom 
jämställdhet, likabehandling och 
icke-diskriminering som når minst 
100 SMF. 

2022-03-01 - 
2023-07-30 

178 897 

AP5. Skapa en 
branschöverskridande 
samarbetsplattform 

Detta arbetspaket säkerställer att AI 
DigIT Hubs målgrupper ges möjlighet 
att ta del av parallella pågående 
projekt, t ex DigIT Hub, AI Sweden, 
och nio olika klusterorganisationer. 

2021-12-01 - 
2023-08-31 

810 326 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Därför måste projektet jobba aktivt 
med att dessa samverkar på bästa 
sätt så att erbjudandena från 
respektive projekt blir tillgängliga för 
varandra. 

5.1 Seminarier Varje klusterorganisation ansvarar 
för att genomföra minst 2 st 
seminarier själva, som riktar sig mot 
dess specialiseringsområde och talar 
om affärs- och klimat-fördelarna med 
branschspecifika AI-exempel. Detta 
för att inspirerar och berätta om 
möjligheterna med projektet och 
missions, för såväl befintliga 
klustermedlemmar som icke-
medlemmar. I samband med väl 
genomförda Missions, kommer också 
ansvarig klusterorganisation att dela 
lärdomar, process och resultat 
genom ett seminarium. 

2021-12-01 - 
2023-08-31 

636 691 

5.2 Kartlägg och sprid 
andra möjligheter från 
klusterorganisationerna. 

Projektdeltagarna, och tillika 
klusterorganisationerna har idag 
flera möjligheter som skulle vara fler 
till gagn, där AI DigIT Hub skapar en 
möjlighet att dela möjligheter till fler. 
I början av projektet ska dessa därför 
sammanställas, kopplas till tydlig 
affärs och klimatnytta, och 
kommuniceras.  
 
Genom Media Evolutions 
kollaborativa foresight-process 
kopplar projektet samman kunskap 
som finns hos SMF, med forskare på 
universiteten i regionen och de 
internationella experter projektet har 
relation till. Projektet faciliterar 
samtal, genom vilka nya insikter tas 
fram och sammanställer existerande 
kunskap. Gemensamt sätter projektet 
fokus på frågor kopplat till 
gränssnittet mellan människors 
behov och AI. Som resultat publicerar 
projektet en samskapad bok och 
sprider samma innehåll på digitala 
plattformar (bloggposter, inlägg på 
sociala medier och så vidare).  
 

2021-12-01 - 
2023-08-31 

173 635 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Det befintliga projektet CoSkill, 
kommer att vara en av tjänsterna 
som kan rekommenderas för SMF. AI 
Sweden har flera tjänster och 
erbjudanden som skulle kunna vara 
möjligheter för SMF. Såsom att 
berätta om lyckat genomfört projekt 
på nationell event-nivå, så väl som att 
bli tipsad om relevanta publika event 
inom tex teknik, juridik och 
transformation, kopplat till 
Applicerad AI. 

AP6: Missions- fokus 
på AI och grön 
omställning 

I detta arbetspaket utses löpande 
SMF, totalt 10 st, som får stöd i 
genomförande och implementation 
av en AI-PoV (AI Proof of Value) 
Implementering av en teknisk lösning 
ska ske med insatser från regionala 
AI konsultbolag. Företag får stöd till 
AI projektimplementering från 
tekniska konsulter och 
projektledning. Exempel på teknisk 
stöttning är stöd för kostnad av AI-
konsulter som programmerar, sätter 
upp träningsmiljöer, samlar in och 
städar data, tränar AI-modeller och 
hjälper bolagen att använda modellen 
i produktion. Exempel på expertstöd 
är konsulttimmar från AI-
konsultbolag, eller projektledare från 
respektive branschorganisation. 

2022-03-01 - 
2023-07-31 

2 970 961 

6.1 Missions 
genomförandefas-pilot 

Framtagning och identifiering av 
lämpliga missions, så kallade PoV 
(Proof of value), görs i anslutning till 
den avslutande workshopen i 
samband med analys av bolagens 
resultat från AImognadsanalysen. 
PoV-identifiering görs tillsammans 
med affärsutvecklare från 
klusterorganisationerna, tekniker 
från AI-konsultbolag, och bolagens 
egna ledare. Varje PoV ska ha tydliga 
mål kopplade till affärs- och 
klimatnytta, och jämställdhet. 
Urvalsprocessen sker, utefter 
förbestämda kriterier. Genomförande 
av Missions-projekten drivs av 
bolagens egen projektledare, 

2022-03-01 - 
2023-07-31 

2 970 961 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

tillsammans med projektledare från 
klusterorganisation. Teknisk 
implementering kommer att ske av 
AI-konsultbolag. 

AP7: Test-before-
invest 

En faktor för att öka chanserna att 
lyckas med sitt AI-projekt är att ha en 
möjlighet att testa före lansering. 
Testa kan vara hur väl AI-modellerna 
fungerar så som hur matematiskt 
säkra de är i sin prediktering, eller de 
vilka juridiska frågeställningarna 
bolagen ställs inför vid användandet 
av data innehållande 
personuppgifter. Relevanta 
testplattformar i Sydsverige 
sammanställas, där projektet jobbar 
fram hur de är relevanta för 
respektive bransch inom applicerad 
AI. Mycket av arbetet återanvänds 
från andra projekt såsom DigitHub 
och AI Sweden. Sammanställning av 
relevanta miljöer delas med 
nätverket. Projektet kommer att 
erbjuda SMF beräkningskapacitet för 
träning av AI-modeller. 
Projektparterna sitter på unik 
kompetens kring vilka krav som 
ställs på moln- och 
beräkningsleverantörer vid 
upphandling av dessa. 
Kostnader för extern tjänst.  

2022-04-01 - 
2023-07-31 

100 000 

Utvärdering och 
lärande 

Projektet kommer löpande att arbeta 
med lärandeprocesser med hjälp av 
styrgrupp och genom projektmöten. 
Styrgruppens uppgift är att se att 
projektet följer projektets logik och 
målsättning. Projektet ska sätta 
igång, utvärdera, följa upp och skala 
upp de delar som fungerar. 
Projektets kommer i början av 
projektet att upphandla en extern 
utvärderare som följer projektet för 
att stötta och hjälpa till med att 
summera projektets kvalitet och 
resultat. Styrgruppen kommer 
samlas för djupare genomgångar tre 
gånger under projektets 
genomförande. 

2021-12-01 - 
2023-08-31 

205 000  
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

8.1 Uppföljning, 
utvärdering, 
implementering samt 
resultatspridning 

Löpande utvärdering från extern 
utvärderar med kompetens kring 
innovationsprojekt. Projektet 
upphandlar extern utvärderare 
inledande av projektet. 

2023-07-01 - 
2023-08-31 

205 000 

Avslutsarbete Slutrapport och summering av 
lärdomar 

2023-09-01 - 
2023-10-31 

168 538 

9.1 Avslutsarbete, 
projektledning 

Slutrapport och summering av 
lärdomar. 

 - 2023-10-31 168 538 

 

Insatser som är riktade till enskilda företag 
Ja 
Arbetspaket 6 och 7 innehåller insatser som är riktade till enskilda företag efter en 
urvalsprocess.  
Budgeterad kostnad:  3 777 522 
 

Aktiviteter av socialfondskaraktär 
Nej 
 
Budgeterad kostnad: 0 kr 
 

Aktiviteter som genomförs utanför programområdet 
Nej 
 
Budgeterad kostnad: 0 kr 
 

Indikatorer 
 

Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen 

Namn Värde Måttenhet Kommentar 
Antal företag som får stöd 10 Företag 10 företag får stöd på ett direkt och 

konkret sätt. Insatser i AP6 och AP7. 
Antal företag som får bidrag 0 Företag  
Antal företag som får annat stöd 
än ekonomiskt stöd 

10 Företag 10 företag får stöd på ett direkt och 
konkret sätt. Insatser i AP6 och AP7. 

Antal organisationer som får stöd 0 Organisationer  

 
Plan för rapportering och begäran om utbetalning 

Stödmottagaren ska lämna in första ansökan om utbetalning (AOU) och lägesrapport till 
Tillväxtverket senast 2022-07-31 för perioden 2021-12-01-2022-05-31.  
 
Därefter ska ansökan om utbetalning och lägesrapport lämnas in senast 2 månader efter varje 
period:  
AOU 2: 2022-06-01-2022-11-30, förenklad rapport 
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AOU 3: 2022-12-01-2023-05-31, fördjupad rapport 
AOU 4: 2023-06-01-2023-10-31, slutrapport 
 
Slutrapport ska lämnas in i samband med sista ansökan om utbetalning av stöd. Krav på 
rapportering anges i Tillväxtverkets handbok. 

 

Sista datum för slutrapport 
 Slutrapport ska lämnas in senast 2023-10-31. 
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Budget 
Projektperiod: 2021-12-01 - 2023-10-31. 
  

Kostnader 
 

Kostnadsslag 2021 2022 2023 Totalt 

Personal 207 335 2 488 030 1 866 022 4 561 387 

Externa tjänster 0 1 152 000 1 153 000 2 305 000 

Resor och logi 0 25 000 25 000 50 000 

Investeringar, 
materiel och 
lokaler 0 65 000 55 000 120 000 

Schablonkostnader 141 032 1 692 374 1 269 281 3 102 687 

Summa kostnader 348 367 5 422 404 4 368 303 10 139 074 

Projektintäkter   

     

     

Summa faktiska 
kostnader 348 367 5 422 404 4 368 303 10 139 074 

Bidrag annat än pengar    

     

     

Summa bidrag i 
annat än pengar    0 

Summa totala 
kostnader 348 367 5 422 404 4 368 303 10 139 074 

 
 

 

Medfinansiering 
   

Finansiär 2021 2022 2023 Totalt 

Offentligt bidrag annat än pengar    

Total offentligt bidrag 
annat än pengar    0 

Offentlig kontantfinansiering    

Region Skåne 200 000 800 000 500 000 1 500 000 

Region Blekinge 100 000 533 000 200 000 833 000 

Mobile heights 9 171 110 055 82 541 201 767 

     

Total offentlig 
kontantfinansiering 309 171 1 443 055 782 541 2 534 767 

Total offentlig 
finansiering 309 171 1 443 055 782 541 2 534 767 

Privata bidrag annat än pengar    

Total privat bidrag 
annat än pengar    0 

Privat kontantfinansiering    

     

Total privat 
kontantfinansiering    0 

Total privat 
finansiering    0 
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EU-stöd 
 

Finansiering 2021 2022 2023 Totalt 

EU-medel 39 196 3 979 349 3 585 762 7 604 307 

 
 

 
 

Sammanställning (stödprocent) 
Stödandel av faktiska kostnader 75,00% 

Stödandel av stödgrundande finansiering 75,00% 

Stödandel av total finansiering 75,00% 

Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel) 25,00% 

Andel privat finansiering 0,00% 
 
 
 

Medgivande om elektronisk datahantering 
Stödmottagaren har informerats om och samtyckt till att tas upp i Tillväxtverkets elektroniska 
sammanställning av pågående projekt som erhåller EU-medel (Projektbanken). 
 
Beslut i detta ärende har fattats av Annika Rosing efter föredragning av Johanna Wahn. 
 
 
 
Vid frågor kontakta:  
Johanna Wahn 
Handläggare 
Telefon: 08-681 65  
E-post: Johanna.Wahn@tillvaxtverket.se 
 
 
På www.tillvaxtverket.se finns adresser till våra nio kontor. 
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Allmänna villkor 

1. En förutsättning för stöd är att stödmottagaren följer tillämplig EU-rätt, svenska lagar 
och förordningar, Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala 
strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning (TVFS 2015:1) (nedan kallad Tillväxtverkets 
föreskrifter) och Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2014–2020. Texter i 
handboken som rubriceras som ”krav” är rättsligt bindande, övriga texter är endast 
vägledande. För detta projekt är det version 5.5 av handboken som ska tillämpas (nedan 
kallad Tillväxtverkets handbok). 
 

Tillväxtverkets föreskrifter och handbok finns på eu.tillvaxtverket.se. 
 

2. Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt. Prövning om en kostnad är stödberättigande 
görs i samband med Tillväxtverkets granskning av ansökan om utbetalning. 
Stödmottagaren ansvarar för att kostnad som tas upp i ansökan om utbetalning är 
stödberättigande. 
 

3. Det är inte tillåtet att ta emot annat stöd än det som ingår i projektet för en kostnad som 
tas upp i en ansökan om utbetalning. Stöd som ingår i projektet framgår av detta beslut.   
 

4. Stödmottagare ska, utan att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha ett separat 
redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för alla transaktioner som rör 
projektet. 
 

5. Stödmottagare har ett särskilt informationsansvar som bl a innefattar krav på att 
informera om projektets innehåll samt om att projektet delfinansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.  
 

6. Beslutet om stöd kan ändras eller upphävas om det fattats på grund av oriktig, 
vilseledande eller ofullständig uppgift från stödmottagaren, om stödmottagaren brutit 
mot de villkor som gäller för stödet eller om förutsättningarna i övrigt ändras för stödet. 
Om stödmottagare inte är berättigad till ett stödbelopp som betalats ut ska detta 
återbetalas. Felaktigt utbetalt stöd kan återkrävas inom 10 år från det att beloppet 
betalades ut. 

  

Särskilda villkor  

7. Offentlig upphandling och andra köp 
Stödmottagaren ska följa lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller, i 
förekommande fall, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 
eller lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK). 
 

8. Förenklade redovisningsalternativ 
Indirekta utgifter för parter som är universitet eller högskola ska redovisas med 
schablonsats på 20 procent i kostnadsslaget schablonkostnader. Indirekta utgifter för 
övriga parter ska redovisas med schablonsats på 15 procent i kostnadsslaget 
schablonkostnader. Schablonerna multipliceras med stödberättigande direkta 
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personalutgifter, se 15 § p 1.a) och b) Tillväxtverkets föreskrifter. De kostnader som 
omfattas av schablonerna framgår av Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt. 
 
Sociala avgifter m.m. (lönebikostnader) ska redovisas med schablonsats på 45,24 
procent i kostnadsslaget schablonkostnader. Schablonen multipliceras med stöd-
berättigande direkta löneutgifter i kostnadsslaget personal, se 15 § p 2 Tillväxt-verkets 
föreskrifter. 
 

9. Samverkansprojekt 
Detta projekt är ett samverkansprojekt och handläggs enligt de krav som anges i 
Tillväxtverkets handbok. Förutom att stödmottagaren erhåller stöd, erhåller även 
följande samverkansparter stöd i projektet genom stödmottagaren:  
 

Blekinge Tekniska Högskola 202100-4011 
Blue Science Park ( svb ) AB 559031-0321 
Fören Resurscentrum För Kvinnor i Skåne 846502-2864 
Industriellt UtvecklingsCentrum Syd Aktiebolag 556101-2153 
Lunds universitet 202100-3211 
Malmö Universitet 202100-4920 
Media Evolution Southern Sweden AB (Svb) 556774-4247 
NetPort Science Park AB (svb) 556728-3048 
PackBridge AB (svb) 556807-6698 
Skånes Livsmedelsakdemi 802413-8730 
Sustainable Business Hub Scandinavia AB 556641-2952 
Techtank Aktiebolag (svb) 559179-5439 

 
Stödmottagare och samverkansparter har för projektets genomförande ingått ett 
samverkansavtal, bilaga 1. 

10. Statsstöd 

I enlighet med 13 § förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små 
och medelstora företag så utgör bidraget, med avseende på de företag som deltar i 
projektet, delaktiviteten AP6 samt AP 7, ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska 
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 
24.12.203, s. 1–8).  
 

Ett villkor för att Tillväxtverket ska kunna betala ut medel är att de företag som deltar får 
information om att stödet är hänförligt till nämnda EU-förordning och att en kontroll 
sker av att företagen kan anses vara stödberättigade. Tillväxtverkets beslut förutsätter 
därför att stödmottagaren delger varje företag bifogad blankett, bilaga 2. Innan 
projektets aktiviteter inleds i ett företag. Företagens ifyllda blankett ska skickas till 
Tillväxtverket för kontroll och godkännande innan aktiviteter påbörjas. Aktiviteter som 
påbörjas innan Tillväxtverkets godkännande är inte stödberättigande. 
 

11. Utvärdering 
Utvärdering ska ske genom: Extern utvärdering, en extern aktör sköter utvärderingen 
 

12. Krav på dokumentation 
Stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer ska, i enlighet med Tillväxtverkets 
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handbok, hålla handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, 
inklusive räkenskapsinformation, tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisions- och 
kontrollorgan, kommissionen och Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ 
utsedd person till fram till den 31 december 10 år efter att stödmottagare erhållit beslut 
om slututbetalning. 
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Project 2019-1-SE01-KA202-060583

Project

Project Code 2019-1-SE01-KA202-060583

Submission ID 1563800

Budget Summary

Budget allocation per budget heading as indicated in this section can be modified by the beneficiary, except in the cases requiring an amendment approved by the National Agency, 
as specified in the article I.3.3 of the Special Conditions of this Grant Agreement.

Budget Items Total Grant

Project Management and Implementation 72 000,00

Transnational Project Meetings 60 950,00

Intellectual Outputs 229 607,00

Multiplier Events 13 000,00

Learning/Teaching/Training Activities 33 828,00

Total Grant 409 385,00

Budget Details

The beneficiary will implement the Project as described in the grant application with the aforementioned submission code.

2019-1-SE01-KA202-060583 - 1/21Budget approved/grant awarded by NA

ANNEX II - KA2 - Agreement Number : 2019-1-SE01-KA202-060583 Date: 22-08-2019
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Intellectual Outputs

Output Category of Staff No. of Working Days Total Grant

O1: Developing and piloting a 1-year cross-border Cluster 
Manager training with ECVET validation

Teachers/Trainers/Researchers 1 228 229 607,00

Total 1 228 229 607,00

Transnational Project Meetings

Total no. of Participants Distance Band No. of Participants Total Grant

Curriculum workshop 1 4 0,00

Curriculum workshop 1 9 5 175,00

Curriculum workshop 2 4 0,00

Curriculum workshop 2 9 5 175,00

Curriculum workshop 3 2 0,00

Curriculum workshop 3 11 6 325,00

Kick-off project start 4 0,00

Kick-off project start 10 5 750,00

Project meeting in Connection to EUSBSR, Finland 14 8 050,00

Project meeting in Connection with EUSBSR in Lithuania 4 0,00

Project meeting in Connection with EUSBSR in Lithuania 10 5 750,00

Project meeting in connection with module 4 start 2 0,00

Project meeting in connection with module 4 start 6 3 450,00

Project meeting module 1 2 0,00

Project meeting module 1 6 3 450,00

Project meeting module 2 6 3 450,00

Project meeting module 3 6 3 450,00

Project meeting module 4 6 3 450,00

Project meeting, Malmö 13 7 475,00

Total 128 60 950,00

2019-1-SE01-KA202-060583 - 2/21Budget approved/grant awarded by NA

ANNEX II - KA2 - Agreement Number : 2019-1-SE01-KA202-060583 Date: 22-08-2019

342



Multiplier Events

Event Country of Venue No. of Local Participants No. of Foreign Participants Total Grant

E1: Cluster Management Training Conference 1 LT - Lithuania 10 15 4 000,00

E2: Cluster Management Training Conference 2 FI - Finland 10 25 6 000,00

E3: Curriculum verification workshop with Cluster Reference 
group

DE - Germany 10 10 3 000,00

Total 30 50 13 000,00

Learning/Teaching/Training Activities

Activity

Travel Exceptional Costs for Expensive 
Travel Individual Support Linguistic Support

Total no. of 
Participants Total Grant No. of 

Participants Total Grant Total Funded 
Duration (days)

No. of 
Participants

Total Funded 
Duration for 

Accompanying 
Persons (days)

No. of 
Accompanying 

Persons
Total Grant No. of 

Participants Total Grant

Short-term joint staff 
training events

C1 16 3 300,00 0 0,00 42 6 0 0 4 452,00 16 0,00

C2 16 3 380,00 0 0,00 36 6 0 0 3 816,00 4 0,00

C3 16 3 380,00 0 0,00 48 8 0 0 5 088,00 5 0,00

C4 14 2 920,00 0 0,00 36 6 0 0 3 816,00 5 0,00

C5 7 1 450,00 0 0,00 21 7 0 0 2 226,00 5 0,00

Total 69 14 430,00 0 0,00 183 33 0 0 19 398,00 35 0,00

2019-1-SE01-KA202-060583 - 3/21Budget approved/grant awarded by NA

ANNEX II - KA2 - Agreement Number : 2019-1-SE01-KA202-060583 Date: 22-08-2019
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Participating Organisation(s)

Latin Legal Name OY MERINOVA AB

Organisation Role Partner Organisation

Registration Number 07786202

Legal Form OSAKEYHTIO/AKTIEBOLAG

Address YRITTAJANKATU 12 187
 - 65101, VAASA - Finland

Country Finland

VAT FI07786202

PIC 998251445

OY MERINOVA AB

Latin Legal Name VAASAN YLIOPISTO

Organisation Role Partner Organisation

Registration Number 02095998

Legal Form UNKNOWN

Address PL 700 700
 - 65101, VAASA - Finland

Country Finland

VAT FI02095998

PIC 999847289

Erasmus Code SF VAASA01

VAASAN YLIOPISTO

2019-1-SE01-KA202-060583 - 4/21Budget approved/grant awarded by NA

ANNEX II - KA2 - Agreement Number : 2019-1-SE01-KA202-060583 Date: 22-08-2019
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Latin Legal Name LIETUVOS MAISTO EKSPORTUOTOJU ASOCIACIJA (LITMEA)

Organisation Role Partner Organisation

Registration Number 302595382

Legal Form ASOCIACIJA

Address PANERIU G. 47 - 09109, VILNIUS - Lithuania

Country Lithuania

VAT LT100008128316

PIC 911929981

LIETUVOS MAISTO EKSPORTUOTOJU ASOCIACIJA (LITMEA)

Latin Legal Name NETPORT  SCIENCE PARK AB (SVB)

Organisation Role Coordinator

Registration Number 5567283048

Legal Form UNKNOWN

Address BIBLIOTEKSGATAN 4 000
 - 374 35, KARLSHAMN - Sweden

Country Sweden

VAT SE556728304801

PIC 964142462

NETPORT  SCIENCE PARK AB (SVB)

2019-1-SE01-KA202-060583 - 5/21Budget approved/grant awarded by NA

ANNEX II - KA2 - Agreement Number : 2019-1-SE01-KA202-060583 Date: 22-08-2019
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Latin Legal Name TECHNISCHE HOCHSCHULE WILDAU

Organisation Role Partner Organisation

Registration Number not available

Legal Form UNKNOWN

Address Hochschulring 1 000
 - 15745, WILDAU - Germany

Country Germany

VAT DE138549391

PIC 996421346

Erasmus Code D  WILDAU01

TECHNISCHE HOCHSCHULE WILDAU

Latin Legal Name KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Organisation Role Partner Organisation

Registration Number 111950581

Legal Form VIESOJI ISTAIGA

Address K DONELAICIO 73 - 44249, KAUNAS - Lithuania

Country Lithuania

VAT LT119505811

PIC 999844961

Erasmus Code LT KAUNAS02

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

2019-1-SE01-KA202-060583 - 6/21Budget approved/grant awarded by NA

ANNEX II - KA2 - Agreement Number : 2019-1-SE01-KA202-060583 Date: 22-08-2019
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Latin Legal Name Hyper Island program AB

Organisation Role Partner Organisation

Registration Number 5567833099

Legal Form UNKNOWN

Address Telefonvägen 30 - 126 26, Hägersten - Sweden

Country Sweden

VAT SE556783309901

PIC 900318693

Hyper Island program AB
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Budget details per Participating Organisations

Budget allocation per organisation as indicated in this section is not obligatory and may be modified by the beneficiary under the condition that the activities and outputs of the 
project are realised and delivered in accordance with this Grant Agreement and the work plan presented in the corresponding application form.

NETPORT  SCIENCE PARK AB (SVB)

Budget Items Total Grant

Project Management and Implementation 18 000,00

Transnational Project Meetings 10 350,00

Intellectual Outputs 74 469,00

Multiplier Events 0,00

Learning/Teaching/Training Activities 7 732,00

Exceptional Costs for Expensive Travel 0,00

Special Needs Support 0,00

Exceptional Costs 0,00

Exceptional Costs Guarantee 0,00

Total Grant 110 551,00

Transnational Project Meetings

Total no. of Participants Distance Band Total Grant

23 10 350,00

Total 10 350,00

2019-1-SE01-KA202-060583 - 8/21Budget approved/grant awarded by NA
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Intellectual Outputs

Output Category of Staff No. of Working Days Total Grant

O1: Developing and piloting a 1-year cross-border Cluster 
Manager training with ECVET validation

Teachers/Trainers/Researchers 309 74 469,00

Total 309 74 469,00

Learning/Teaching/Training Activities

Activity

Travel Exceptional Costs for Expensive 
Travel Individual Support Linguistic Support

No. of 
Participants Total Grant No. of 

Participants Total Grant Total Funded 
Duration (days)

No. of 
Participants

Total Funded 
Duration for 

Accompanying 
Persons (days)

No. of 
Accompanying 

Persons
Total Grant No. of 

Participants Total Grant

Short-term joint staff 
training events

C2 4 1100,00 0 0,00 12 2 0 0 1 272,00 1 0,00

C3 4 1100,00 0 0,00 12 2 0 0 1 272,00 1 0,00

C4 4 720,00 0 0,00 12 2 0 0 1 272,00 1 0,00

C5 2 360,00 0 0,00 6 2 0 0 636,00 1 0,00

Total 18 3 280,00 0 0,00 42 8 0 0 4 452,00 8 0,00
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Hyper Island program AB

Budget Items Total Grant

Project Management and Implementation 9 000,00

Transnational Project Meetings 5 750,00

Intellectual Outputs 27 956,00

Multiplier Events 0,00

Learning/Teaching/Training Activities 996,00

Exceptional Costs for Expensive Travel 0,00

Special Needs Support 0,00

Exceptional Costs 0,00

Exceptional Costs Guarantee 0,00

Total Grant 43 702,00

Transnational Project Meetings

Total no. of Participants Distance Band Total Grant

11 5 750,00

Total 5 750,00

Intellectual Outputs

Output Category of Staff No. of Working Days Total Grant

O1: Developing and piloting a 1-year cross-border Cluster 
Manager training with ECVET validation

Teachers/Trainers/Researchers 116 27 956,00

Total 116 27 956,00

2019-1-SE01-KA202-060583 - 10/21Budget approved/grant awarded by NA

ANNEX II - KA2 - Agreement Number : 2019-1-SE01-KA202-060583 Date: 22-08-2019

350



Learning/Teaching/Training Activities

Activity

Travel Exceptional Costs for Expensive 
Travel Individual Support Linguistic Support

No. of 
Participants Total Grant No. of 

Participants Total Grant Total Funded 
Duration (days)

No. of 
Participants

Total Funded 
Duration for 

Accompanying 
Persons (days)

No. of 
Accompanying 

Persons
Total Grant No. of 

Participants Total Grant

Short-term joint staff 
training events

C5 2 360,00 0 0,00 6 2 0 0 636,00 1 0,00

Total 2 360,00 0 0,00 6 2 0 0 636,00 1 0,00
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KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Budget Items Total Grant

Project Management and Implementation 9 000,00

Transnational Project Meetings 10 350,00

Intellectual Outputs 13 690,00

Multiplier Events 0,00

Learning/Teaching/Training Activities 593,00

Exceptional Costs for Expensive Travel 0,00

Special Needs Support 0,00

Exceptional Costs 0,00

Exceptional Costs Guarantee 0,00

Total Grant 33 633,00

Transnational Project Meetings

Total no. of Participants Distance Band Total Grant

22 10 350,00

Total 10 350,00

Intellectual Outputs

Output Category of Staff No. of Working Days Total Grant

O1: Developing and piloting a 1-year cross-border Cluster 
Manager training with ECVET validation

Teachers/Trainers/Researchers 185 13 690,00

Total 185 13 690,00
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Learning/Teaching/Training Activities

Activity

Travel Exceptional Costs for Expensive 
Travel Individual Support Linguistic Support

No. of 
Participants Total Grant No. of 

Participants Total Grant Total Funded 
Duration (days)

No. of 
Participants

Total Funded 
Duration for 

Accompanying 
Persons (days)

No. of 
Accompanying 

Persons
Total Grant No. of 

Participants Total Grant

Short-term joint staff 
training events

C5 1 275,00 0 0,00 3 1 0 0 318,00 1 0,00

Total 1 275,00 0 0,00 3 1 0 0 318,00 1 0,00
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LIETUVOS MAISTO EKSPORTUOTOJU ASOCIACIJA (LITMEA)

Budget Items Total Grant

Project Management and Implementation 9 000,00

Transnational Project Meetings 5 750,00

Intellectual Outputs 9 916,00

Multiplier Events 4 000,00

Learning/Teaching/Training Activities 8 680,00

Exceptional Costs for Expensive Travel 0,00

Special Needs Support 0,00

Exceptional Costs 0,00

Exceptional Costs Guarantee 0,00

Total Grant 37 346,00

Transnational Project Meetings

Total no. of Participants Distance Band Total Grant

14 5 750,00

Total 5 750,00

Intellectual Outputs

Output Category of Staff No. of Working Days Total Grant

O1: Developing and piloting a 1-year cross-border Cluster 
Manager training with ECVET validation

Teachers/Trainers/Researchers 134 9 916,00

Total 134 9 916,00
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Multiplier Events

Event Country of Venue No. of Local Participants No. of Foreign Participants Total Grant

E1: Cluster Management Training Conference 1 LT - Lithuania 10 15 4 000,00

Total 10 15 4 000,00

Learning/Teaching/Training Activities

Activity

Travel Exceptional Costs for Expensive 
Travel Individual Support Linguistic Support

No. of 
Participants Total Grant No. of 

Participants Total Grant Total Funded 
Duration (days)

No. of 
Participants

Total Funded 
Duration for 

Accompanying 
Persons (days)

No. of 
Accompanying 

Persons
Total Grant No. of 

Participants Total Grant

Short-term joint staff 
training events

C1 4 1100,00 0 0,00 14 2 0 0 1 484,00 4 0,00

C2 4 1100,00 0 0,00 12 2 0 0 1 272,00 1 0,00

C3 4 80,00 0 0,00 12 2 0 0 1 272,00 2 0,00

C4 4 1100,00 0 0,00 12 2 0 0 1 272,00 2 0,00

Total 16 3 380,00 0 0,00 50 8 0 0 5 300,00 9 0,00

2019-1-SE01-KA202-060583 - 15/21Budget approved/grant awarded by NA

ANNEX II - KA2 - Agreement Number : 2019-1-SE01-KA202-060583 Date: 22-08-2019

355



OY MERINOVA AB

Budget Items Total Grant

Project Management and Implementation 9 000,00

Transnational Project Meetings 6 900,00

Intellectual Outputs 33 384,00

Multiplier Events 6 000,00

Learning/Teaching/Training Activities 7 408,00

Exceptional Costs for Expensive Travel 0,00

Special Needs Support 0,00

Exceptional Costs 0,00

Exceptional Costs Guarantee 0,00

Total Grant 62 692,00

Transnational Project Meetings

Total no. of Participants Distance Band Total Grant

14 6 900,00

Total 6 900,00

Intellectual Outputs

Output Category of Staff No. of Working Days Total Grant

O1: Developing and piloting a 1-year cross-border Cluster 
Manager training with ECVET validation

Teachers/Trainers/Researchers 156 33 384,00

Total 156 33 384,00
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Multiplier Events

Event Country of Venue No. of Local Participants No. of Foreign Participants Total Grant

E2: Cluster Management Training Conference 2 FI - Finland 10 25 6 000,00

Total 10 25 6 000,00

Learning/Teaching/Training Activities

Activity

Travel Exceptional Costs for Expensive 
Travel Individual Support Linguistic Support

No. of 
Participants Total Grant No. of 

Participants Total Grant Total Funded 
Duration (days)

No. of 
Participants

Total Funded 
Duration for 

Accompanying 
Persons (days)

No. of 
Accompanying 

Persons
Total Grant No. of 

Participants Total Grant

Short-term joint staff 
training events

C1 4 1100,00 0 0,00 14 2 0 0 1 484,00 4 0,00

C2 4 80,00 0 0,00 0 0 0 0 0,00 1 0,00

C3 4 1100,00 0 0,00 12 2 0 0 1 272,00 1 0,00

C4 4 1100,00 0 0,00 12 2 0 0 1 272,00 1 0,00

Total 16 3 380,00 0 0,00 38 6 0 0 4 028,00 7 0,00
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TECHNISCHE HOCHSCHULE WILDAU

Budget Items Total Grant

Project Management and Implementation 9 000,00

Transnational Project Meetings 10 350,00

Intellectual Outputs 41 730,00

Multiplier Events 3 000,00

Learning/Teaching/Training Activities 7 826,00

Exceptional Costs for Expensive Travel 0,00

Special Needs Support 0,00

Exceptional Costs 0,00

Exceptional Costs Guarantee 0,00

Total Grant 71 906,00

Transnational Project Meetings

Total no. of Participants Distance Band Total Grant

22 10 350,00

Total 10 350,00

Intellectual Outputs

Output Category of Staff No. of Working Days Total Grant

O1: Developing and piloting a 1-year cross-border Cluster 
Manager training with ECVET validation

Teachers/Trainers/Researchers 195 41 730,00

Total 195 41 730,00
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Multiplier Events

Event Country of Venue No. of Local Participants No. of Foreign Participants Total Grant

E3: Curriculum verification workshop with Cluster Reference 
group

DE - Germany 10 10 3 000,00

Total 10 10 3 000,00

Learning/Teaching/Training Activities

Activity

Travel Exceptional Costs for Expensive 
Travel Individual Support Linguistic Support

No. of 
Participants Total Grant No. of 

Participants Total Grant Total Funded 
Duration (days)

No. of 
Participants

Total Funded 
Duration for 

Accompanying 
Persons (days)

No. of 
Accompanying 

Persons
Total Grant No. of 

Participants Total Grant

Short-term joint staff 
training events

C1 4 1100,00 0 0,00 14 2 0 0 1 484,00 4 0,00

C2 4 1100,00 0 0,00 12 2 0 0 1 272,00 1 0,00

C3 4 1100,00 0 0,00 12 2 0 0 1 272,00 1 0,00

C5 1 180,00 0 0,00 3 1 0 0 318,00 1 0,00

Total 15 3 480,00 0 0,00 41 7 0 0 4 346,00 8 0,00
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VAASAN YLIOPISTO

Budget Items Total Grant

Project Management and Implementation 9 000,00

Transnational Project Meetings 11 500,00

Intellectual Outputs 28 462,00

Multiplier Events 0,00

Learning/Teaching/Training Activities 593,00

Exceptional Costs for Expensive Travel 0,00

Special Needs Support 0,00

Exceptional Costs 0,00

Exceptional Costs Guarantee 0,00

Total Grant 49 555,00

Transnational Project Meetings

Total no. of Participants Distance Band Total Grant

22 11 500,00

Total 11 500,00

Intellectual Outputs

Output Category of Staff No. of Working Days Total Grant

O1: Developing and piloting a 1-year cross-border Cluster 
Manager training with ECVET validation

Teachers/Trainers/Researchers 133 28 462,00

Total 133 28 462,00
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Learning/Teaching/Training Activities

Activity

Travel Exceptional Costs for Expensive 
Travel Individual Support Linguistic Support

No. of 
Participants Total Grant No. of 

Participants Total Grant Total Funded 
Duration (days)

No. of 
Participants

Total Funded 
Duration for 

Accompanying 
Persons (days)

No. of 
Accompanying 

Persons
Total Grant No. of 

Participants Total Grant

Short-term joint staff 
training events

C5 1 275,00 0 0,00 3 1 0 0 318,00 1 0,00

Total 1 275,00 0 0,00 3 1 0 0 318,00 1 0,00
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Beslutsdatum 2020-07-15 
 

 

 
 

Sida 1 (15) Tillväxtverket   

 
 
 

   
 
 
 
Region Blekinge 
37181 Karlskrona 

 
 
 

 

Beslut om stöd 
Stödmottagare: Region Blekinge 
Org. nr:  232100-0081 
Projekt:  CoDev Blekinge 
Ärendeid:  20281338 
 

Beslut 
Tillväxtverket beviljar Region Blekinge, org nr 232100-0081, stöd ur den Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till ovan angivet projekt. 
    
Stödet tas ur det Operativa programmet för Skåne-Blekinge, insatsområdet Smart tillväxt - små 
och medelstora företag och avser projektperioden 2020-08-17 - 2023-03-31. Stödet uppgår till 
50 procent av projektets faktiska kostnader och 50 procent av den sammanlagda stödgrundande 
finansieringen, dock högst 5 167 026 kronor. 
  
Beslutet har fattats med stöd av förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder, 
Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det 
nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 
(TVFS 2015:1) omtryckt genom Tillväxtverkets föreskrifter för regionala 
strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet TVFS 2019:1. Samt 
förordning (2015:212) om statligt stöd inom strukturfonderna och förordning (2015:211) om 
statligt stöd till regionala investeringar och 13 § förordning (2015:210) om statligt stöd för att 
regionalt främja små och medelstora företag. 
 
Beslutet kan inte överklagas. 
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Beslutsdatum 2020-07-15 
 

 

 
 

Sida 2 (15) Tillväxtverket   

Motivering 

Strukturfondspartnerskapet/samrådets motivering 

Projektet CoDev Blekinge ligger väl i linje med programmets intentioner och utlysningens 
inriktning om att stödja små och medelstora företag i samband med Coronapandemins utbrott. 
Projektet ligger också väl i linje med Blekinges regionala utvecklingsstrategi och omfattar en 
bred samverkan med relevanta aktörer i regionen. Projektet har förutsättningar att stödja 
enskilda företag både kortsiktigt samt med stöd för omställning och ökad konkurrenskraft på 
lång sikt. 

Tillväxtverkets motivering 

 
Tillväxtverket har bedömt att projektet ska beviljas stöd av följande skäl:  
  
Projektet stämmer väl med programmet för insatsområde 2, ” Smart tillväxt - små och 
medelstora företag”. Projektet är i linje med det specifika målet att ”Ökad tillväxt i befintliga små 
och medelstora företag” där projektet har ett särskilt fokus på att stödja små-medelstora företag 
som drabbats eller kommer att drabbas av coronakrisen genom att erbjuda direkta relevanta 
stöd till företag. Projektet kommer även bygga upp en samverkansplattform för att på bästa sätt 
stödja företag och för att koordinera insatser gentemot målgruppen.  
 
Sökande har beskrivet i ansökan hur resultatet från projektet ska spridas och hur företagen får 
nytta av resultaten. Sökande har beskrivet de långsiktiga effekterna av projektet och hur 
samverkansparterna tar ansvar för resultaten efter projektets avslut. Sökande har tydligt 
beskrivet behovet av projektet i regionen och hur nyttan av projektet tillfaller företagen genom 
särskilda stödinsatser. Företagen är den primära målgruppen. Arbetet/verksamheten som ska 
genomföras i projektet, dvs förhindra nedläggning av företag och direkta omställningsinsatser är 
ny för sökande och samverkansparterna, och ligger utanför deras ordinarie verksamheter. 
Kommersialiseringspotentialen för deltagande företag bedöms också stor. 
Hållbarhetsaspekterna ska integreras i aktiviteter och vara en hävstång i projektet för att nå 
projektets mål och resultat.  
 
Tillväxtverket har bedömt att ansökan är förenlig med tillämpliga nationella och  
gemenskapsrättsliga bestämmelser, samt uppfyller obligatoriska urvalskriterier och principer  
för projekturval. 
 

Projektbeskrivning 
Samverkansparterna vill genom detta projekt göra kraftfulla insatser för att stödja små och 
medelstora företag (SMF) i Blekinge som drabbas av följdverkningarna i spåren av 
coronapandemin. Erfarenheter från tidigare kriser visar att de slår hårt mot Blekinges näringsliv 
och sysselsättning. Under finanskrisen föll sysselsättningen relativt sett mest i Blekinge av 
samtliga län i Sverige.  
 
Blekinge är ett starkt industrilän med många exportinriktade större företag, låg grad av 
branschdiversifiering, med högst andel stora arbetsgivare i riket, en historiskt låg 
etableringsfrekvens av antalet nystartade företag och hög arbetslöshet jämfört med riket. 
Sysselsättningsgraden bland utrikes födda var före coronakrisen hela 31 procent lägre än för 
inrikes födda. 
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Beslutsdatum 2020-07-15 
 

 

 
 

Sida 3 (15) Tillväxtverket   

 
De viktigaste skälen för projektet CoDev är att den pågående krisen riskerar att få mycket 
allvarliga konsekvenser för Blekinges näringsliv, entreprenörskap och innovationskraft i såväl 
detta akuta skede som för lång tid framöver. Krisen riskerar att öka arbetslöshetssiffrorna, 
orsaka ett vikande skatteunderlag vilket kan ge en försämrad livskvalitet, ökande segregering 
och försämrad jämställdhet.  
 
Genom att samla de viktigaste aktörerna i innovationssystemet i Blekinge i projektet CoDev vill 
projektet ta ett samlat grepp på alla insatser som riktar sig mot att stödja små och medelstora 
företag i Blekinge. Bakom projektutvecklingen står de båda science parkerna i Blekinge, Blue 
Science Park och NetPort Science Park, klusterorganisationen Techtank, Almi i Blekinge, 
Blekinge Business Incubator (BBI), Region Blekinge, de fem blekingekommunerna, Visit Blekinge 
och andra företagsfrämjande aktörer.  
 
CoDev kommer att arbeta inom två insatsområden och dessutom etablera en övergripande 
strategisk samverkansplattform. Plattformen ska fungera som en koordinerande kraft för alla 
insatser, pågående eller kommande, som riktar sig mot små och medelstora företag i länet. Detta 
för att effektivisera arbetet och för att företagen ska få en väg in till olika former av stöd. 
Plattformen kommer att ha en övergripande strategisk funktion och ska genomföra initiala 
kartläggningar och behovsanalyser. Företag som behöver stöd ska därefter slussas till det 
projekt eller aktör som kan leverera den tjänst eller stöd som företaget efterfrågar.   
 
Ett av de två insatsområden i CoDev inriktas på insatser för att förebygga nedläggning av 
företag. Genom att erbjuda olika typer av analyser av företagens verksamhet och därpå följande 
rådgivning är målet att bidra till att företagen kan fortsätta och utveckla sina verksamheter.  
 
Det andra insatsområdet har ett mer långsiktigt perspektiv och syftar till att öka företagens 
förnyelse- och omställningsförmåga. Coronakrisen har skapat insikter om behovet av att ställa 
om verksamheter, affärsmodeller och processer, men behovet av förnyelse fanns redan före 
krisen. Genom att erbjuda företag utvecklingsanalyser, kunskapshöjande aktiviteter och 
rådgivning är ambitionen att små och medelstora företag ska påbörja ett förändringsarbete som 
ska stärka deras förnyelseförmåga och därmed öka konkurrenskraften.  
 
Projektets parter är övertygade om att krisen skapat en känsla hos företagen av att det nu är 
viktigare än någonsin att se över sin verksamhet och därför har projektet goda förutsättningar 
att göra skillnad.   

Mål och resultat 

Mål 
Övergripande projektmål:   
-Ett stärkt, konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv bortom coronakrisen som bidragit till 
minskande samhällsekonomiska effekter av krisen ska finnas.  
 
Projektmål:  
-Projektet ska, genom riktade insatser, stärka deltagande företags möjlighet att ta sig igenom 
och komma stärkta ur coronakrisen. 
Mätbarhet: Projektet ska mäta den upplevda nyttan av stödet. Ambition är att 80 procent av 
företagen ska ange att stödet varit värdefullt. 
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Sida 4 (15) Tillväxtverket   

Delmål 1. Projektet ska genom behovs-, företags- och finansieringsanalyser samt rådgivning 
bidra till att små och medelstora företag i drabbade branscher i Blekinge kan fortsätta och 
utveckla sin verksamhet.    
 
Delmål 2. Små och medelstora företag i branscher som på sikt riskerar att påverkas av krisen ska 
ha genomfört en gapanalys av sin position och/eller en utvecklingsanalys samt påbörjat ett 
förändringsarbete för att förnya och ställa om sin verksamhet.  
 
Projektmålen och delmålen är formulerade för att kunna mätas enligt SMART-modellen. Det är 
projektets ambition att 200 SMF:er ska få stöd av projektet. 
 
Baserat på ovan projektutvecklingsprocess inbegriper projektet tre delprojekt:   
 
Delprojekt 1: Projektledning, projektkoordinering och behovsanalyser.  
Ansvarig: Region Blekinge.  
Samverkansparter: BBI, Blue Science Park, NetPort Science Park, Techtank, Almi  
Samarbetsparter: Karlskrona, Ronneby, Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner, 
Nyföretagarcentrum Blekinge 
Delprojektet ska skapa och ansvara för en länsövergripande samverkansplattform för 
koordinering av alla insatser och projekt som riktar sig till målgruppen. Delprojektet ansvarar 
också för, i samverkan med CoSkill, kartläggning av och behovsanalyser i företagen och dess 
behov. Behovsanalyser och företagskontakter slussas till övriga delprojekt i CoDev, alternativt 
till övriga parallella projekt eller andra aktörer för genomförande av insatser.   
 
Delprojekt 2: Insatser för att förebygga nedläggning av företag  
Ansvarig: Almi Blekinge  
Samverkansparter: BBI, Blue Science Park, NetPort Science Park, Techtank  
Samarbetsparter: FIN (Ronneby Kommun), Ronneby Business Center, Southern Sweden 
International, Visit Blekinge, Nyföretagarcentrum Blekinge 
Delprojektet ska genom detaljerade behovs-, företags-, finansieringsanalyser och rådgivning 
bidra till att SMF:er i drabbade branscher kan fortsätta och utveckla sin verksamhet.   
 
Delprojekt 3: Insatser för att öka förnyelse- och omställningsförmågan hos företag  
Ansvarig: NetPort Science Park  
Samverkansparter: Blue Science Park, TechTank, BBI 
Delprojektet ska stödja SMF:er i drabbade branscher, genom utvecklingsanalyser, i att påbörja 
ett förändringsarbete som syftar till att företagen förnyar och ställer om sin verksamhet och 
därigenom ökar sin konkurrenskraft på lång sikt.  
 
Samarbetsparterna kommer bidra till ett inflöde av företag till projektet, samt bistå med 
samverkan och koordinering mellan pågående initiativ. På så sätt kan företagen få rätt stöd 
utifrån deras behov.  
 
Projektets bakgrund och problemanalys stämmer väl överens med de utmaningar som beskrivs i 
den regionala utvecklingsstrategin med de utmaningar som förstärks med anledning av Covid-
19. Projektets mål förväntas bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin, med 
särskilt fokus på insatsområde Arbetsliv. Projektets mål bidrar även till genomförandet av den 
regionala innovationsstrategin.  
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Målgrupper 
Projektets primära målgrupp:  
Små och medelstora företag i Blekinge, i branscher som drabbats eller kommer att drabbas av 
coronakrisen.   
 
Projektets sekundära målgrupper;  
Kommuner, regionala offentliga aktörer samt stora företag i Blekinge som är beroende av 
underleverantörer i den primära målgruppen.  
 

Förväntat resultat vid projektavslut 
• En majoritet av de deltagande företagen har med stöd av projektet kunnat fortsätta sina 

verksamheter.   
• En stor andel av de deltagande företagen har ökat sin förnyelseförmåga och har påbörjat 

ett förändrings- och omställningsarbete för att stärka sin konkurrenskraft.   
• Aktörerna inom det offentligt finansierade innovationssystemet i Blekinge har utvecklat 

och implementerat en resurssnål och effektiv mötesplattform för samarbete som 
används för att stödja och utveckla näringslivet i Blekinge. En plattform med en effektiv 
koordinering mellan pågående satsningar, så att olika initiativ kompletterar och 
förstärker varandra. Projektet ska ha testat nya samverkansvägar och utvärdera för att 
dra lärdomar och kunna tillämpa framöver, även efter projektet är slut. 

 
Krisens effekter är svåra att överblicka i nuläget. Projektets parter gör därför bedömningen att 
de planerade direkta aktiviteterna kan behöva förändras och inte kommer inte leva vidare på 
samma sätt efter projektets slut. Däremot kommer parternas kunskap om företagens behov att 
öka och därmed bidra till nya insikter om hur systemet mer effektivt kan stödja näringslivets 
utveckling.  Detta kommer organisationerna i samverkan ta med i det fortsatta arbetet. Projektet 
bidrar också till att utveckla och fördjupa samverkan mellan parterna i projektet, något som 
parterna tror kommer att leva vidare efter projektets slut. Sannolikt kommer fortsatta 
satsningar krävas i kölvattnet av pandemin. Under avslutsarbetet ska projektet därför 
sammanställa lärdomar och rekommendationer för fortsatt arbete för att stimulera näringslivets 
utveckling i Blekinge.   
 
Projektet förväntas bidra till långsiktig hållbar smart tillväxt för små och medelstora företag i 
Skåne/Blekinge och investeringsprioritering 3d, specifikt mål: Ökad tillväxt i befintliga små och 
medelstora företag. Projektet utvecklar små och medelstora företags förnyelseförmåga, 
utvecklar nya affärsmodeller med syfte att stärka motståndskraft och öka konkurrensförmågan.   
 
Det är projektparternas bedömning att den ekonomiska krisen till följd av corona riskerar att 
ytterligare förvärra ojämställdheten, minska tillgänglighet och likabehandling. Därför kommer 
integrering av dessa kriterier att vara ett viktigt verktyg för projektet. Perspektivet kommer att 
genomsyra alla aktiviteter, från analys och kartläggningar till upphandling och genomförande, 
med syfte att motverka ytterligare försämring av jämställdheten eller minska tillgängligheten 
och likabehandling. Genom samarbetspartnern Ronneby Business Center finns tillgång till ett 
stort nätverk av små och medelstora företag drivna av personer med utländsk härkomst från 
hela länet, vilket kommer att ha betydelse för projektets genomförande. Delprojekten kommer 
också att använda sig av s k hållbarhetsdialoger med företagen i rådgivningsarbetet. Modellen 
bygger på strukturerade frågor baserade på FN:s globala mål med syfte att skapa insikter om 
förbättringsområden inom hållbarhet i företagen. Ett exempel på en annan konkret aktivitet som 
projektet planerar att genomföra är att skapa ett erbjudande till företagen om ett 
utvecklingsarbete för att integrera FN:s globala mål i företagets affärsstrategier med syfte att 
öka konkurrenskraften. 
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Förväntade effekter på lång sikt 
Projektet förväntas bidra till en ökad förnyelseförmåga, innovationsförmåga och därmed en 
ökad motståndskraft och långsiktig hållbarhet i de små och medelstora företagen i Blekinge. 
Coronakrisen har skapat insikter om behovet av att ställa om verksamheter, affärsmodeller och 
processer, men behovet av förnyelse fanns redan före krisen. Projektparterna är övertygade om 
att krisen skapat en känsla av att det nu är viktigare än någonsin att se över sin verksamhet och 
projektet har därför goda förutsättningar att göra skillnad.   
 
En annan av de viktigare effekterna på lång sikt är att projektet kommer att ha etablerat en 
effektiv samarbetsplattform mellan främjandeaktörerna i Blekinge. Projektet kommer att 
fungera som en samordnande instans för flera olika aktörers och projekts insatser som syftar att 
stödja näringslivet med anledning av coronakrisen. Kraftsamlingen av offentliga stödresurser 
som nu initieras för att möta effekterna av coronakrisen kommer att generera ett stort värde för 
små och medelstora företag. Plattformen som ska skapas kommer att utgöra en viktig grund för 
det långsiktiga arbetet med att öka förnyelseförmågan, innovationskraften och 
konkurrenskraften den delen av näringslivet, små och medelstora företag i Blekinge som redan 
före krisen hade utmaningar.  Medverkande samverkansparter ska verka för att resultaten 
används och att arbetet fortsätter.   
 
Kunskapen om värdet för företag att tillämpa både social och klimatmässig hållbarhet, 
jämställdhet, mångfald och likabehandling blir allt mer spridd i näringslivet. Projektets 
samverkansparter avser att arbeta vidare för att synliggöra detta för deltagande företag och för 
deltagande företagsfrämjande aktörer. Projektet förväntas bidra till långsiktigt hållbar tillväxt 
genom att lägga en generell grund hos deltagande företag och företagsfrämjande aktörer för ett 
framtida arbete med att integrera FN:s globala mål i sina affärsstrategier. Detta kommer att 
utgöra basen för fortsatt samverkan mellan projektparterna vilket kommer att gynna fler företag 
i Blekinge.   
 
I Europa2020 finns tre tillväxtprioriteringar. Projektet har främst fokus på prioriteringen ”Smart 
Tillväxt”. Sverige har formulerat fem mål som ska bidra till Europa2020. Detta projekt kommer i 
första hand att bidra till att uppfylla sysselsättningsmålet. Företagen som deltar förväntas få 
tillgång till nya marknader och nytt kapital, vilket i sin tur leder till ökat antal arbetstillfällen i 
Blekinge.   
 
Som helhet förväntas projektet bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) Attraktiva Blekinge samt den underliggande regionala innovationsstrategin. Projektets 
effekter bedöms främst påverka insatsområde Arbetsliv i RUS:en, vilket förtydligas i den 
projektlogik som biläggs ansökan. Projektets effekter kommer främst bidra till målen om 
expansivt och konkurrenskraftigt näringsliv samt målet om innovationsklimat och till målen 
kopplade indikatorer som mäter jobbtillväxt, förnyelseförmåga samt produktivitet och 
konkurrenskraft. 
 

Samverkansparter  
Netport Science Park AB (Svb) 556728-3048 
ALMI Företagspartner Blekinge AB 556488-1158 
Olofströms Näringsliv AB 556104-9940 
Blue Science Park (svb) AB 559031-0321 
Blekinge Business Incubator AB 556669-3031 
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Tid och aktivitetsplan 
  

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad (kr) 

Extern 
kommunikation och 
resultatspridning 

Informationsspridning om projektets 
existens och resultat 

2020-08-17 - 
2023-03-31 

548 000 

Information om 
projektet via 
samverkansparternas 
webbsidor  

Kommunikationsansvarig koordinerar 
kommunikatörer hos samverkansparter 
och sprider information om projektet via 
webbsidorna  

2020-08-17 - 
2023-03-31 

219 000 

Kommunikation via 
sociala och tryckta 
medier  

Kommunikation via sociala och tryckta 
medier  

2020-08-17 - 
2023-03-31 

329 000 

Avslutsarbete Utvärdering, slutrapport, spridning av 
resultat.  

2023-01-02 - 
2023-03-31 

153 800 

Insamling av resultat Insamling och sammanställning av 
resultat. 

2023-01-02 - 
2023-01-31 

54 800 

Analys Projektledare och extern utvärderare 
analyserar resultaten 

2023-02-01 - 
2023-02-15 

33 000 

Utvärderingsworkshop
, lärdomar och plan för 
det fortsatta arbetet 

Utvärderingsworkshop med projektteam, 
styrgrupp och extern utvärderare. 
Lärdomar och plan för fortsatt arbete 
utformas. 

2023-02-16 - 
2023-03-02 

11 000 

Slutrapport Slutrapport skrivs 2023-03-02 - 
2023-03-31 

22 000 

Spridning av resultat Spridning av resultat via olika 
kommunikationskanaler och genom ett 
avslutande seminarium 

2023-03-02 - 
2023-03-31 

33 000 

Utvärdering och 
lärande 

Uppföljning, utvärdering och 
genomförande av lärandeaktiviteter 

2020-08-17 - 
2023-03-31 

506 000 

Uppföljning av 
projektet 

Löpande uppföljning av aktiviteter och 
deras utfall. Görs av projektteam. 
Huvudprojektledare ansvarar för att 
delprojektledarna löpande rapporterar 
progressen i varje delprojekt.   

2020-08-17 - 
2022-12-31 

110 000 

Upphandling av extern 
utvärderare 

Extern utvärdering upphandlas 2020-08-17 - 
2020-09-18 

22 000 

Genomförande av 
extern utvärdering 

Löpande utvärdering av projektet som 
görs av extern utvärderare. Ska följa 
Tillväxtverkets utvärderingsmodell 

2020-09-21 - 
2023-03-31 

210 000 

Genomförande av 
lärandeworkshops 

Lärandeworkshop med projektteam, 
styrgrupp och referensgrupp genomförs 
en gång per år i samband med 
utvärderingsrapportering.  

2021-01-15 - 
2023-03-31 

164 000 

Genomförande av 
delprojekt 1: 
projektledning, 
koordinering, 
behovsanalyser 

Huvudansvarig: Region Blekinge 
Delansvariga: BBI, Blue SP, NetPort SP, 
Techtank, Almi. 
 
Projektorganisation samt övergripande 
länsgemensamt projektledningsteam 

2020-08-17 - 
2023-03-31 

2 633 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad (kr) 

etableras. Genomförande av löpande 
kartläggning av företag, behovsanalyser. 
Kontakt med företag för inledande dialog.   
 
Projektet kommer att ha en styrgrupp som 
utgörs av representanter från 
ledningsgrupperna hos 
samverkansparterna. En referensgrupp 
knyts till projektet.  

Projektetablering, 
ledning och 
koordinering av 
delprojekt och externa 
projekt 

Etablering av projekts organisation, 
rutiner, detaljerad projektplan ink plan för 
hållbarhetsaspekterna, rapportering, 
resurstillsättning, upphandlingar, styrning, 
uppföljning.  

2020-08-17 - 
2022-10-30 

658 000 

Samverkansplattform 
skapas för alla projekt 
och insatser 

Huvudprojektledaren samlar 
projektledare från övriga projekt och 
insatser i ett länsövergripande 
projektteam för koordinering av 
insatserna. Uppstartprocess av projektet. 

2020-08-17 - 
2022-09-18 

109 000 

Kartläggning av 
företag och dess 
behov  

Det övergripande projektledningsteamet 
genomför kartläggning av företag i behov 
av stöd både på kort och lång sikt.  

2020-08-17 - 
2022-11-01 

548 000 

Övergripande 
behovsanalyser 

Projektledningsteamet genomför 
övergripande bransch- och 
företagsspecifika behovsanalyser. 

2020-08-17 - 
2022-11-01 

878 000 

Uppsökande 
verksamhet  

Projektledningsteamet söker upp 
branschorganisationer och företag för 
inledande dialoger om utvecklingsbehov.  

2020-09-01 - 
2020-11-01 

385 000 

Genomförande av 
delprojekt 2: 
Förebyggande arbete 
för att motverka 
nedläggning 

Huvudansvarig: Almi 
Delansvarig: BBI, Blue SP, NetPort SP, 
Techtank. 
Delprojektet ska genom behovs-, företags-, 
finansieringsanalyser och rådgivning bidra 
till att SMF:er i drabbade branscher kan 
fortsätta och utveckla sin verksamhet.   

2020-08-17 - 
2022-12-31 

3 674 000 

Paketering av 
erbjudande  

Erbjudanden skapas riktat till företag i 
målgruppen  

2020-08-17 - 
2020-08-28 

49 000 

Uppsökande 
verksamhet  

Löpande uppsökande verksamhet, 
kontinuerlig dialog med nya företag med 
stödbehov 

2020-08-31 - 
2022-09-30 

330 000 

Fördjupade 
behovsanalyser 

Analyser av hur respektive företag 
påverkats ekonomiskt av krisen och vilka 
behov som uppstått. Datan används i 
simuleringen av framtida scenarios. 

2020-08-31 - 
2022-11-30 

875 000 

Företagsanalyser Analyser av företagens verksamhet och 
ekonomi för att identifiera styrkor och 
utmaningar  

2020-09-21 - 
2022-12-31 

890 000 

Ekonomi- och 
finansieringsanalys  

Analyserna görs i form av simuleringar av 
framtida scenarios med syfte 

2020-11-02 - 
2022-12-02 

1 090 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad (kr) 

att stresstesta företaget. Resulterar i 
handlingsplan. 

Rådgivning, 
workshops  

Rådgivning och eget arbete för 
ledningsgrupper   

2021-01-04 - 
2022-12-31 

220 000 

Rådgivning om 
kapitalanskaffning 

Arbete med att stödja företag i att ta in 
kapital när akut kris uppstår.   

2020-10-01 - 
2022-12-31 

220 000 

Genomförande av 
delprojekt 3: Insatser 
för att öka förnyelse- 
och 
omställningsförmågan 
i företag 

Huvudansvarig: NetPort SP 
Delansvarig: Blue SP, Techtank, BBI  
 
Delprojekt 3 kommer komplettera 
projektet CoSkill, som finansieras av ESF, 
genom att utveckla kompletterande 
erbjudanden till företagen. CoSkill är 
indelat i fyra olika delar: 
Innovationsledning, Industri 4.0, Digital 
närvaro och Digital spets.  
 
I CovDev kommer Netport jobba vidare 
utifrån spåret Digital Närvaro och utveckla 
kompletterande erbjudanden för att stötta 
företagen i den fortsatta utvecklingen. 
Blue SP kommer jobba vidare utifrån 
spåret Digital spets och utveckla 
kompletterande erbjudanden för att stötta 
företagen i den fortsatta utvecklingen. 
Techtank kommer jobba vidare utifrån 
Industri 4.0, genom en analys av behov av 
affärs- och teknikutveckling hitta 
affärsmodeller som bygger på 
digitalisering, automatisering och 
hållbarhet erbjuda företag behovsanpassat 
stöd i denna omställning. Inom ramen för 
detta arbete finns även spår av att utveckla 
metoder för innovationsledning för 
omställning av industrin. BBI kommer att 
fokusera på innovationsledning och stöd 
vid potentiella avknoppningar (spin-offs). 
 
Delprojektet ska genom att erbjuda och 
genomföra gapanalyser/ 
utvecklingsanalyser för SMF:er bidra till 
att företagens förnyelseförmåga ökar och 
att de påbörjar ett förändringsarbete.  

2020-08-17 - 
2022-12-31 

3 460 000 

Paketering av 
erbjudande  

Ett erbjudande definieras initialt och 
utvecklas kontinuerligt. Ett av erbjudande 
är integrering av FN:s globala mål i 
affärsstrategier.  

2020-08-17 - 
2022-11-01 

110 000 

Förberedelsearbete Förberedelse av process och 
analysverktyg. Planering och inbjudningar 

2020-09-01 - 
2022-11-01 

330 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad (kr) 

till företag. Utveckling av process och 
analysverktyg sker kontinuerligt, efter 
behov.   

Uppsökande 
verksamhet  

Löpande uppsökande verksamhet, 
dialoger med företag kontinuerligt 

2020-09-01 - 
2022-11-01 

660 000 

Innovations- och 
omställningsprocesser 

Aktiviteten innebär ett direkt arbete med 
deltagande företag i form av coachande, 
stödjande arbete gentemot respektive 
företag utifrån företagens behov. Det kan 
till exempel röra sig om 
omställningsbehov gällande digitalisering 
och hållbarhet. Arbetet samordnas och 
genomförs av samverkansparterna samt 
kompletteras med externt stöd utifrån 
behov, för att stötta i företagens 
långsiktiga utvecklingsprocess. 

2020-10-01 - 
2022-12-31 

2 250 000 

Tillgängliggörande av 
digitala lab 

Informera om och erbjuda företag tillträde 
till digitala lab i innovationsmiljöerna i 
Blekinge för SMF:er för att inspirera och 
test av teknikens möjligheter för 
affärsutveckling. 

2020-11-02 - 
2022-12-31 

110 000 

 

Insatser som är riktade till enskilda företag 
Ja 
Fördjupade behovsanalyser  
Företagsanalyser Ekonomi- och finansieringsanalyser  
Rådgivning, workshops 
Rådgivning om kapitalanskaffning  
Innovations- och omställningsprocesser 
Budgeterad kostnad:  5 300 000 kr 
 

Aktiviteter av socialfondskaraktär 
Nej 
 
Budgeterad kostnad: 0 kr 
 

Aktiviteter som genomförs utanför programområdet 
Nej 
 
Budgeterad kostnad: 0 kr 

Indikatorer 
 

Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen 

Namn Värde Måttenhet Kommentar 
Antal företag som får stöd 200 Företag Projektets ambition är att lyckas engagera 

200 företag som behöver och vill ha 
projektets stöd 
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Namn Värde Måttenhet Kommentar 
Antal företag som får annat stöd 
än ekonomiskt stöd 

200 Företag Stödet ges främst i form av hjälp med 
analyser och genom rådgivning 

Antal nya företag som får stöd 10 Företag Ambitionen är att projektet ska lyckas 
identifiera s k spinouts, dvs affärsidéer i 
företag som kan utgöra grund för nya 
företag 

Sysselsättningsökning i företag 
som får stöd 

30 Heltidstjänster Med tanke på skälen för projektet är 
parterna nöjda om projektet kan bidra till 
att inga arbetstillfällen går förlorade, men 
ambitionen är att även bidra till 
sysselsättningsökning. 

 
Plan för rapportering och begäran om utbetalning 
Stödmottagaren ska lämna in första ansökan om utbetalning och lägesrapport till Tillväxtverket 
senast 210 428 för perioden 200817-210228.  
 
Ansökan om utbetalning 2, för perioden 210301–210831 
Ansökan om utbetalning 3, för perioden 210901–220228 
Ansökan om utbetalning 4, för perioden 220301–220831 
Ansökan om utbetalning 5, för perioden 220901–230331 
 
Rapporteringen ska lämnas in inom 2 mån efter varje period. Sista rapporteringen är en 
slutrapport och ska senast lämnas in 230331 och omfatta 7 månaders rapportering. Krav på 
rapportering anges i Tillväxtverkets handbok.  
 
 

Sista datum för slutrapport 
Sista rapporteringen är en slutrapport och ska senast lämnas in 230331.  

 
Budget 
Projektperiod: 2020-08-17 - 2023-03-31 
  

Kostnader 
 

Kostnadsslag 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Personal 656 550 1 750 800 1 750 800 101 100 4 259 250 

Externa tjänster 620 000 1 240 000 1 240 000 0 3 100 000 

Resor och logi 24 000 48 000 48 000 0 120 000 

Schablonkostnader 440 059 1 173 491 1 173 491 67 764 2 854 805 

Summa kostnader 1 740 609 4 212 291 4 212 291 168 864 10 334 055 

Projektintäkter    

      

      

Summa faktiska 
kostnader 1 740 609 4 212 291 4 212 291 168 864 10 334 055 

Bidrag annat än pengar     

      

      

Summa bidrag i 
annat än pengar     0 
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Kostnadsslag 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Summa totala 
kostnader 1 740 609 4 212 291 4 212 291 168 864 10 334 055 

Medfinansiering 
   

Finansiär 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Offentligt bidrag annat än pengar     

Total offentligt bidrag 
annat än pengar     0 

Offentlig kontantfinansiering     

Region Blekinge 870 305 2 106 146 2 106 146 84 432 5 167 029 

      

Total offentlig 
kontantfinansiering 870 305 2 106 146 2 106 146 84 432 5 167 029 

Total offentlig 
finansiering 870 305 2 106 146 2 106 146 84 432 5 167 029 

Privata bidrag annat än pengar     

Total privat bidrag 
annat än pengar     0 

Privat kontantfinansiering     

      

Total privat 
kontantfinansiering     0 

Total privat 
finansiering     0 

 
 

EU-stöd 
 

Finansiering 2020 2021 2022 2023 Totalt 

EU-medel 870 304 2 106 145 2 106 145 84 432 5 167 026 

 

 

Sammanställning (stödprocent) 
Stödandel av faktiska kostnader 50,00% 

Stödandel av stödgrundande finansiering 50,00% 

Stödandel av total finansiering 50,00% 

Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel) 50,00% 

Andel privat finansiering 0,00% 
 
 

Medgivande om elektronisk datahantering 
Stödmottagaren har informerats om och samtyckt till att tas upp i Tillväxtverkets elektroniska 
sammanställning av pågående projekt som erhåller EU-medel (Projektbanken). 
 
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Henrik Berven efter föredragning av handläggare 
Johanna Wahn. 
 
Vid frågor kontakta:  
Johanna Wahn 
Handläggare  
Telefon: 08-681 65 49 
E-post: Johanna.Wahn@tillvaxtverket.se 
 
På www.tillvaxtverket.se finns adresser till våra nio kontor. 
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Allmänna villkor 

1. En förutsättning för stöd är att stödmottagaren följer tillämplig EU-rätt, svenska lagar 
och förordningar, Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala 
strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning (TVFS 2015:1 genom ändring 2019:1) (nedan 
kallad Tillväxtverkets föreskrifter) och Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2014-
2020. Texter i handboken som rubriceras som ”krav” är rättsligt bindande, övriga texter 
är endast vägledande. För detta projekt är det version 5.2 av handboken som ska 
tillämpas (nedan kallad Tillväxtverkets handbok). 
 
Tillväxtverkets föreskrifter och handbok finns på eu.tillvaxtverket.se. 
 

2. Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt. Prövning om en kostnad är stödberättigande 
görs i samband med Tillväxtverkets granskning av ansökan om utbetalning. 
Stödmottagaren ansvarar för att kostnad som tas upp i ansökan om utbetalning är 
stödberättigande. 
 

3. Det är inte tillåtet att ta emot annat stöd än det som ingår i projektet för en kostnad som 
tas upp i en ansökan om utbetalning. Stöd som ingår i projektet framgår av detta beslut.   
 

4. Stödmottagare ska, utan att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha ett separat 
redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för alla transaktioner som rör 
projektet. 
 

5. Stödmottagare har ett särskilt informationsansvar som bl a innefattar krav på att 
informera om projektets innehåll samt om att projektet delfinansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.  
 

6. Beslutet om stöd kan ändras eller upphävas om det fattats på grund av oriktig, 
vilseledande eller ofullständig uppgift från stödmottagaren, om stödmottagaren brutit 
mot de villkor som gäller för stödet eller om förutsättningarna i övrigt ändras för stödet. 
Om stödmottagare inte är berättigad till ett stödbelopp som betalats ut ska detta 
återbetalas. Felaktigt utbetalt stöd kan återkrävas inom 10 år från det att beloppet 
betalades ut. 
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Särskilda villkor  

Tidplan för ansökan om utbetalning och rapportering  
Stödmottagaren ska lämna in första ansökan om utbetalning och lägesrapport till Tillväxtverket 
senast 210428 för perioden 200817-210228.  
 
Ansökan om utbetalning 2, för perioden 210301–210831 
Ansökan om utbetalning 3, för perioden 210901–220228 
Ansökan om utbetalning 4, för perioden 220301–220831 
Ansökan om utbetalning 5, för perioden 220901–230331 
 
Rapporteringen ska lämnas in inom 2 mån efter varje period. Sista rapporteringen är en 
slutrapport och ska senast lämnas in 230331 och omfatta 7 månaders rapportering. Krav på 
rapportering anges i Tillväxtverkets handbok.  
 
Offentlig upphandling och andra köp  
Stödmottagaren ska följa lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller, i förekommande 
fall, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller lag (2016:1147) 
om upphandling av koncessioner (LUK). 
 
Förenklade redovisningsalternativ  
Indirekta utgifter för parter som är universitet eller högskola ska redovisas med schablonsats på 
20 procent i kostnadsslaget schablonkostnader. Indirekta utgifter för övriga parter ska redovisas 
med schablonsats på 15 procent i kostnadsslaget schablonkostnader. Schablonerna 
multipliceras med stödberättigande direkta personalutgifter, se 15 § p 1.a) och b) 
Tillväxtverkets föreskrifter. De kostnader som omfattas av schablonerna framgår av 
Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt. 
 
Sociala avgifter m.m. (lönebikostnader) ska redovisas med schablonsats på 45,24 procent i 
kostnadsslaget schablonkostnader. Schablonen multipliceras med stödberättigande direkta 
löneutgifter i kostnadsslaget personal, se 15 § p 2 Tillväxtverkets föreskrifter. 
 
Samverkansprojekt  
Detta projekt är ett samverkansprojekt och handläggs enligt de krav som anges i Tillväxtverkets 
handbok. Förutom att stödmottagaren erhåller stöd, erhåller även följande samverkansparter 
stöd i projektet genom stödmottagaren: Netport Science Park AB (Svb) 556728-3048, ALMI 
Företagspartner Blekinge AB 556488-1158, Olofströms Näringsliv AB 556104-9940, Blue 
Science Park (svb) AB 559031-0321, Blekinge Business Incubator AB 556669-3031. 
 
Stödmottagare och samverkansparter har för projektets genomförande ingått ett 
samverkansavtal, bilaga 1. 
 
Statsstöd 
Projekt där stödmottagare genomför insatser till förmån för företag i nästa led, sk försumbart 
stöd:  I enlighet med 13 § förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och 
medelstora företag så utgör bidraget, med avseende på de företag som deltar i projektet, 
delaktiviteterna Fördjupade behovsanalyser Företagsanalyser Ekonomi- och finansieringsanalyser 
Rådgivning, workshops Rådgivning om kapitalanskaffning Innovations- och omställningsprocesser,  
ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 
om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.203, s. 1-8).  
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Ett villkor för att Tillväxtverket ska kunna betala ut medel är att de företag som deltar får 
information om att stödet är hänförligt till nämnda EU-förordning och att en kontroll sker av att 
företagen kan anses vara stödberättigade.  
 
Tillväxtverkets beslut förutsätter därför att stödmottagaren delger varje företag bifogad 
blankett, bilaga 2. Innan projektets aktiviteter inleds i ett företag. Företagens ifyllda blankett ska 
skickas till Tillväxtverket för kontroll och godkännande innan aktiviteter påbörjas. Aktiviteter 
som påbörjas innan Tillväxtverkets godkännande är inte stödberättigande. 
 
Utvärdering 
Utvärdering ska ske genom  
- extern utvärdering, en extern aktör sköter utvärderingen 
 
Krav på dokumentation  
Stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer ska, i enlighet med Tillväxtverkets 
handbok, hålla handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive 
räkenskapsinformation, tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisions- och kontrollorgan, 
kommissionen och Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ utsedd person till 
fram till den 31 december 10 år efter att stödmottagare erhållit beslut om slututbetalning. 
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2020/00336
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1(9)Sid

Ulrika Geeraedts
CoSkill
-

Malmö20525

Avdelningen för regional utveckling

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden

Beslut
Svenska ESF-rådet bifaller er ansökan (CoSkill) om stöd med 32000000 kronor. 
Stödet beräknas till 100 procent av de stödberättigande kostnaderna. Stödet 
uppgår till 100 procent av de totala stödberättigande kostnaderna exklusive 
ersättning till deltagare och bidrag i annat än pengar. 
 
Beslutet är giltigt från och med: 2020-05-28

Bakgrund
Ni har ansökt om stöd från Europeiska Socialfonden. 
 
Enligt 2 kap. 12 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder ska 
strukturfondspartnerskapet avge ett yttrande om prioritering. Strukturfondspartnerskapet 
har vid prioriteringssammanträde 2020-05-26 inkommit med följande yttrande om 
prioritering:  
 
Inom utlysningen Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal 
inom ekonomiskt utsatta branscher (2020/00268), programområde 1, mål 1.1 inkom en 
ansökan i Sydsverige. Ansökan är valbar.  
Prioriteringsgruppen väljer att prioritera projektet CoSkill. Projektet bedöms ligga i linje 
med utlysningen och bidra till att stärka kompetensförsörjningen i en situation där 
arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av Coronapandemin. Projektet 
bidrar i hög grad till utlysningens mål om att stärka kompetensen hos permitterade, 
varslade eller anställda personer med osäker position på arbetsmarknaden inom 
ekonomiskt utsatta branscher. Prioriteringsgruppen lämnar över prioriteringen till 
Svenska ESF-rådet för beslut. 
 
Svenska ESF-rådet har vidare bedömt att följande omständigheter varit avgörande för 
utgången att projektet bedömts valbart (se bland annat 2 kap. 8, 9 § och 10 §§ 
Förordningen om förvaltning av EU:s strukturfonder. 
 
Projektet bedöms som ett godkänt projekt och bedöms uppfylla de nationella 
urvalskriterierna. Förnyad bedömning görs efter analys- och planeringsfasen.  
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Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

 
Projektets målsättning, resultat och effekter bedöms ligga i linje med utlysningens 
förväntade resultat och effekter. Projektidén bedöms som relevant utifrån 
problembeskrivningen och den övergripande behovsanalysen samt ligger i linje med 
utlysningens beskrivna inriktning och innehåll.  
 
Av ansökan framgår att projektets förväntade resultat (se 2 kap. 14 § Förordningen om 
förvaltning av EU:s strukturfonder)  
 
Förväntade resultat formuleras på tre nivåer. 
På individnivå: 2000 anställda genomgår kompetensutveckling som stärker deras 
position inom ramen för nuvarande anställning eller står bättre rustad för anställning inom 
annat företag eller bransch. 
På organisationsnivå: Företag har utvecklat en systematik för sina anställdas 
kompetensutveckling 
På regional strukturell nivå: Företagskluster har stärkt sin förmåga att bedriva 
systematisk kompetensutveckling för länens företag. 
 
Effekterna beskrivs som Anställda som får kompetensutveckling stärker sin kompetens 
på arbetsmarknaden, företag inom drabbade branscher får möjlighet att möta den 
ekonomiska situationen med kompetensutveckling och arbetsmarknadens behov av 
arbetskraft och kompetens har tillgodosetts.  
 
Av 2 kap. 14 § Förordningen om förvaltning av EU:s strukturfonder framgår att om beslut 
om stöd är förenat med villkor ska dessa framgå av beslutet.  
Utöver vad som följer av det regelverk som redogjorts för nedan ska även följande 
särskilda villkor tillämpas på projektet. 
 
För att projektet kunna övergå från analys- och planeringsfas till genomförandefas ska 
följande punkter vara uppfyllda:  
 
Konkretiseringar av målsättningar och indikatorer, mätpunkter, delresultat och 
indikatorer. Analys av mål gap och målläckage tas fram under analysfasen för att 
användas i den uppdaterade förändringsteorin.  
Tänkt arbete med icke-diskriminering, tillgänglighet och jämställdhetsintegrering ska 
konkretiseras och kopplas till målsättningar och aktiviteter.  
Framtagning av processmålsättningar för att nå målgrupp med svag ställning på 
arbetsmarknaden utifrån horisontella principer för att styra resurser dit, samt planerade 
aktiviteter. 
Tids- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets förväntade resultat 
och effekter.  
Framtagna modeller/metoder för kartläggning av de individuella kompetensbehov ska 
vara klara och beskrivas i avstämningsrapporten. 
Framtagna rutiner för rekrytering av företag löpande och inhämtning av information om 
mottagna statsstöd per företag.   
Projektet beräknade kostnader fördelade per deltagande organisation ska beskriva i 
avstämningsrapporten inför övergång till genomförande. Svenska ESF-rådet bedömer 
tillämpningen av statsstöd vid det tillfället.  
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Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

Framtagna rutiner för upphandlingar av insatser och rapportering, så att projektägaren 
säkrar kostnadseffektiviteten hela vägen genom klusterorganisationerna och i det 
operativa genomförandet.  
Samarbetsavtal med klusterorganisationerna. 
Den regionala projektledningen som är Svenska ESF-rådets kontaktyta med projektet 
ska tydliggöras genom beskrivning av deras uppdrag, ansvar och mandat.  
Riskanalysen ska utvecklas mer ingående kring hur säkra och vad åtgärda om projektet 
inte når tänkt antal deltagare. 
Utvärderingsplan ska tas fram i samråd med Svenska ESF-rådet.  
 
Analys- och planeringsfasens verksamhet ska redovisas till Svenska ESF-rådet i form av 
en rapport där redovisning av ovanstående punkter ska ingå. Om inte projektets rapport 
godkänns kan projektet komma att avbrytas.  
 
Utgifterna i projektet ska redovisas, se 2 kap. 15 § Förordningen om förvaltning av EU:s 
strukturfonder, enligt förenklade kostnadsalternativ. 
Projektets budget samt finansieringsplan (se 2 kap. 14 § Förordningen om förvaltning av 
EU:s strukturfonder) framgår av ansökan med budget, se bilaga 1. Projektets budget och 
finansieringsplan är villkor för beslutet.  
 
Av utlysningen framgår att projektet ska genomgå följande projektfaser: 
Analys- och planeringsfas, 1 - 3 månader. Genomförandefas. Avslutsfas 1 - 2 månader. 
 
Projektet kommer att ha en inledande analys- och planeringsfas om en månad. 
Genomförandefasen uppgår till 29 månader och avslutsfasen till en månad. 
 
Strukturfondspartnerskapet har i yttrande prioriterat er ansökan. Eftersom 
Strukturfondspartnerskapets prioritering är bindande för Svenska ESF-rådets fortsatta 
handläggning, enligt 1 § 3 st. lagen (2007:459) om Strukturfondspartnerskap, kommer er 
ansökan om stöd att bifallas.

Skäl för beslut
Av 2 kap. 8 § förordningen om förvaltning av EU:s strukturfonder framgår att den 
förvaltande myndigheten ska kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med det 
berörda strukturfondsprogrammet och med tillämpliga unionsrättsliga och nationella 
bestämmelser. 
 
Enligt Svenska ESF-rådets bedömning är er ansökan förenlig med nämnda krav för stöd. 
Denna bedömning innefattar dock inte en sådan prövning som avses i 2 kap. 16 § 
förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder. 
 
Av 2 kap. 45 § förordningen om förvaltning av EU:s strukturfonder framgår att beslutet 
inte kan överklagas. 

Förutsättningar för beslutet
Projektperiod 2020-06-01 - 2022-12-31 
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En förutsättningarsättning för stöd är att stödsökande och stödmottagare följer tillämplig 
EU-rätt, svenska lagar och förordningar, se 2 kap. 8 § Förordningen om förvaltning av 
EU:s strukturfonder. Nedan anges exempel på några av de regelverk som är tillämpliga 
(på Svenska ESF-rådets webbplats www.esf.se finns även länkar till bestämmelserna)

• Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande 
av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och 
Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 1083/2006

• Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska 
socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006

• Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap

• Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder

• Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet

• Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd (TVFS 2016:1) om stöd från 
Europeiska socialfonden inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet 
och inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 2014-20

Stödberättigande utgifter
Stöd får betalas ut endast om utgifterna är stödberättigande enligt 2 kap. 18-39 §§ 
förordningen om förvaltning av EU:s strukturfonder.  För projektutgifter i form av faktiska 
kostnader gäller 2 kap. 18-36 §§ och för projektutgifter i form av förenklade 
kostnadsalternativ  gäller 2 kap. 18-22 §§. De utgifter som kan vara stödberättigande 
framgår av den för projektet godkända budgeten, se bilaga 1.  
  
Prövning av om kostnader inom ramen för den godkända budgeten är stödberättigande 
prövas i särskild ordning i samband med att en ansökan om utbetalning av stöd 
inkommer till Svenska ESF-rådet. Stödmottagare ska, utan att gällande 
bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha en separat projektredovisning eller på annat 
lämpligt och redovisningssäkert sätt säkerställa att projektets transaktioner kan utläsas i 
redovisningen, se 7, 11,12 och 14 §§ Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd 
om stöd från Europeiska socialfonden inom ramen för det nationella  
socialfondsprogrammet och inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning, TVFS 
2016:1

Ansökan om utbetalning av stöd
En ansökan om utbetalning av stöd ska lämnas elektroniskt på Svenska ESF-rådets 
ansökningsformulär och vara signerad enligt samma regler som en ansökan om stöd. 
  
Enligt 10 § TVFS 2016:1 ska en ansökan om utbetalning av stöd ska omfatta en period 
om minst en kalendermånads stödberättigande utgifter och får omfatta högst tre 
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kalendermånaders stödberättigande utgifter. 
  
Svenska ESF-rådet får där det kan anses lämpligt och förenklande för samtliga medge 
undantag från andra stycket. 
  
Om inte annat anges i beslutet om stöd ska ansökan om utbetalning ha kommit till 
Svenska ESF-rådet enligt följande

1. första ansökan om utbetalning av stöd senast tre kalendermånader efter det 
datum som angivits som projektperiodens första dag i beslutet om stöd,

2. därefter fortlöpande senast före utgången av var tredje kalendermånad,

3. sista ansökan om utbetalning av stöd senast tre kalendermånader efter det datum 
som angivits som sista dag för projektperioden i beslutet om stöd.

Underlag till ansökan om utbetalning av stöd
En ansökan om utbetalning av stöd ska innehålla

1. läges- eller slutrapport enligt 21–23 §§,

2. en redovisning av resultat- och måluppfyllelse enligt vad som utfästs eller 
fastställts i beslutet om stöd,

3. adekvata underlag för att verifiera att de utgifter som en Ansökan om utbetalning 
avser är stödberättigande, och 

4. tidsredovisning för personal som är verksamma i projektet.
 
Därutöver ska en stödsökande alltid vara beredd att på begäran av Svenska ESF-rådet 
komplettera en ansökan om utbetalning av stöd med följande underlag, 

5. verifiering av att medfinansiering i form av likvida medel har utbetalats till 
stödsökanden eller i förekommande fall stödmottagaren, verifiering av att 
medfinansiering i form av bidrag i annat än pengar har tillhandahållits och för det 
fall förvärvsarbete förekommit tidredovisning för sådant arbete,

6. kopior av upphandlings- eller inköpsunderlag

7. verifiering av deltagarersättning, endast så stor del av deltagarersättningen som 
svarar mot en deltagares nedlagda tid i insatsen får redovisas som 
medfinansiering, och

8. verifiering av inkomster i projektet.
 
Medfinansiering i form av deltagarersättning ska redovisas på Svenska ESF-rådets 
formulär.  
  
Utöver vad som anges ovan får Svenska ESF-rådet begära in ytterligare uppgifter för att 
pröva om utgifterna är stödberättigande, se 11 § ESF-rådets föreskrifter och allmänna 
råd, TVFS 2016:1. 
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Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

Rapportering och avslutande av projekt m.m.
Stödsökanden ska rapportera till Svenska ESF-rådet om de resultat och den verksamhet 
som utförs med stöd från Europeiska social fonden. 
  
Läges- och slutrapporter ska lämnas till Svenska ESF-rådet på av Svenska ESF-rådet 
bestämda formulär.  
  
Stödmottagaren ska senast vid varje ansökan om utbetalning lämna in en lägesrapport 
till Svenska ESF-rådet. Rapporten ska kortfattat beskriva hur insatsen genomförts under 
den aktuella perioden med tydlig koppling till insatsens resultat, insatsens 
genomförandeplan och fastställd budget. 
  
Avvikelser ska kommenteras särskilt och åtgärder för att komma tillrätta med avvikelsen 
ska beskrivas. 
  
Stödsökanden och stödmottagare ska senast i samband med ingivande av den sista 
ansökan om utbetalning bifoga en slutrapport. 
  
Av slutrapporten ska projektets resultat framgå liksom de åtgärder som vidtagits med 
anledning av avvikelser mellan förväntat och faktiskt resultat. Slutrapporten ska även 
innehålla en sammanfattande uppföljning av hela insatsen och redogöra för den 
utvärdering av insatsen som genomförts i förekommande fall åtgärder som vidtagits med 
anledning av utvärderingen, se 21, 22 och 23 §§ i ESF-rådets föreskrifter och allmänna 
råd, TVFS 2016:1.

Utvärdering
Projekt bör utvärderas, eventuellt undantag bedöms utifrån relevans och förutsättningar 
för utvärdering. Kartläggning av behov och beslut om beställning av utvärdering fattas 
under beredningen och/eller analys- och planeringsfasen i samråd med ESF-rådet. 
Utvärdering ska som huvudregel avropas från ESF-rådets ramavtal. Den stödsökande 
som redan har ett avtal med likvärdig utvärderingsleverantör kan efter särskild 
överenskommelse med Svenska ESF-rådet använda sig av den leverantören. 
 
Ovanstående krav på projektutvärdering gäller emellertid inte programområde 3.

SCB-rapportering
Stödsökanden är skyldig att rapportera deltagare till Statistiska Centralbyrån (SCB) i 
enlighet med angiven mall för deltagarrapportering och övriga villkor som fastställts av 
Svenska ESF-rådet.  
  
SCB kommer att inhämta uppgifter från Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan för 
att mäta de aktivitets- och resultatindikatorer som anges i bilaga 1 och 2 till Förordning 
(EU) nr 1304/2013. Projektägaren är skyldig att informera sina deltagare om denna 
hantering i enlighet med instruktioner från ESF-rådet. Uppgifter om projekten och 
uppfyllandet av aktivitets- och resultatindikatorer kan komma att offentliggöras i samband 
med rapportering av Svenska ESF-rådet, i form av t.ex. skriftliga rapporter och på 
Svenska ESF-rådets hemsida. Enskilda individer kommer dock inte att kunna identifieras 
i samband med detta.
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Personuppgiftsbehandling hos Svenska ESF-rådet
Information om Svenska ESF-rådets hantering av enskildas personuppgifter enligt den 
allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) framgår av bilaga till beslutet (GDPR-bilaga). 
Projektägaren är skyldig att omgående och vid behov löpande delge denna information 
till samtliga anställda och deltagare i projektet. Projektägaren måste dessutom 
dokumentera att denna information har delgetts de enskilda så att det framgår när och 
hur detta har skett.

Informationsansvar
Projektägaren och eventuella samverkansparter ska informera om att insatsen 
finansieras av Europeiska socialfonden och visa Europeiska Unionens emblem. 
Projektägaren och eventuella samverkansparter ska vidare se till att de som deltar i en 
insats för unga i förekommande fall känner till att insatsen finansieras genom 
sysselsättningsinitiativet för unga, se 17 § TVFS 2016:1.

Handlingars tillgänglighet och kontroll m.m.
Svenska ESF-rådet, har rätt att hos stödsökanden, stödmottagare, samverkansparter 
och medfinansiärer eller i projektets lokaler följa upp arbetet och ta del av handlingar och 
uppgifter som kan ge upplysningar om insatsen, genomförandet därav inbegripet 
erforderlig räkenskapsinformation och resultatuppfyllelse. 
  
Stödsökanden, stödmottagare, samverkanspart och medfinansiärer ska hålla ovan 
nämnda handlingar tillgängliga för Svenska ESF-rådet eller för den som annars 
företräder Svenska ESF-rådet.  
  
Handlingar och uppgifter, inklusive räkenskapsinformation, ska hållas tillgängliga i 
original eller i form av bestyrkta kopior eller på allmänt godkända databärare till och med 
det årsskifte som infaller fyra (4)  kalenderår efter att stödsökanden eller stödmottagaren 
mottagit besked som slututbetalning, om inte annat anges i beslutet om stöd.  På 
begäran ska även utdrag ur eller kopior av handlingar och uppgifter tillhandahållas. Ovan 
angivna tidsperiod avbryts vid rättsliga förfaranden eller efter begäran av EU-
kommissionen. 
  
Nationella revisions- och kontrollorgan, Europeiska kommissionen och Europeiska 
revisionsrätten ska ha samma rätt som Svenska ESF-rådet enligt ovan, se 18 § TVFS 
2016:1.

Ändring av villkor
Svenska ESF-rådet kommer regelbundet att göra en översyn av projektet och i 
förekommande fall ändra villkor och förutsättningar för beslutet om stöd avseende 
insatser som pågår längre än ett år. Översynen avser en bedömning av projektets 
operativa, ekonomiska och administrativa förmåga, redovisad resultatuppfyllelse jämförd 
med förväntad resultatuppfyllelse och andra omständigheter av sådant slag som ingår vid 
en första prövning av en ansökan om stöd som kan läggas till grund för ett beslut om nya 
eller förändrade villkor för insatsen, se 20 §, ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd, 
TVFS 2016:1.
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Offentlig upphandling och andra köp samt kostnadseffektivitet
Offentlig projektägare: Stödmottagaren ska följa lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling (LOU). Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt. Prövning om en kostnad är 
stödberättigande görs i samband med Svenska ESF-rådets granskning av ansökan om 
utbetalning. Stödsökanden ansvarar för att kostnad som tas upp i ansökan om 
utbetalning är stödberättigande, se 2 kap. 20 § Förordningen om förvaltning av EU:s 
strukturfonder. 
  
Övriga projektägare som ej omfattas av LOU: Stödsökanden ska, vid genomförande av 
köp, hyra och leasing, tillämpa ett inköpsförfarande som baseras på principerna i lagen 
om offentlig upphandling,       d.v.s. icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet, 
proportionalitet och ömsesidighet. Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt. Prövning om 
en kostnad är stödberättigande görs i samband med Svenska ESF-rådets granskning av 
ansökan om utbetalning. Stödmottagaren ansvarar för att kostnad som tas upp i ansökan 
om utbetalning är stödberättigande, se 2 kap. 20 Förordningen om förvaltning av EU:s 
strukturfonder och 7 § TVFS 2016:1.

Förändringar i projekt
Stödsökanden och stödmottagare ska skyndsamt och skriftligen informera Svenska ESF-
rådet  om förutsättningar för beslutet om stöd ( projektet) ändras.  
  
Vid väsentliga förändringar ska stödsökanden och stödmottagaren inhämta Svenska 
ESF-rådets beslut innan en förändring får genomföras.

1. vid ändring av projektets inriktning,

2. vid väsentliga ändringar i projektets genomförandeplan

3. vid ändringar avseende finansiering inklusive medfinansiering,

5. vid inte oförsumbara förändringar av insatsens mätbara mål och indikatorer samt 
avseende  det förväntade resultatet och de förväntade effekter som ska uppnås 
genom insatsen.

Hävning och återbetalningsskyldighet
Beslutet om stöd kan upphävas helt eller delvis om det fattats på grund av oriktig, 
vilseledande eller ofullständig uppgift från stödsökanden eller om stödsökanden brutit 
mot de villkor som gäller för stödet eller om förutsättningarna i övrigt ändras för stödet. 
Om ett stödbeslut upphävs sedan stöd har betalats ut till följd av beslutet, eller om en 
stödmottagare i övrigt har tagit emot stöd för utgifter som inte är stödberättigande, är 
stödmottagaren återbetalningsskyldig för beloppet, se 2 kap. 40 och 41 §§ Förordningen 
om förvaltning av EU:s strukturfonder.

Statsstöd
Enligt 2 § i förordningen (2015:61) om statligt stöd får stöd lämnas i enlighet med de 
förutsättningar som anges i kapitel I och artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014, genom vilka vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre 
marknaden enligt artikel 107 och 108 i fördraget (den allmänna 
gruppundantagsförordningen). 
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Vidare får stöd även lämnas som ett stöd av mindre betydelse i enlighet med de 
förutsättningar som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om 
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
på stöd av mindre betydelse (förordningen om stöd av mindre betydelse).

Om stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i projektet, vilken/vilka 
bedriver en ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna 107–109 i 
EUF-fördraget eller stöd av mindre betydelse under innevarande och de två närmaste 
beskattningsåren ska sökanden lämna en skriftlig redogörelse eller redogörelse i 
elektronisk form för mottagna statsstöd. 
 
Projektets beräknade kostnader fördelade per deltagande organisation ska beskriva i 
avstämningsrapporten inför övergång till genomförande.  
Svenska ESF-rådet bedömer tillämpningen av statsstöd vid det tillfället. Vid 
bedömningen kommer förordningen 1407/2013/EU om stöd av mindre betydelse (de 
minimis), implementerad i svensk rätt genom förordningen 2015:61 om statligt stöd inom 
det svenska socialfondprogrammet, tillämpas.  
 
Rutin ska tas fram för hur redogörelse om mottagande av statligt stöd ska göras och 
beskrivas i avstämningsrapporten. Godkännande ska lämnas av Svenska ESF-rådet 
inför varje nytt intag av företag, då dessa intag kommer ske löpande under 
genomförandefasen.

Svenska ESF-rådet

Beslutande

Åza Rydén

Föredragande

Anna-Lena Wettergren-Wessman

Bilagor 

1. Ansökan med budget 
 
2. Information om personuppgiftslagen
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Carolina Ahlqvist 
Avdelningen för forskning, innovation och 
affärsutveckling 
 
 
 
 
 
 

 

NetPort Science Park AB (svb) 
Katarina Hansell 
Biblioteksgatan 4 
374 35 KARLSHAMN 

DIGItala energilösningar som främjar social innovation, 
CIrkulär ekonomi, minskad klimaTpåverkan och urban 
resIliens 

Beslut programprojekt 

Statens energimyndighet beviljar NetPort Science Park AB (svb) stöd 
motsvarande 84 procent av stödgrundande kostnader, dock högst 6 159 015 
kronor. Stödet lämnas för genomförande av projektet DIGItala energilösningar 
som främjar social innovation, CIrkulär ekonomi, minskad klimaTpåverkan och 
urban resIliens under tiden 2022-06-01 – 2025-05-31. Projektet genomförs inom 
ramen för programmet SamspEl som en del av det internationella samarbetet 
ERA-NET Smart Energy Systems. Beslutet fattas med stöd av förordning 
(2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom 
energiområdet och gällande regleringsbrev för Statens energimyndighet. 
 
Följande villkor gäller för beslutet. 
 
A Detta beslut gäller under förutsättning att de villkor som anges i beslutet och 

tillhörande villkorsbilaga Allmänna villkor följs samt att projektet genomförs i 
enlighet med den i beslutet angivna projektplanen. 

 
B Bifogade blanketter för medgivande till tillgängliggörande av information och 

för samtycke för personuppgiftsbehandling ska undertecknas och återsändas 
till Energimyndigheten senast inom fyra veckor efter mottagandet av 
beslutsbrevet. 

 
C Rapportering om projektet ska ske till Energimyndigheten i enlighet med vad 

som anges under Resultatredovisning nedan. 
 
 

Beslutet kan inte överklagas. Detta följer av 28 § förordningen (2008:761) om 
statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.   
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Ansökan 

NetPort Science Park AB (svb) ansöker om ekonomiskt stöd med 6 175 450 kr för 
att under 2022-06-01 – 2025-05-31 genomföra projektet DIGItala energilösningar 
som främjar social innovation, CIrkulär ekonomi, minskad klimaTpåverkan och 
urban resIliens. Förändringar i budget och tidplan har gjorts i samråd med den 
sökande. Denna ansökan omfattar det svenska deltagandet i projektet ”DigiCiti”, 
som inkommit som ansökan inom den andra utlysningen i det internationella 
samarbetet ERA-Net Smart Energy Systems (ERA-Net SES). 

Skäl för beslutet 

Energimyndigheten bedömer att projektet bidrar till uppsatta mål i utlysningen 
genom att främja den gröna energiomställningen i byggsektorn, med hjälp av 
digitaliserade lösningar som möjliggör flexibel energiefterfrågan.  
 
Energimyndigheten bedömer att projektet har innovationshöjd genom att bygga 
vidare på befintlig state-of-the-art teknik. Projeket möter ett behov på marknaden 
gällande urban energidata arkitektur och har potential att stödja nya 
affärsmodeller. 
 
Energimyndigheten bedömer att förutsättningar för projektet att uppnå 
projektmålen finns och deltagandet från industrin i projektet bedöms öka 
projektets marknadsrelevans. 
 
En oberoende internationell expertgrupp har utvärderat det internationella 
projektet tillsammans med övriga ansökningar inom samarbetet ERA-NET SES 
och projektet tillhör de projekt som valts ut för att erhålla finansiering av 
deltagande myndigheter. 
 
Energimyndighetens stöd till NODA Intelligent Systems AB beviljas enligt 12 § 
förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt 
innovation inom energiområdet. Energimyndigheten bedömer att 
projektaktiviteterna motsvarar experimentell utveckling i enlighet med artikel 
2.86 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014. Stöd för 
projekt som avser experimentell utveckling beviljas i enlighet med artikel 25 i 
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.  
 
Ett tillägg om 20 procentenheter får beviljas till små företag, vilket medger en 
sammanlagd tillåten stödnivå om 45 % för små företag. NODA Intelligent 
Systems AB är med hänsyn till anställda, omsättning, balansomslutning samt 
ägarbild ett litet företag i den mening som avses i bilaga I till kommissionens 
förordning (EU) nr 651/2014. 
 
Eftersom projektet genomförs i samarbete mellan minst två oberoende parter för 
utbyte av kunskap eller teknik eller för att uppnå ett gemensamt mål baserat på 
arbetsdelning, varvid parterna gemensamt definierar räckvidden för 
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samarbetsprojektet, bidrar till dess genomförande och delar dess risker och 
resultat så bedöms projektet vara av karaktären faktiskt samarbete i enlighet med 
artikel 2.90 kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, vilket möjliggör 
ytterligare tillägg om 15 % om forskningsorganisation står för minst 10 % av 
projektets stödgrundade kostnader. 
 
De beviljade stödnivåerna om 60 % till NODA Intelligent Systems AB är 
förenliga med artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. 
Stödnivåerna är därmed förenliga med 12 § förordningen (2008:761) om statligt 
stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. 
 
Energimyndighetens stöd motsvarande 100 % av stödmottagarens 
stödberättigande kostnader till Lunds Universitet, samt stöd motsvarande 100 % 
av stödmottagarens stödberättigande kostnader till NetPort Science Park AB 
beviljas enligt gällande regleringsbrev för Statens energimyndighet. 
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Projektbeskrivning 
     

Projektnr 52588-1  Tidigare stöd 0 kr 
Projekttitel DIGItala energilösningar som 

främjar social innovation, CIrkulär 
ekonomi, minskad klimaTpåverkan 
och urban resIliens 

 Sökt belopp 6 175 450 kr 

Projekthandläggare Carolina Ahlqvist  Total 
etappkostnad 

7 311 315 kr 

Kostnadsställe D92  Beviljat belopp 6 159 015 kr 
Stödform Konsumtion  Ackumulerat stöd 6 159 015 kr 
   Energimyndighetens 

andel 
84 % 

     
Sökande NetPort Science Park AB (svb)  Org.nr 556728-3048 
   Tel 073-399 99 54 
Projektledare Katarina Hansell  Fax 0454-30 71 15 
Adress Biblioteksgatan 4  Plusgironr  
 374 35  KARLSHAMN 

 
 Bankgironr 5982-0571 

   Bankkonto 8153-9 237 673 
316-4 

E-postadress katarina.hansell@netport.se 
Ärendesammanfattning DigiCiti introducerar transformativa tekniker, affärsmodeller och 

kunskapsdelning med potentential att stärka energianvändare och möjliggöra 
ett cirkulärt energisamhälle. Projektets mål är att knyta samman kollektiv 
intelligens och datadriven AI med innovativa affärs- och investeringsmodeller 
för att utnyttja potentialen i ett digitalt samhälle. Projektet kommer att 
utvärderas i prototypanläggningar och Living Labs som täcker in breda 
användarfall för att nå projektets mål för samhällelig, klimatmässig och 
ekonomisk påverkan. 

 

Mål 

Det övergripande målet med DigiCiti är att skapa processer och teknik som 
främjar uthållig och robust produktion och distribution av förnybar energi i flera 
sektorer och som stärker slutanvändares roll som aktör i det framtida 
cirkulära energisystemet. Detta mål kan delas upp i fyra delmål. 
 
Mål för kantnoder: utveckla ett ramverk för autonoma mjukvaruagenter som 
förmår agera i de boendes, fastighetsägarens och andra intressenters ställe och 
intresse. 
 
Mål för klusternoder: skapa ett robust och klimatbeständigt styr- och reglersystem 
för sektorövergripande balans mellan utbud och efterfrågan i ett cirkulärt 
energisystem för att möjliggöra ökad integrering av solvärme, värmepumpsteknik, 
fjärrvärme med låg temperatur, geotermisk energi och andra förnybara 
energikällor. 
 
Mål för affärsnytta: ta fram en plan för marknadsreplikering och 
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kommersialisering, samt skapa en flerstegs investeringsmodell som främjar 
transnationell verksamhet och stöder gröna investeringar i europeisk skala.  
 
Mål för kunskapsdelning: utveckla och implementera en strategi för 
kunskapsdelning som möjliggör ett snabbt och brett upptag av resultat från 
DigiCiti. Den inom DigiCiti utvecklade teknologin, processerna och dess 
prestanda kommer att bedömas utifrån och jämföras med konkurrerande 
lösningar. De fullskaligt implementerade prototyperna kommer att ligga till grund 
för kunskapsutbyte och för att demonstrera en fullständigt integrerad DigiCiti-
lösning. 
 
Samtliga delmål ska även bidra till en övergång från nuvarande TRL 4-5 till en 
marknadsklar TRL 8 vid projektets slut. 

Genomförande 

Projektet är ett delprojekt inom det internationella projektet DIGItal energy 
solutions promoting social innovation, CIrcular economy, climate change 
miTIgation andurban resilience (DigiCiti). I det internationella projektet är 
NetPort Science Park, Lunds Universitet och NODA Intellegent Systems svenska 
parter som tillsammans med ett konsortium med österrikiska partners: AEE 
INTEC, AGRAR+ Beteiligungsges. m.b.H., Beck & Partner KG, samt Schneid 
Gesellschaft m.b.H. genomför projektet. NetPort Science Park är projektledare för 
det internationella projektet. 
 
I projektet kommer algoritmer för distribuerad styrning via decentraliserad 
optimering på nät-, byggnads- och användarnivå att utvecklas och testas på ett 
antal prototypanläggningar. Anläggningarna inkluderar ett Living Lab hos den 
österrikiska projektpartnern AEE INTEC, samt kundanläggningar i såväl Sverige 
som Österrike. De tekniska lösningarna utvärderas och följs upp genom ett antal 
fördefinierade KPI (key performance indicators), vilka kommer att 
vidareutvecklas i början av projektet. 
 
En svensk demonstrationsanläggningen kommer att genomföras i samarbete med 
det kommunala fastighetsbolaget Osbybostäder. 
 
Genomförande av DigiCiti delas in i arbetspaket. Nedan beskrivs de svenska 
aktiviteterna i det internationella projektet: 
AP1 Projektledning, projektmånad 1-36, NetPort Science Park 

1.1  Projektkoordinering, NetPort Science Park, NODA Intelligent 
Systems och Lunds Universitet 
1.2 Finansiell projektledning, NetPort Science Park, NODA Intelligent 
Systems och Lunds Universitet 
1.3 Utveckling av gemensam data- och informationsbas, NetPort Science 
Park, NODA Intelligent Systems och Lunds Universitet 
1.4 Vetenskaplig koordinering, Lunds Universitet 
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1.5 Leveranser till Knowledge Community, NetPort Science Park, NODA 
Intelligent Systems och Lunds Universitet 
 

AP2 AI och systemutveckling, projektmånad 1-36, Lunds Universitet 
2.1 Analys av krav och behov, Lunds Universitet, NetPort Science Park 
och NODA Intelligent Systems 
2.2 Utveckling av styralgoritmer i klusternoden, Lunds Universitet och 
NODA Intelligent Systems 
2.3 Utveckling av IoT och användarcentrerade algoritmer i kantnoden,  
Lunds Universitet och NODA Intelligent Systems 
2.4 Definition av KPIer, Lunds Universitet och NODA Intelligent Systems 
 

AP3 Prototyp och demoanläggning, projektmånad 12-36, NODA Intelligent 
Systems 
3.1 Svensk demoanläggning, NODA Intelligent Systems 
 

AP4 Utvärdering, projektmånad 18-36 
4.1 Datainsamling och analys, NODA Intelligent Systems 
 

AP5 Affärsutveckling och replikering, projektmånad 1-36, NODA Intelligent  
Systems 
5.1 Marknadsanalys, M 1-36, NODA Intelligent Systems 
5.2 Regulatory framework and standardization needs, NetPort Science  
Park och NODA Intelligent Systems 
5.3 Utvärdering av resultat ur ett marknadsrelaterat perspektiv,  
NetPort Science Park, NODA Intelligent Systems och Lunds Universitet 
5.4 Utveckling av affärsmodell, NODA Intelligent Systems, NetPort 
Science Park och Lunds Universitet 
5.6 Kommersialisering, replikering och marknadsupptag, NODA 
Intelligent Systems 
 

AP6 Disseminering och kommunikation, projektmånad 1-36, NetPort Science  
Park 

6.1 Plan för disseminering och kommunikation, NetPort Science Park,  
NODA Intelligent Systems och Lunds Universitet 
6.2 Intressentengagemang och samlärande evenemang, NetPort Science  
Park, NODA Intelligent Systems och Lunds Universitet 
6.3 Spridning och kommunikation, NetPort Science Park, NODA  
Intelligent Systems och Lunds Universitet 
6.4 Formativ utvärdering, NetPort Science Park 
6.5 Knowledge community aktiviteter, Lunds Universitet, NetPort Science  
Park och NODA Intelligent Systems 
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Tidplan 

Projektstart 2022-06-01 
Projektslut 2025-05-31 
Lägesrapport 2022-06-15 
Ekonomisk redovisning 2023-06-15 
Lägesrapport 2023-06-15 
Ekonomisk redovisning 2024-06-15 
Lägesrapport 2024-06-15 
Ekonomisk redovisning 2025-01-15 
Lägesrapport 2025-01-15 
Slutrapport 2025-05-31 
Ekonomisk  slutredovisning 2025-07-31 

 

  

Ekonomi 

Finansiering 

År Finansieringskod Beviljat belopp 

2022 1631 2 342 039 
2023 1631 1 071 736 
2024 1631 1 857 782 
2025 1631 887 458 

 

  

Kostnads- och personalplan 

År 2022 2023 2024 2025 Summa 
Lönekostnader 1 448 103 2 374 122 1 932 432 938 908 6 693 565 
Utrustning 0 50 000 0 0 50 000 
Resor 43 500 131 250 131 250 101 750 407 750 
Köpta tjänster 50 000 50 000 50 000 10 000 160 000 
Summa 1 541 603 2 605 372 2 113 682 1 050 658 7 311 315 

 

Med utrustning avses nödvändiga installationskomponenter i byggnaderna som 
utgör den svenska prototypen, exempelvis sensorer. Installationskomponenterna 
av utrustning monteras av fastighetsägaren med konsultation från 
NODA. 
 
Kostnader för köpta tjänster/konsultkostnader avser spridnings och 
kommunikationsaktiviteter, där extern kompetens kommer att behövas. Exempel 
är (men inte begränsat till) teknisk kompetens vid upprättande och underhåll av 
hemsidor, design och tryck av spridningsmaterial samt teknisk kompetens vid 
digitala workshops och seminarier. 
 
Kostnader för resor avser uppstart av det internationella projektet, resor till 
vetenskapliga konferenser för omvärldsbevakning och spridning av resultat, samt 
till workshops och seminarier som projektet kommer att arrangera. Kortare resor 
till och från prototypanläggningarna kommer även att genomföras. 
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Endast kostnader som kan hänföras till projekttiden finns redovisade under 
utrustningskostnader. Beräkningen av restvärde är gjord enligt god 
redovisningssed. 

Projektutförare 

Namn Kalenderår Kostnad (kr) Stöd (kr) Stödandel* (%) 

Lunds universitet 2022 416 353 416 353 100 
Lunds universitet 2023 747 622 747 622 100 
Lunds universitet 2024 746 432 746 432 100 
Lunds universitet 2025 332 158 332 158 100 
NetPort Science Park AB (svb) 2022 447 000 447 000 100 
NetPort Science Park AB (svb) 2023 703 000 703 000 100 
NetPort Science Park AB (svb) 2024 727 500 727 500 100 
NetPort Science Park AB (svb) 2025 310 500 310 500 100 
NODA Intelligent Systems AB 2022 678 250 406 950 60 
NODA Intelligent Systems AB 2023 1 154 750 692 850 60 
NODA Intelligent Systems AB 2024 639 750 383 850 60 
NODA Intelligent Systems AB 2025 408 000 244 800 60 
Summa  7 311 315 6 159 015  

* Varje finansieringsrad avrundas till heltal 

  

Utbetalningsplan 

Planerat utbetalningsdatum Planerat belopp 

2022-07-15 2 342 039 
2023-07-15 1 071 736 
2024-07-15 1 857 782 
2025-02-15 887 458 
Summa 6 159 015 

 

Utbetalning sker enligt utbetalningsplanen utan föregående rekvisition. 

Samfinansiering 

Namn % av total* Summa 

Energimyndigheten 84,24 6 159 015 
NODA Intelligent Systems AB 15,76 1 152 300 
Summa 100 7 311 315 

* Varje finansieringsrad avrundas till heltal 

  
 

Resultatredovisning 

Projektet ska presenteras i de sammanhang där Energimyndigheten så begär. Vid 
all presentation från projektet ska det framgå att projektet finansieras av 
Energimyndigheten samt har erhållit stöd av EU-kommissionen utifrån European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 
no. 883973 –EnerDigit. 
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Lägesrapport ska inlämnas enligt plan som beskriver hur arbetet fortskrider både 
till ERA-Net Smart Energy Systems (ERA-Net SES) via rapporteringsverktyg till 
det internationella initiativet ERA-Net SES, samt för de svenska aktiviteterna 
elektroniskt till Energimyndigheten, i första hand via E-kanalen. Eventuella 
avvikelser från plan och viktigare uppnådda resultat i projektet samt faktiskt 
kostnadsutfall i förhållande till budgeterade belopp. 

Ekonomisk redovisning ska inlämnas enligt plan på särskild blankett som hämtas 
på myndighetens webbplats. En slutrapport för hela projektet ska inlämnas enligt 
mall som tillhandahålls genom initiativet ERA-Net SES. En slutrapport med en 
kort sammanfattning på svenska och engelska inlämnas till Energimyndigheten 
elektroniskt, i första hand via E-kanalen.  

Slutrapporten ska särskilt belysa de frågeställningar som tas upp under 
beslutsbrevets mål och genomförande. En ekonomisk slutredovisning ska 
inlämnas elektroniskt i ett påskrivet inskannat exemplar, via E-kanalen. 
Tillsammans med ekonomisk slutredovisning ska även intyg om behörighet att 
signera redovisningen bifogas Mallar för rapportering tillhandahålls på 
Energimyndighetens hemsida. 

Särskilda villkor 

Projektet ska vid behov medverka i SamspELs programrelaterade aktiviteter och 
tillhandahålla för programmet adekvat material. Bl.a. innefattar detta deltagande i 
programkonferens. 
 
Beslutet gäller under förutsättning av att NetPort Science Park AB inom tre 
veckor efter mottagandet av beslutet intygar att den tydligt särskiljer sin icke-
ekonomiska verksamhet, dess kostnader och finansiering, från sin övriga 
ekonomiska verksamhet och att projektet bedrivs inom den icke-ekonomiska 
verksamheten. 
 
Innan första utbetalning sker från Energimyndigheten till ansökanden ska ett 
konsortieavtal (eller motsvarande) mellan projektets internationella partners ha 
upprättats. Avtalet ska säkerställa att det internationella projektet genomförs i 
linje med den internationella projektansökan samt reglera så att: 
 

1) projektet genomförs som faktiskt samarbete i enlighet med artikel 2.90 i 
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, det vill säga: samarbete 
mellan minst två oberoende parter för utbyte av kunskap eller teknik eller 
för att uppnå ett gemensamt mål baserat på arbetsdelning, varvid parterna 
gemensamt definierar räckvidden för samarbetsprojektet, bidrar till dess 
genomförande och delar dess risker och resultat. En eller flera parter kan 
stå för hela kostnaden för projektet och därmed befria andra parter från de 
ekonomiska riskerna med projektet. Kontraktsforskning och 
tillhandahållande av forskningstjänster betraktas inte som 
samarbetsformer. 
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2) statsstödsreglerna kring indirekt stöd efterlevs i enligt avsnitt 2.2.2 i 
kommissionens Rambestämmelser för statligt stöd till forskning, 
utveckling och innovation (2014/C 198/01). Utifrån dialog med 
ansökanden ska avtalet säkerställa att eventuella immateriella rättigheter 
som projektet ger upphov till och relaterade tillträdesrättigheter tilldelas de 
olika samarbetsparterna på ett sätt som korrekt motsvarar deras 
arbetsblock, bidrag och respektive intressen, enligt punkt 28 c) avsnitt 
2.2.2 i kommissionens Rambestämmelser för statligt stöd till forskning, 
utveckling och innovation (2014/C 198/01). 

 
 
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Rémy Kolessar. Därutöver 
har enhetscheferna Marie Claesson, Åsa Forsum, Klara Helstad och Peter Engdahl 
samt handläggaren Fredrik Lundström deltagit i den slutliga handläggningen. 
Föredragande har varit handläggaren Carolina Ahlqvist. 
 
 
 
 
Rémy Kolessar 
 
 
       Carolina Ahlqvist 
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Catharina Norberg 
Avdelningen för forskning, innovation och 
affärsutveckling 
 
 
 
 
 
 

 

NetPort Science Park AB (svb) 
Stina Apel 
Biblioteksgatan 4 
374 35 KARLSHAMN 

Förstudie: Drivmedelsteknologiers påverkan på 
transporteffektivitet  

Beslut programprojekt 

Statens energimyndighet beviljar NetPort Science Park AB (svb) stöd 
motsvarande 100 procent av stödgrundande kostnader, dock högst 1 000 000 
kronor. Stödet lämnas för genomförande av projektet Förstudie: 
Drivmedelsteknologiers påverkan på transporteffektivitet  under tiden 2021-10-18 
– 2022-12-31. Projektet genomförs inom ramen för programmet 
Transporteffektivt samhälle. Beslutet fattas med stöd av gällande regleringsbrev 
för Statens energimyndighet. 
 
Följande villkor gäller för beslutet. 
 
A Detta beslut gäller under förutsättning att de villkor som anges i beslutet och 

tillhörande villkorsbilaga Allmänna villkor följs samt att projektet genomförs i 
enlighet med den i beslutet angivna projektplanen. 

 
B Bifogade blanketter för medgivande till tillgängliggörande av information och 

för samtycke för personuppgiftsbehandling ska undertecknas och återsändas 
till Energimyndigheten senast inom fyra veckor efter mottagandet av 
beslutsbrevet. 

 
C Rapportering om projektet ska ske till Energimyndigheten i enlighet med vad 

som anges under Resultatredovisning nedan. 
 
 

  

Ansökan 

NetPort Science Park AB (svb) ansöker om ekonomiskt stöd med 1 000 000 kr för 
att under 2021-10-01 – 2022-12-31 genomföra projektet Förstudie: 
Drivmedelsteknologiers påverkan på transporteffektivitet .  Ansökan har 
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behandlats inom ramen för den sjätte utlysningen inom programmet 
Transporteffektivt samhälle och bedömts av experter inom programmets 
bedömargrupp. Den förändrade starttiden för projektet har stämts av med 
sökanden. 

Skäl för beslutet 

Energimyndigheten bedömer att projektets inriktning ligger i linje med 
utlysningens fokus på omställningen till ett transporteffektivt samhälle. Projektet 
bedöms kunna bidra med ökad kunskap till transportsektorns aktörer om hur olika 
drivmedelsteknologival kan inverka på transporteffektiviteten för tunga 
godstransporter. Vidare bedöms projektet uppfylla kraven för en 
genomförbarhetsstudie och utgör en god grund för eventuellt fullskaligt projekt  
 
Energimyndighetens stöd motsvarande 100 % av stödmottagarens 
stödberättigande kostnader går i sin helhet till Netport Science Park AB, RISE 
Research Institutes of Sweden AB och Blekinge Tekniska Högskola och beviljas 
enligt gällande regleringsbrev för Statens energimyndighet. 
 
Mot denna bakgrund beslutar Energimyndigheten att bevilja stöd till projektet. 
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Projektbeskrivning 
     

Projektnr 52359-1  Tidigare stöd 0 kr 
Projekttitel Förstudie: Drivmedelsteknologiers 

påverkan på transporteffektivitet  
 Sökt belopp 1 000 000 kr 

Projekthandläggare Catharina Norberg  Total 
etappkostnad 

1 000 000 kr 

Kostnadsställe D95  Beviljat belopp 1 000 000 kr 
Stödform Konsumtion  Ackumulerat stöd 1 000 000 kr 
   Energimyndighetens 

andel 
100 % 

     
Sökande NetPort Science Park AB (svb)  Org.nr 556728-3048 
   Tel 073-399 99 54 
Projektledare Stina Apel  Fax 0454-30 71 15 
Adress Biblioteksgatan 4  Plusgironr  
 374 35  KARLSHAMN 

 
 Bankgironr 5982-0571 

   Bankkonto 8153-9 237 673 
316-4 

E-postadress stina.apel@netport.se 
Ärendesammanfattning Denna förstudie utvecklar en prototyp till beslutsverktyg som ger åkerier och 

transportköpare stöd i att välja rätt drivmedelsteknologi för att bli fossilfria på 
ett transporteffektivt och kostnadseffektivt sätt. Prototypverktyget tas fram 
genom att identifiera, kategorisera och värdera kritiska nyckelfaktorer för 
sådana val.  Förstudien avgränsas till analys av drivmedelsteknologier som 
medför elektrifiering av transportsektorn (bränsleceller, batteridrift, och 
elvägar). Den framtagna prototypen av verktyget valideras i denna förstudie i 
mindre skala på Södra Cells transportflöden. En viktig del i valideringen är 
att mäta transporteffektivitetspåverkan av drivmedelsteknologival som till 
exempel lastkapacitet, köreffektivitet och ruttval för tunga 
väggodstransporter. Resultaten av studien utgör ingångsvärden för ett 
framtida fullskaligt projekt och är av betydelse för såväl privata som statliga 
beslutsfattare.  

 

Mål 

Syfte/effektmål: Projektets övergripande syfte är att ha ett utvecklat och validerat 
beslutsverktyg som hjälper aktörer att välja rätt drivmedelsteknologi för att bli 
fossilfria på ett transporteffektivt och kostnadseffektivt sätt.   
 
Projektmål: Projektets mål är att identifiera kritiska nyckelfaktorer för åkerier och 
transportköpares val av transporteffektiv och fossilfri drivmedelsteknologi och 
med hjälp av dessa forma en prototyp till ett beslutsverktyg som valideras i 
mindre skala på ett av Södra Cells flöden.  
 
Projektets delmål:  
1, Bygga upp ökad kunskap genom att ta fram kritiska nyckelfaktorer för val av 
fossilfri och transporteffektiv drivmedelsteknologi.  
2, Ta fram en prototyp till beslutsverktyg för åkerier och transportköpare som 
syftar till att ge stöd i val av fossilfri och transporteffektiv drivmedelsteknologi  
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3, Validera prototypen i mindre skala  
4, Bygga nätverk av aktörer  

Genomförande 

Projektet är en genomförbarhetsstudie och utförs av Netport Science Park i 
samarbete med Rise Research Institutes of Sweden AB och Blekinge Tekniska 
Högskola. Arbetet är uppdelat i följande tre arbetspaket (AP) som alla genomförs 
i samarbete och där alla tre parterna bidrar med sina kompletterande erfarenheter 
av området som projektet berör. 
 
AP1 Fossilfria drivmedelteknologiers begränsningar och möjligheter för åkerier 
och transportköpare   
Ledare: BTH 
Deltagare: RISE, NetPort  
Tidplan: Månad 1 till månad 10  
 
AP1 kommer att identifiera kritiska nyckelfaktorer för valet av fossilfri 
drivmedelteknologi som är avgörande för transporteffektiviteten, till exempel 
lastkapacitet, kör- och vilotider, och ruttval. Målet med AP1 är att:  
1, identifiera kritiska nyckelfaktorer  
2, identifiera samspelet mellan dessa   
3, baserat på (1) och (2) analysera vilka begränsningar och möjligheter de har för 
åkeriers och transportköpares transporteffektivitet.   
 
Framtagning av nyckelfaktorer som avgör valet av drivmedelsteknologi tas fram i 
nära dialog med relevanta aktörer genom enkäter och intervjuer samt genomgång 
av relevant litteratur.  
 
AP2 Utveckling och test av prototyp för beslut av fossilfri drivmedelsteknologi   
Ledare: RISE 
Deltagare: BTH, NetPort  
Tidplan: Månad 7 till månad 15 
 
Resultaten i AP1 kommer att användas till att utveckla en prototyp till 
beslutsverktyg för att stödja åkerier och transportköpare i att välja ”rätt” fossilfri, 
kostnadseffektiv och transporteffektiv drivmedelteknologi. Detta görs genom att 
klassificera och värdera de kritiska nyckelfaktorerna och rangordna dem utifrån 
deras betydelse för klimat, transporteffektivitet samt kostnadseffektivitet. Målet är 
att kunna svara på hur åkerier och transportköpare påverkas av olika 
drivmedelsteknologiers begränsningar och möjligheter, samt deras betalnings- och 
investeringsvilja till dessa.   
 
Detta görs genom att i en iterativ process utveckla, testa och validera prototypen 
till beslutsverktyget genom workshops intervjuer och enkäter i nära samarbete 
med olika intressenter. Därefter valideras den slutgiltiga prototypen på ett av 
Södra Cells transportflöden.  
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AP3 Projektledning, social hållbarhet etc och kunskapsspridning   
Ledare: NetPort 
Deltagare: BTH, RISE  
Tidplan: Månad 1 till månad 15 
 
Projektplanen för genomförandet består av tre arbetspaket. Projektledning och 
spridning av resultat syftar till att säkerställa ett smidigt genomförande av 
projektplanen såväl som att maximera samarbetsfördelarna och effekterna av 
projektets resultat. I AP3 kommer följande aktiviteter ingå:  
- Projektledning och administration: rapportering av projektresultat och 
ekonomisk rapportering  
- Extern kommunikations och resultatspridning: spridning via nyhetsbrev, 
hemsidor samt via åkeriföreningar  
- Resor: främst för att studera transportflöden  
- Utvärdering och lärande   
- Hållbarhetsaspekter : belysa faktorer som påverkar 
jämställdhets/jämlikhetsperspektiv som ska leda till metodstöd i det fullskaliga 
beslutstödsverktyget 
- Löpande avstämning: med Trafikverket och andra myndigheter och regioner  
- Avslutsarbete: slutrapport och planering för vidareutveckling av beslutsverktyg 
 
Resultatspridning 
Projektets målgrupper är: 
- Åkerier: välja rätt drivmedelsteknologi för att uppnå kostnadseffektivitet och 
bidra till ökad transporteffektivitet. 
- Statliga beslutsfattare: bedöma i vilken utsträckning privata 
transportinfrastrukturinvesteringar kan 
komplettera/underlätta statliga sådana investeringar. 
- Transportköpare: bedöma värdet av att investera i transportinfrastruktur och 
betala för transporter med olika 
drivmedelsteknologi. 
- Akademi: genom kunskapsuppbyggnad om drivmedelsteknologival 
 
Alla resultat från projektet, inklusive prototypen av verktyget, kommer att vara 
öppet tillgängliga för alla som vill använda dem och kommer att spridas via en 
projekthemsida. Verktyget kommer att förvaltas av NetPort Science Park. Vidare 
kommer resultaten spridas i form av 2 publikationer i internationellt erkända 
akademiska forum (tidskrifter/konferenser) samt via seminarium och workshop 
med diskussion av resultat och dess implikationer med inbjudna intressenter. 
Resultatspridningen syftar till att stärka kunskapsutbytet mellan olika 
transportsystemsaktörer både nationellt och internationellt men också till att 
bygga ett starkt nätverk av aktörer för en eventuell fullskalig ansökan samt att 
förankra förstudiens resultat hos exempelvis Trafikverket, Sveriges Åkeriföretag 
och berörda regioner samt övriga intressenter. 
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Tidplan 

Projektstart 2021-10-18 
Projektslut 2022-12-31 
Ekonomisk redovisning 2022-05-01 
Lägesrapport 2022-05-01 
Slutrapport 2022-12-31 
Ekonomisk  slutredovisning 2023-02-28 

 

  

Ekonomi 

Finansiering 

År Finansieringskod Beviljat belopp 

2021 1631 571 250 
2022 1631 428 750 

 

Utbetalning sker enligt utbetalningsplan utan föregående rekvisition. Första 
utbetalning kan ske då intyg om särskiljning av icke-ekonomisk verksamhet 
inkommit till och godkänts av Energimyndigheten. 

Kostnads- och personalplan 

År 2021 2022 Summa 
Lönekostnader 112 800 639 200 752 000 
Resor 0 50 000 50 000 
Indirekta kostnader 29 700 168 300 198 000 
Summa 142 500 857 500 1 000 000 

 

  

Projektutförare 

Namn Kalenderår Kostnad (kr) Stöd (kr) Stödandel* (%) 

Blekinge Tekniska Högskola 2021 47 550 47 550 100 
Blekinge Tekniska Högskola 2022 285 450 285 450 100 
NetPort Science Park AB (svb) 2021 47 400 47 400 100 
NetPort Science Park AB (svb) 2022 286 600 286 600 100 
RISE Research Institutes of 
Sweden AB 

2021 47 550 47 550 100 

RISE Research Institutes of 
Sweden AB 

2022 285 450 285 450 100 

Summa  1 000 000 1 000 000  
* Varje finansieringsrad avrundas till heltal 

  

Utbetalningsplan 

Planerat utbetalningsdatum Planerat belopp 

2021-10-30 571 250 
2022-06-01 428 750 
Summa 1 000 000 
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 Datum Dnr 

2021-10-18 2021-012194 
 Projektnr 

 52359-1 
 

  

  
 

Resultatredovisning 

Projektet ska presenteras i de sammanhang där Energimyndigheten så begär. Vid 
all presentation från projektet ska det framgå att projektet finansieras av 
Energimyndigheten.  
  
Lägesrapport ska inlämnas enligt tidplan, i första hand elektroniskt via E-kanalen. 
Lägesrapporten ska beskriva hur arbetet fortskrider, eventuella avvikelser från 
plan och viktigare uppnådda resultat i projektet samt faktiskt kostnadsutfall i 
förhållande till budgeterade belopp. Mall för lägesrapport finns på 
Energimyndighetens hemsida.  
  
 Ekonomisk redovisning ska inlämnas enligt tidplan, i ett påskrivet inskannat 
exemplar, i första hand elektroniskt via E-kanalen. Mallen för ekonomisk 
redovisning finns på Energimyndighetens hemsida.  
  
 En slutrapport med en kort sammanfattning på svenska och gärna även på 
engelska ska inlämnas till Energimyndigheten, i första hand elektroniskt via E- 
kanalen. Slutrapporten ska särskilt belysa de frågeställningar som tas upp under 
beslutsbrevets mål och genomförande. Tillsammans med slutrapporten ska en 
administrativ bilaga lämnas. Mallar för slutrapportering finns på 
Energimyndighetens hemsida.  
  
 En ekonomisk slutredovisning ska inlämnas enligt tidplan, i ett påskrivet 
inskannat exemplar, i första hand elektroniskt via E-kanalen. Mall för ekonomisk 
slutredovisning finns på Energimyndighetens hemsida. 

Särskilda villkor 

Projektresultaten ska publiceras. Publicering ska göras i enlighet med god 
internationell sed för publicering av forskningsresultat. Stödmottagaren har rätt att 
skydda projektresultaten med patent eller annan immateriell skyddsrätt och därvid 
avvakta med publicering tills eventuell ansökan om sådan skyddsrätt har lämnats 
in till berörd patentmyndighet. Energimyndigheten ska meddelas om 
stödmottagaren avser att skydda projektresultaten. Ansökan ska lämnas in till 
patentmyndighet utan dröjsmål. Stödmottagaren ska inhämta skriftligt 
medgivande från Energimyndigheten om stödmottagaren önskar att fördröja 
publicering projektresultat av andra skäl än för att skydda projektresultaten eller 
att avstå från publicering av ett visst resultat. 
 
Stödmottagare eller resultatens rättsinnehavare får överlåta eller upplåta 
projektresultat till annan. Detta får dock inte ske på ett sådant sätt att överlåtandet 
eller upplåtandet leder till indirekt statligt stöd. Ägande- och nyttjanderätt till 
projektresultaten inom projektet ska regleras i enlighet med avsnitt 2.2.2 i 
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 Datum Dnr 

2021-10-18 2021-012194 
 Projektnr 

 52359-1 
 

  

Europeiska kommissionens Rambestämmelser för statligt stöd till forskning, 
utveckling och innovation (2014/C 198/01). 
 
Beslutet gäller under förutsättning av att RISE Research Institutes of Sweden AB 
och Netport Science Park AB inom tre veckor efter mottagandet av beslutet 
intygar att de tydligt särskiljer sin icke-ekonomiska verksamhet, dess kostnader 
och finansiering, från sin övriga ekonomiska verksamhet och att projektet bedrivs 
inom den icke-ekonomiska verksamheten. 
 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Peter Engdahl. Därutöver har 
handläggaren Catharina Norberg deltagit i den slutliga handläggningen. 
Föredragande har varit handläggaren Catharina Norberg. 
 
 
 
 
Peter Engdahl 
 
 
       Catharina Norberg 
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Crrergimyndigheten
AWAL FÖR KONSULTUPPDRAG
OCH ANDRA TJANSTER

Datum Dnr

2021-0s-10 2021-2ts0s
Arbetsordernr Kostnadsställe

125s03 D61
K.nr

| (2)

Avropsavtal för konsultuppdrag

Företagets namn, postadress

NetPort Science Park AB (svb)
Uppdragsledare

Katarina Hansell

katarina.hansell@netport.se, +46(0)73 06 I 09 I 5
Tel nr, org nr el personnr

orgnr: 556728-3048
Ram- eller Leveransavtålets dnr

Uppdragsgivare

Statens energimyndighet
Uppdragsledare

Ada Nilsson, ada.nilsson@energimyndigheten.se

U fa - konsulten ska enl direktiv från En heten utföra de ra

Ersättni

Socialförsäkrin ifter Avtalets hetstidJqY

Konsulten är skyldig att betala socialförsäkringsavgifter m.m
Fr.o.m. - t.o.m.

avtal steckn - 2023 -02 -28

Särskilda villkor

Uppräkningstal ftr timprisberäkning övriga konsultnivåer:

För konsultnivä 2: 0,85 samt för konsultnivå 4 : 1,5

Etrcrgilryntlighetcl har rnöjlighet och avsikt att förlänga avtälet med ytterligare l2
månader, baserat på uppföljning och uppnått resultat.

Leverantör ska på uppdrag av Energimyndigheten resa på ett hållbart sätt, med så

lite miljöbelastning som möjligt. Resfria alternativ ska alltid beaktas.

Forls i bilaga nr

I övrigt gäller Allmänna villkor på nästa sida.

Postadress: Box 310 .631 04 Eskilstuna . Besöksadress Gredbyvägen 10
Telefon 01 6-544 20 00 . Telefax 01 6-544 20 99
registrator@energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se
Org.nr 202100-5000
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Uppdragsavtal - Insatser ft)r kommersialisering av energiinnovationer

Art

Omfattning och ulförande

Enligt beskrivet i upphandlingens upphandlingsdokument (bilaga l), anbudets

samtliga handlingar inkl genomftirandeplan (bilaga 2) samt uppdateringar av dessa

ftir kommande år. Uppdragets dataskydd gällande personuppgiftsbehandling

beskrivs i bilaga 3 - Personuppgiftsbitradesavtal.

Forts i bilaga nr

Tidsplan och form för redovisning

Forts i bilaga nr Datum för delrapporter Datum för slutredovisning

I Timarvocle SEK

! Dagarvode SEK

I rapris ser

f] rast pris SEK

nivå 3: 750 I 500 000/år Resekostnad och expenser ersättes
enligt separat överenskommelse

ingår i takpriset
Personal som ska utföra uppdraget

Enligt genomftirandeplan.
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Qrn"rgi^yndigheten

3, Kontroll
Når ersättning utgår i fom av tim- eller dag-
node ska konsult eller mnm uppdragstagare
kunna styrka sin debitering genom tidskrivning
eller bokliiring.

Energimyndigheten htr rätt att kontrollera aft
ubete som mges i fakturil motsvaras av utört
ilbete.

4. Personal - underlev€rantör
Konsultuppdrag eller mm tjåinst ska utfiiras i
egen regi med mställd personal om inte ilnat
skriftligen ar.talats med Energimlndigheten.

Konsultens, mnan uppdragstagues eller
eventuell underleverillörs personal. som vistas i
Energimyndighetens lokaler ska ftir att medges
tilltråde till lokalema kunna uppvisa godtagbu
legitimation på begåfm av Energimyndighetens
personal eller väktre.

På energimyndighetens begifm ska en ör-
teckning imehållmde nm och personnumer
på all personal som mlitas ör uppdraget över-
låimnas till Energimyndigheten.

Konsult Ifu byta ut underkonsult eller någon
av sina mstålld4 som rbetar med uppdraget,
mot mnil ilstailld efter skriftligt medgivmde
av Energimlmdigheten.

Konsult eller mnm uppdragstagile ilsvilar
Iiir underkonsults eller underleverantörs öbete
såsom liir eget ubete.

5. lmmåaerialrätt och nyttjanderäit m,m.
Energimyndigheten fiirviiryar genom detta awal
alla imateriella rättigheter, såsom upphovs-,
varumiirkes-, patent- och mönstenätt, till
konsults rbetsresultat, håri inbegripet rätten att
fritt beubet4 iindr4 modifiera och nyttja verket
smt att fritt överlåta upphovsrätten vidile.

Konsult Iår inte publicera eller på annat sätt
n)ttja utredningsmaterial eller arbetsr€sultat
utm Energimyndighetens ft)regående skiftliga
godkännöde. Beträffade datorprogram erinras
konsulten om aft den av Energimlmdigheten
öruäruade upphovsrätten även omfattil liirbore-
dande designmaterial.

Enkätsvil och ilnat utredningsmaterial över-
liimnas till Energimyndigheten niir uppdraget
har slutfttrts.

6. Sekretess
Konsultetr Iår inte röja eller utnyttja seketess-
belagd uppgift. Bestämelser om tystnadsplikt i
det allmåinnas verksilnhet och om örbud att
låimna ut allmänna handlingar återfims i

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Att lagen inte gåiller enbart liir statligt mställda
frmgr av dess 2 kap. I g, enligt vilken
sekretessen gäller ör det person som i egenskap
av uppdragstagtre eller "pä mm liknmde
gmd" ör det allm?innru riikning deltar eller ha
deltagit i myndighetens verksamhet och diirvid
hr lått kiinnedom om sekretessbelagd uppgift.
Genom denna regel omfattd inte endast
konsulten själv av sekretessen util även pqson
som konsulten ställer till myndighetens örfog-
mde ftjr uppdragets fullgörilde och som deltar i

2 (2)

myndighetens verksmhet på smma sätt som
om myndigheten hade ingått uppdragsavtal med
vederbörmde person.

Seketessen gäller även sfter det att
upp&aget ifråga upphört.

Den som rQ,jer eller utnyttjar sekretessbelagda
uppgifter straffas enligt 20 kap. 3 $ brottsbalken.

Konsulten örbinder sig att göra de medube-
ttrc som sysselsätts med upp&aget
uppmiirksmma på gällmde beståimelser om
sekretess.

För uppdmgstagile som inte deltil i myndig-
hetens verksamhet gäller tystnadsplikt Iitr alla
uppgifter om enskild persons eller öretags
afliirs- och drift forhållanden, uppfi mingu eller
forskningsresultat, som uppdragstagaen ått
kämedom om under uppdraget. Sådaa
uppgifter fil inte utnl4tjas av uppdragstagaren
vid äventyr av skadestmdsskyldighet.
Uppdragstagtren ilsvrar ör att all berörd
personal infomeras om tystnadsplikten.

t. Jav
Konsult eller annan uppdragstagar€ ska utm
&öjsmål mäla till Energimyndigheten om det
fims någon omstiindighet som skulle kunna
medöra att enjävsituation uppstår ftir konsulten
eller uppdragstagaren.

8. Uppsägning av evtalet eller begränsning av
uppdraget
Energimyndigheten km säga upp avtalet eller
begråinsa uppdrag€ts omfattning öre utgmgen
av den avtalade tiden. Besked om sådil åtgärd
ska liimas skriftligen i så god tid att konsult
eller annan uppdragstagare orsakas minsta
möjliga olägenhet. Sägs avtalet upp utgår
ersättning till konsulten eller uppdragstaguen
lor utliirt ilbete, nedlagda kostnad€r och styrkt
nödviindig avvecklingskostnad.
Om konsult eller annil uppdragstagile
- komer i dröjsmål med betalning av skatter
eller avgifter till staten eller
- åsidosätter lagil, Iiirordningar eller
mlndighets öreskifter eller
- åsidosätter villkor i uppdragsartalet vrs
uppfllmde iir av väsentlig betydelse ör
Energimyndigheten
- har Energimyndigheten lätt att säga upp
uppdragsavtalet till omedelbart upphöräde utffi
ersäthingsskyldighet ör ilnat än utlitrt men ej
fakturerat ilbete. Skuld till staten avsecnde
skatter eller avgifter får avdragas vid betalning
av faktura.

9. Tvist
Tvist mgående tolkning eller tillilmpning av
detta avtal och diimed smanh,ingand€
rättsfrågor ska avgöras genom skiljedom enligt
svensk lag om skiljeörfarmde.

Sedm tvist hiinskjutits till avgörilde Iår
konsulten eller uppdragstagaren ej underlåta att
fullftilja sitt åtagmde

Datum Diarienr

2021-0s-10 2021-21505

Allmänna villkor för konsultuppdrag och avtal om andra tjänster
1. Ersättningens omfattning
Ersättningen innefatttr ersåttning liir semester
enligt semesterlagen och ör merviirdesskatt i
Itirekommde fall.

E$ättningen Iär inte komma utm att Energi-
mlmdighetens skriftliga godkämande dessfor-
innm inhiimtats, iräknas meryärdesskatt eller
liknmde skatt som betalas i annat land, under
örutsåttning aft det sammlagda
skattebeloppet ör hela avtalstiden överstiger
500 kr

Ersåttningen till konsult eller mnm
uppdragstagile, som år skyldig att på sina
uppdragsinkomster betala sociallorsäkrings-
avgifter till sjukörsiikringen,
folkpensioneringen m.m. innefattö dessutom
ersättning ör dessa avgifter.

2. Fakturering
Om inget mnat a\.talats ska fakturering ske
månadsvis i efterskott fiir överenskomna upp-
ilbetade kostnader. Faktura ska ståillas senast

den 2:a vadagen i månaden efter aktu€llt
månadsslut. Leverantören tår tidigast bryta
beriikringsperioden den 25:e i varje nånad.

För kontraktsfomema takpris och fastpris
ska Energimyndigheten ha rän att skjuta upp
betalning av slutfaktura till dess leverils har
mottagits och godkiints, under ltirutsättning att
rutin Itir godkiinnande och ett sista datum ftir
godkämmde specificerats vid beställning.

Energimyndigheten betalil endast mot
faktura. Av denna ska Ilmgå arten och
omfattningen av det ilbete, som hil utörts
under den period som fakturm avser, samt om
fakturm avser del- eller slutlikvid, Då ersättning
utgår i fom av tim- eller dagawode ska
dessutom Iiir vil och en av de personer som hr
rbetat med uppdraget anges antalet
trbetstimmar/arbetsdagar och mode.

Följmde infomation ska finnas på fakturm:
Kostnadsstiille
AO-nr (Arbetsordernr.)
K-nr
Kontaktperson

Elektronisk faktura ska ställas ut till mgiven
mottagre till foljmde adress

VAN-tj?inst: Visma Proceedo (Visma
Commerce AB)
Elektronisk faktureringsadress:
7350069970008 (cLN), altemativ
2021005000 (org.nr)

Efter överenskomelse kan faktura stållas ut
på Energimyndighet€n och siindas till angiven
moftagtrs på öljande adress:

Statens Energimyndighet
FE 7E41

831 90 östersund
Slutfaktura ska vara Energimyndigheten

tillhmda senast en månad efter det att uppdraget
har slutliirts.

Faktura ska godkåimro av Energimlndig-
heten som difeRer betalar via bankgiro inom
30 dagar efler det att fakturan har komit in till
Energimlrdigheten.

Defta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var sitt.
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Statens energimyndighet

Datum

NetPort Science Park AB (svb)

Ort och datum

Karlshamn

Martin Svensson

Enhetschef
Samuel Henningsson

VD
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Dokumentet år siqnerat med Visma Addos tjånst för digitaI signering.

Signaturerna i detta dokument arjuridiskt bindande. Undertecknarens identitet år registrerad och [istad här nedan.

'Med min signatur bekräftar jag innehåtlet i ovanstående dokument."

BanKTD

Serienummer: Zhzk3xtOtNP/q+CPtKMGw

Martin Svensson

I4-O5-2O21 O8:O4

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för djgitat signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och vatiderade med hjåtp av de
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat
från en pålittig tredje part Atta kryptografiska signeringsceriifikat år
inbäddade i PDFJjten och kan användas för godkånnande i framtiden.

BanklD
Serienummer: ZZni5AOOciAr0+tTlAKWyO

SAMUEL HENNINGSSON

l4-O5-2O27 09:28

Hur man verifierar att dokumentet år i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det år ceftifierat i Visma Addos
signeringstJanst. Detta garanterar att innehå[let i dokumentet ar
oförändrat
Du kan verifiera de kryptografiska signerinqscertifikaten i dokumentet
med Visma Addos validator på denna webbsida
https://vismaaddo net/WebAdmin/+/NemldVatidation
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Utöver detta dokument kan ett etler flera dokument och bilagor höra iill forsändelsen.

Alta dokument i försändelsen år Listade nedan. I håndelseloggen
står aLta åtgärder som retaterar ti[[ signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
2O2I -21505 AvtaI insatser komm energiinnov_Netport.pdf

Övriga dokument i försåndetsen
2027 -ZI5O5 _PUB avtal ifutttt.pdf

Ovanstående dokument och bitagor som tåmnats in i signerad form har
skickats till aLla parter vja e-post etler en nedladdningstånk. Undertecknaden
år ansvarig för nedladdning och såker lagring av dokument och bitagor

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en lånk där du kan ladda ner
dokumenten kommer den att vara gittig i upp tilt 10 dagar efteF
mottagande. DäFefler kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.
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Händelselogg fff dokument

Håndetsetogg för dokumentet
2O27-O5-I2 22:3I Underskriftsprocessen harstdrtat
2027-05-12 22:31 Underskriftsprocessen harstatat
2O2I-O5-7222:31 En avisering har skickats titl Mdmin Svensson
2O2I-O5-I2 22.31 En avisering har skickats till Samuet Hennrngsson
2O27-O5-I4O8:O4 Dokumentet öppnades via länken som skickades tit[ Maflin Svensson
2027-05-74O8:O4 MartinSvenssonhaFsigneratdokumentet2O2l-21505Avtal insatserkommenergiinnov Netport.pdfviaBanklDSverige

(Unikt I D: Zhzk3XtOtNP/q+CPtK\^fcw)
2OZ|-O5-I4 08.O5 Atla dokument har undertecknats av Maftin Svensson
2O2I-O5-I4 09:27 Dokumentet öppnades via lånken som skickades till Samuel Henningsson
2027-05-14 09:28 SAMU€L HENNINGSSON har signerat dokumentet 2o27-2I5O5 AvlaI insatser komm energiinnov_Netport.pdf via BanklD

Sveri ge (Unikt I D: ZZnisAOOciArO+ITJAKWyO)
2OZI-O5-I4 09.29 Atla dokument har undertecknats av Samuel Henningsson

Vismå Addo

Visma Consutting . Norgaardsvej 32 . 28OO Kgs. Lyngby . Denmark

addo@visma.com . www.visma.dkladdo
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Beslutsdatum 2020-06-26 
 

 

 
 

Sida 1 (22) Tillväxtverket   

 
 
 

   
 
 
 
Innovation Skåne AB 
Att: Björn Lagnevik 
Scheelevägen 8 C/o Medicon Village 
22363 Lund 

 
 

 

Beslut om stöd 
Stödmottagare: Innovation Skåne AB 
Org. nr:  556495-5366 
Projekt:  Food Tech - industriella demonstratorer för SME:s 
Ärendeid:  20205333 
 

Beslut 
Tillväxtverket beviljar Innovation Skåne AB, org nr 556495-5366, stöd ur den Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till ovan angivet projekt. 
    
Stödet tas ur det Operativa programmet för Skåne-Blekinge, insatsområdet Smart tillväxt - små 
och medelstora företag och avser projektperioden 2020-09-01 - 2023-04-30. Stödet uppgår till 
50,95 procent av projektets faktiska kostnader och 49,97 procent av den sammanlagda 
stödgrundande finansieringen, dock högst 10 266 574 kronor. 
  
Beslutet har fattats med stöd av förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder, 
Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det 
nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 
(TVFS 2015:1) omtryckt genom Tillväxtverkets föreskrifter för regionala 
strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet TVFS 2019:1. Samt 
förordning (2015:212) om statligt stöd inom strukturfonderna och förordning (2015:211) om 
statligt stöd till regionala investeringar och 13 § förordning (2015:210) om statligt stöd för att 
regionalt främja små och medelstora företag. 
 
 
Beslutet kan inte överklagas. 
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Beslutsdatum 2020-06-26 
 

 

 
 

Sida 2 (22) Tillväxtverket   

Motivering 

Strukturfondspartnerskapet/samrådets motivering 
Ligger mycket väl i linje med Skånes regionala utvecklingsstrategi samt livsmedelsstrategin i 
Skåne och Blekinges. Har en stark koppling till kluster och näringslivet, som ska involveras på 
flera sätt. Det finns en väl genomtänkt plan för intern och extern spridning. Omfattas av 
följeforskning vilket bedöms som positivt från ett lärandeperspektiv. 

Tillväxtverkets motivering 

Tillväxtverket har bedömt att projektet ska beviljas stöd av följande skäl:  
Projektet stämmer väl med programmet för insatsområde 2, ” Smart tillväxt - små och 
medelstora företag”. Projektet är i linje med det specifika målet att ”Ökad tillväxt i befintliga små 
och medelstora företag” där projektet har ett särskilt fokus på att stödja företags 
konkurrenskraft med tillväxtstöd genom testbäddar och utveckling av ett community för 
foodtech.  
 
Tillväxtverket har bedömt att ansökan är förenlig med tillämpliga nationella och  
gemenskapsrättsliga bestämmelser, samt uppfyller obligatoriska urvalskriterier och principer  
för projekturval. 
 

Projektbeskrivning 
Projektet avser bidra till att avhjälpa två av regionens huvudsakliga utmaningar, låg 
produktivitet och låg sysselsättningsgrad. Detta genom att öka små och medelstora företags 
(SMF) konkurrenskraft inom ett av regionernas tydligaste styrkeområden foodtech. Projektet 
avser att tillgängliggöra industriella miljöer (demonstratorer) där SMF:s kan utveckla produkter, 
processer och koncept tillsammans med teknisk kunnigt stöd. Företagen kommer också 
erbjudas utbildning samt innovation och tillväxtstöd. Parallellt byggs en vibrerande community 
inom Foodtech upp som skapar ytterligare värde.  
 
Projektet beräknas generera minst 150 heltidsekvivalenter inom Skåne och Blekinge under 
projekttiden och på lång sikt 1000 heltidsekvivalenter. Projektet kommer drivas i samverkan 
mellan Innovation Skåne, Lunds Universitet/LTH, Netport Science Park och Packbridge. 
 

Mål och resultat 

Mål 
Övergripande mål:  
Foodtech är en plattform för innovation och utveckling för små och medelstora företag, en nod 
för samverkan och en drivkraft för tillväxt. Genom foodtech ges SMF:s de stora bolagens 
utvecklingsmöjligheter och skapar fler framgångsrika SMF:s inom foodtech i regionerna.  
 
Projektmål:  
Projektet ska bidra till tillväxt i regionerna genom att stödja SMF:s i utveckling och 
innovationsprocesser med kunskap, infrastruktur och samarbetsmöjligheter.  
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Detta kommer att mätas genom andelen nya jobb i de företag där projektet har haft en betydelse, 
stor betydelse eller avgörande betydelse för företagets utveckling enligt utvärderingsenkät.  
Mål: Sysselsättningsökning i företag som får stöd med minst 150 heltidsekvivalenter vid 
projektavslut.  
 
Projektets aktivitetsindikatorer  

- Antal företag som får stöd. Mäts i företag. Mål: 200 vid projektavslut.  
Resonemang: Bedömningen är att 200 företag under projektperioden kommer att ta del 
av de olika värdeskapande aktiviteterna som projektet erbjuder.  

- Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt bidrag. Mäts i företag. Mål: 200 vid 
projektavslut.  
Resonemang: Projektet kommer att innebära stort värdeskapande för deltagande bolag 
och bedömningen är att samtliga deltagande bolag tar del av detta.  

- Sysselsättningsökning i företag som får stöd. Mäts i antal heltidsekvivalenter Mål: En 
ökning med 150 heltidsekvivalenter vid projektavslut i bolagen som får stöd genom 
projektet. Resonemang: Genom de 200 bolag som uppskattas få stöd genom projektet är 
ett rimligt antagande att detta i sin tur leder till ca 150 heltidsekvivalenter vid 
projektavslut.  

 
Delmål 1: Nöjda finansiärer, projektpartners, medarbetare och SMF:s.  
Mäts genom: Projektrapporteringar och årlig enkätundersökning till SMF:s och projektpartners 
Mål: Godkänd projektrapportering, Positivt resultat på utvärderingsenkät, fortlevnad efter 
projektavslut.  
 
Delmål 2: Ökad innovationskraft och tempo i ingående SMF:s.  
Mäts genom: Antal SMF:s som utvecklar en ny process eller produkt under projekttiden, samt 
andel av dessa som bidrar till att minskar påverkan på de planetära gränserna från 
livsmedelsystemet.  
Mål: 25-50 processer eller produkter (ex. vegetabiliskt köttsubstitut, produkter baserad på 
restflöden, process som är mindre energikrävande, förpackning utan plast etc.) har utvecklats 
under projekttiden varav minst 50 % av lösningar påverkar miljön mindre än existerande 
motsvarighet på marknaden idag.  
 
Delmål 3: Ökad innovationskraft i SMF:s genom nya affärsmöjligheter.  
Mäts genom: Antal företag som når en större marknad (fler kunder, nya kunder) i de företag där 
projektet har haft en betydelse, avgörande betydelse eller mycket avgörande betydelse.  
Mål: 50 % av deltagande SMF:s har genom projektet nått nya affärsmöjligheter/ marknader  
 
Delmål 4: Effektiv, attraktiv och innovativ miljö som främjar utveckling och utbyten.  
Mäts genom: Antal medlemmar i Community.  
Mål: 70 - 200 medlemmar i community vid projektavslut. 
 

Målgrupper 
Projektets primära målgrupp är SMF:s inom Skåne/Blekinge som arbetar med:  
- alternativa proteinkällor 
- cirkulär bioekonomi, vatten, näringsämnen och energi  
- att utveckla framtidens förpacknings och logistiklösningar 
- att digitalisera flöden inom Food – Mat är data  
- disruptiva affärsmodeller för framtidens Food Tech, konsumenten i fokus, trender och teknik  
- mat som prevention och mervärdesmat (functional foods)  
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Projektet har tre sekundära målgrupper. Dessa sekundära målgrupper påverkar företagens 
tillväxt. Direkt genom inköp av företagens erbjudande och indirekt genom marknadspåverkan 
och politisk förändring.  
 
De sekundära målgrupperna är:  
- Etablerad industri och näringsliv  
- Offentligmåltid  
- Hälso-, sjukvård och omsorgsaktörer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt som köper 
företagens erbjudande.  
- Konsumenter och individer, köpare av bolagens erbjudanden.  
 
Projektet kommer erbjuda insatser till enskilda bolag som innebär statsstöd. Innovation Skåne 
har vana att hantera statsstöd och har upparbetade rutiner för detta. 
 

Förväntat resultat vid projektavslut 
Projektets förväntas bidra till det specifika målet Ökad tillväxt i befintliga små och medelstora 
företag, genom tillväxt i SMF:s som bidrar till miljömässig hållbarhet och inkludering med 
hänsyn till mångfald och jämlikhet, endast genom detta kommer bolagen att vara verkligt 
konkurrenskraftiga.  
 
Resultat vid projektavslut:  
- Minst 150 heltidsekvivalenter inom Skåne/Blekinge skapas hos projektets målgrupp.  
- Etablera regionerna som en nod för framtidens livsmedelssystem och en attraktiv mötesplats  
- Förbereda fler bolag att bli aktuella för offentliga upphandlingar 
- Aktiv dialog mellan den offentliga beställaren och små-medelstora företag  
- Öka regional innovationskraft med tvärdisciplinära samarbeten i livsmedelsystemet genom att 
exponera små-medelstora företag mot andra kunskaper/industrier t ex Healthtech, Life Science 
samt aktiv kunskapsdelning mellan olika forskningsdiscipliner och sektorer.  
- Accelerera tillväxten i deltagande SMF:s och minska barriärerna för bolagen att nå marknad.  
- Bidra till hållbar utveckling och måluppfyllnad i Agenda 2030 i de prioriterade huvudmål och 
delmål som är: Mål 4. Hållbar konsumtion och produktion. delmål SDG 8.2: Främja ekonomisk 
produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering SDG 9.4: Uppgradera 
all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet SDG 17.16: Stärk det globala partnerskapet för 
hållbar utveckling.  
 
Nytta av projektet i målgruppen  
Projektets primära målgrupp, deltagande företag, har direkt nytta av resultaten. Samtliga 
aktiviteter i projektet påskyndar företagens utveckling, tillväxt och sysselsättningsökning.  
 
För de sekundära målgrupperna gäller: Etablerad industri får ökade affärsmöjlighet genom 
kontakt med SMF:s, offentliga måltidsaktörer kan möta fler medborgares behov genom dialog 
med industrin. Samhället får ökade skatteintäkter genom nya jobb. Projektet kommer att arbeta 
tvärdisciplinärt och gränsöverskridande. 
 
Hållbarhetsaspekterna miljö, mångfald och jämlikhet bidrar till projektets genomförande och 
resultat genom att: Vår tids utmaningar ger oss nya villkor, men framförallt många nya 
möjligheter att tillsammans skapa tillväxt och konkurrenskraftiga verksamheter. Nyckeln till 
framgång är att dels arbeta tillsammans dels arbeta med flera infallsvinklar. Utveckling inom 
foodtech är en förutsättning för att uppnå hållbar livsmedelsförsörjning. För att skapa tillväxt 
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hos SMF:s krävs idag att företagets affärsmodell är hållbar i alla avseende både miljömässigt och 
med hänsyn till mångfald och jämlikhet annars klarar företaget inte konkurrensen framåt.  
 
Med ett 3-Helix koncept i botten ger det vid handen att utifrån konsumentens behov skapa 
produkter/processer som bygger på verkliga behov/ utmaningar. Dessa utvecklas sedan i 
samklang med state-of-the-art (universitet/ forskning) och industri/ näringslivet. Samtliga 
partners i detta projekt har många gemensamma mål och långsiktiga mål utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv:  
- Att få fram produkter/ processer som är långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga.  
- Att ta tillvara olika kompetenser och lära av varandra. Dvs att ha ett inkluderande perspektiv 
där både män/kvinnor och olika social bakgrund tas till vara för att få så många olika 
infallsvinklar som möjligt under projektets gång.  
- På samhällsekonomisk nivå att från att få fram produkter som på ett naturligt sätt gynnar ett 
hållbart arbetssätt, till att få produkter som på olika sätt både ger en större avsättning (både 
regionalt till internationellt) och även ger hälsosammare produkter på butikshyllorna nära oss 
alla. Ett mantra i projektet är att tänka långsiktigt och hållbart samtidigt, så att det människan 
lägger på tallriken idag inte äventyrar kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov.  
 

Förväntade effekter på lång sikt 
Projektet är en plattform för innovation och utveckling för små och medelstora företag, en nod 
för samverkan och en drivkraft för tillväxt. Genom projektet ges SMF:s de stora bolagens 
utvecklingsmöjligheter och skapas fler framgångsrika företag inom foodtech. Projektet har 
skapat en vibrerande community som bidrar till stark tillväxt i hela Skåne Blekinge.  
 
På lång sikt förväntas projektet leda till att:  
- Skapa minst 1000 nya arbetstillfällen i regionerna  
- SMF:s som har deltagit i projektet kommer att fortsätta att utveckla sina verksamheter för att 
öka lönsamheten och på så vis kunna anställa fler. Vissa bolag kommer även lansera sina 
produkter/lösningar internationellt.  
- Ha bidragit till ett hållbart Skåne/Blekinge genom att stimulera offentlig efterfrågan och stödja 
innovationsvänliga upphandlingar av hållbara livsmedel/tekniker etc.  
- Utvecklat metoder och rutiner för att nå alla potentiella entreprenörer oavsett kön och 
bakgrund och integrerat dessa i fortlöpande verksamheten.  
- Utvecklat och kommunicerat erfarenheter och resultat till innovationssystemet och 
livsmedelssystemet i regionerna så fler kan dra nytta av dessa.  
- Etablerat aktörerna som en fortsatt källa till inspiration även efter avslutat projekt genom 
besök hos olika verksamheter och genom ett gemensamt besökscenter/showroom.  
 
Arbetet utgår ifrån hållbarhetsaspekterna miljö, mångfald, jämställdhet där visionen är en 
livsmedelsproduktion som är hållbar ur flera olika hänseenden från miljö och ekonomi till en 
mångfald och ett inkluderande sätt att arbeta över flera olika plan.  
 
I detta projekt är det resultaten/ erfarenheterna som står i centrum. På detta sätt uppnås ett 
inkluderande arbetssätt där alla kan vara delaktiga och bidra med sin unika kompetens/ 
bakgrund där män/ kvinnor och olika social bakgrund blir en del av ett gemensamt 
kompetensbyggande där man kan nå längre än idag kring hållbarhetsaspekterna. Det räcker inte 
att tillhandahålla olika tekniska lösningar, utan även hur ska man tänka för att ställa om. 
Innovation Skåne har bred erfarenhet från andra framgångsrika projekt vars erfarenheter 
kommer att tas tillvara i detta projekt.  
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Projektet kommer att bli en träffpunkt för olika aktörer med direkta och indirekta kopplingar till 
livsmedelsproduktionen i regionen från universitet/ forskning till olika storlekar av producenter 
och allt däremellan som alla har nytta av att samverka med varandra och där 
samverkanspartnerna har en möjlighet att tillsammans belysa och arbeta med hållbarhet ur alla 
aspekter. Genom detta arbete uppnås maximal nytta och tillväxt för regionerna.  
 
Efter att projektet är avslutat är ett av de långsiktiga målen att fortsätta visa upp de olika 
resultat som uppnåtts. Detta kan ske på flera parallella sätt där man dels kan besöka de olika 
verksamheterna dels genom ett gemensamt besökscenter eller showroom. Projektet ska arbeta 
för en långsiktig lösning på de erbjudanden som uppskattas av målgruppen. Projektet ska 
undersöka möjligheterna att implementera verksamheten i ordinarie verksamhet efter avslut.   

Genom att lyfta Foodtech som ett styrkeområde i regionerna kommer fler företag, 
nätverksorganisationer och finansiärer att inse betydelsen av projektets verksamhet och 
därigenom möjliggöra en fortsättning efter projektslut. En konkretisering av 
projektverksamhetens fortsättning, mer i detalj, görs under projekttiden. Samtliga 
samverkansparter ansvarar genom sin projektledare/kontaktperson för att resultaten av 
projektet används efter projektet slut och sprids i organisationerna. Det övergripande ansvaret 
för att sprida resultatet utanför samverkansparterna har Innovation Skånes projektledare 
tillsammans med Innovation Skånes kommunikatör i projektet.  

 
 

Samverkansparter  
Lunds Universitet 202100-3211 
Netport Science Park AB (Svb) 556728-3048 
Packbridge AB (Svb) 556807-6698 

 
 

Tid och aktivitetsplan 
  

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

WP 1 Projektledning, 
leder till delmål 1 

Projektledning sköts av projektledare 
med stöd av projektkoordinator som 
båda finns hos innovation Skåne, 
projektet kommer att leverera 
delrapporter och slutrapport. 
Projektledare rapporterar till 
styrgruppen som kommer att vara ett 
forum för löpande kommunikation med 
styrgruppensmedlemmar vad avser 
rapportering och feedback gällande 
eventuella omprioriteringar under 
projektets gång. 

2020-09-01 - 
2023-02-28 

 

1:1 Samordning och 
Ekonomi 

Projektledaren ser till att effekterna av 
de olika delaktiviteterna spiller över på 
de andra delaktiviteterna. De ska därför 
samordnas av delaktivitets ansvariga 

2020-09-01 - 
2023-02-28 

4 280 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

tillsammans med projektledare. 
Projektledare ser till att samordna 
kommunikationen från de olika 
delaktiviteterna och tillgodoser att 
kommunikationsresurserna skapar en 
enhetlig kommunikation gentemot 
mottagaren av projektets aktiviteter. 
Projektledaren säkerställer att de olika 
aktiviteterna genomförs inom de givna 
tids och budgetramarna. Direkt mätbart 
resultat: Budgetuppföljning, 
projektrapportering 

1:4 Fortlevnad efter 
projektavslut 

Ambitionen med projektet är att skapa 
industriella demonstratorer med 
tillhörande vibrerande food tech 
community. Aktiviteterna ska leva 
vidare efter projektets avslut. 
Målsättningen är att 
samverkanspartner ser ett så stort 
värde i att arbeta kompletterande 
tillsammans att erbjudanden mot 
målgruppen i någon form långsiktigt 
ska kunna bestå. Mot denna bakgrund 
har projektet som ambition att under 
senare delen av projektperioden aktivt 
arbeta för en fortsättning på 
efterfrågade, relevanta aktiviteter för 
utvecklingen av foodtech området.  
 
Resultat och lärdomar av projektet 
kommer också att kommuniceras till 
livsmedelsindustrin/ 
innovationssystemet och på så vis dras 
nytta av även efter att projektet är 
avslutat.  
 
Direkt mätbart resultat: Levande 
demonstrator inklusive community 
efter projektslut 

2021-09-01 - 
2023-02-28 

100 000 

1.2 Utvärdering och 
lärande 

Utvärderingen kommer att vara 
tredelad: Den första delen består i att 
bistå i eventuell utveckling av 
effektlogik och val av aktiviteter med 
utgångspunkt i målgruppens behov och 
projektets målambitioner. Den andra 
består i löpande utvärdering av 
indikatorer och den tredje i att 
utvärdera projektresultat. 

2020-09-01 - 
2023-02-28 

690 000 

424



  
Beslutsdatum 2020-06-26 
 

 

 
 

Sida 8 (22) Tillväxtverket   

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Följeforskaren kommer att tillsammans 
med projektledning lägga upp en 
arbetsplan för hela projekttiden där 
varje halvårsperiod har ett speciellt 
fokus. Följeforskaren kommer att ha 
kontinuerlig kontakt med projektet och 
verka som löpande processtöd, 
medverka på utvalda aktiviteter och 
hålla i vissa workshops inom projektet. 
Följeforskarens första fokus blir att se 
över kopplingen av aktivitetsmål till 
aktiviteterna. Att löpande följa upp 
utfall från aktiviteter ska också vara en 
viktig uppgift för följeforskaren. På 
gemensamma projektmöten i samband 
med delrapportering (vart halvår) 
utvärderas den senaste perioden och 
justeringar framåt beslutas. 
Följeforskaren kommer att stötta 
projektet (tillsammans med growth 
team och extern kompetens) så att 
projektet genomsyras av och följs upp 
på hållbarhetskriterierna. 
Följeforskaren kommer även stötta 
kommunikationsavdelningen för att 
säkerställa att kommunikation som görs 
på ett inkluderande sätt inkluderande. 
På detta sätt sker halvårsvis dels en 
återkoppling på vad som uppnåtts och 
utifrån detta förslag på ändringar hur vi 
kan arbeta framöver för att nå visionen 
och målen.  
 
Direkt mätbart resultat: Uppföljande 
rapporter (1 per halvår) och löpande 
förbättringar i projektet, Kvalitativ 
utvärdering från medarbetare, 
projektpartners och SMF:s 

1.3 Avslutsarbete Under de fyra sista månaderna av 
projektet kommer resultat och 
lärdomar att samlas upp. 
Följeforskarens slutrapport skrivs 
under denna period och tillsammans 
analyseras och utvärderas projektet 
inklusive den löpande utvärderingen 
som har skett. Alla samverkande parter 
involveras arbetet men det leds av 
Innovation Skåne tillsammans med 

2023-01-01 - 
2023-04-30 

585 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

projektets följeforskare. En del i 
avslutarbetet är att sprida det resultat 
som har framkommit i projektet.  
Direkt mätbart resultat: Färdigställd 
distribuerad projektrapport, 
projektredovisning 

WP2 Kommunikation 
och resultatspridning, 
leder till delmål 1 

Mätbara resultat och indikatorer för 
kommunikationsstrategin kommer att 
tas fram under projektets tre första 
månader. Målet är att skapa en effektiv 
och attraktiv kommunikation av värde 
för deltagande företag och för projektet 
i linje med det informationsansvar som 
mottagare av EU-stöd har. Detta paket 
omfattar all kommunikation, såväl 
intern som extern, och såväl digitala 
som analoga kanaler. Arbetspaketet 
omfattar också projektets 
kommunikationsstrategi. Innovation 
Skåne har ansvar för arbetspaketet men 
respektive partner har också ett stort 
ansvar att kommunicera kring projektet 
i sina kanaler. 

2020-09-01 - 
2023-02-28 

 

2:1 Intern 
kommunikation 

Kommunikation i dels digitala 
kanaler(teamsmöten, e-post, 
sharepoint, informationsutskick) samt 
fysiska kanaler (div. möten/ 
arbetsgruppsmöten)   
Projektledare ansvarar tillsammans 
med kommunikatör för regelbundna 
informationsutskick mellan fysiska 
möten för att hålla parter uppdaterade 
om projektet, viktiga deadlines, input 
etc.  
 
Med utgångspunkt i projektets 
målsättning, målgrupp och budskap för 
kommunikationsaktiviteter väljs 
kanaler för nå projektmålen: Social 
medier (t.ex. Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Youtube/Vimeo, Slack), 
hemsida för projektet, 
event/konferenser/möten i egen regi 
eller genom annan aktör samt utskick 
med e-post. 

2020-09-01 - 
2023-02-28 

385 000 

2:2 
Kommunikationsplan 

Kommunikationsstrategin, inklusive 
hur information om projektet ska 
spridas, tas fram årligen av 

2020-09-01 - 
2022-12-31 

85 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

kommunikatören i dialog med 
arbetsgruppen under månad 1-3 av 
projektet. Strategin innehåller tydliga 
riktlinjer för vad som ska 
kommuniceras, till vem, av vem, när, 
hur och varför. Strategin skiljer på 
intern och extern kommunikation. 
Kommunikationen ska vara tydlig i 
varje fas av projektet. Lämpligt 
kommunikationsmaterial samt mallar 
för kommunikation tas fram efter 
behov. Projektet ska tydligt informera 
om att projektet har stöttats av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
i linje med riktlinjerna i handbok för 
EU-projekt, information om finansiering 
på projektets hemsida och övriga 
beskrivningar i text och minst en affisch 
med information om projektet och att 
projektet har fått stöd från EU. 

2.3 Extern 
kommunikation och 
resultatspridning 

2:3 Projektet kommer att dokumentera 
aktiviteter, resultat, lärdomar och 
förbättringsförslag på ett systematiskt 
vis i samarbete med följeforskaren. 
Projektet ska självklart kommunicera 
resultat av projektet men kommer 
också lägga vikt vid att kommunicera 
arbetssätt och projekterfarenheter som 
andra organisationer kan dra nytta av 
framåt. Exempel på 
kommunikationsmöjligheter finns 
nedan men kommer att tas fram i mer 
detalj under uppstartsfasen av 
projektet.  
- Via egna digitala kanaler som möten, 
sociala medier, e-post och hemsida  
- Fysiskt via community-möten, 
tematiska workshops/nätverksträffar, 
event och andra möten  
- Via media  
- Via partnerorganisationernas och 
medlemsföretagens egna kanaler  
- Genom att besökare inbjuds till de 
olika verksamheterna  
- Vid samtlig extern kommunikation 
kommer projektet att följa 
informationsplikten om att projektet 

2020-09-01 - 
2022-12-31 

380 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

har stöttats av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden  
 
Direkt resultat av delaktivitet: Resultat 
och lärdomar har kommit 
innovationssystemet och 
livsmedelsystemet i Skåne/Blekinge till 
gagn. 

WP3 Utveckling av 
SMF:s tekniska 
kompetens, tillgång 
till 
utvecklingsmiljöer, 
leder till delmål 2 

Detta arbetspaket syftar till att 
tillgängliggöra industriella miljöer 
(demonstratorer) där SMF:s kan 
utveckla produkter, processer och 
koncept tillsammans med teknisk 
kunnigt stöd. Arbetspaketet innehåller 
flera aktiviteter där de två första avser 
att skapa tekniskt kunnande och 
möjlighet till försök i pilotskala 
tillsammans med LTH:s, detta ökar 
utvecklingstakt samt sänker risker i 
innovationsarbetet för deltagande 
SMF:s (aktivitet 3:1 och 3:2) Genom 
aktivitet 3:3 erbjuds coaching i 
industriell uppskalning. I aktivitet 3:4 
erbjuds tillgång till miljöer för att 
producera det första batcherna 
alternativt pilotförsök som inte kan 
erbjudas genom LTHs aktiviteter (3:1). 
Aktivitet 3:5 erbjuder stöd i 
förpackningsutveckling. Allt detta 
kommer att verka som ett kraftfullt 
redskap för SMF:s att snabbt utveckla 
nya, innovativa 
produkter/processer/koncept. 

2020-09-01 - 
2022-12-31 

 

3:1 Coaching till SMF:s 
kring produkt, 
processutveckling & 
provkörningar. 
Möjlighet till praktiska 
försök. 

Ansvarig: LU/LTH  
Att erbjuda SMF.s konkreta möjligheter 
till produkt och processutveckling i 
LTH:s pilothallar samt tillgång till flera 
av LTH:s experter/forskare och 
operativ personal som bollplank och 
stöd är denna aktivitetens 
huvudinriktning. Bolagen erbjuds 
handfast kunskapsbaserad coachning. 
Syfte med delaktivitet: Minskad risk i 
företagens produktutveckling/ 
innovation. Möjlighet till snabb 
utvärdering av genomförbarhet av 
uppskalning från labb/kök till 
industriell process. Direkt resultat av 

2020-09-01 - 
2022-12-31 

3 470 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

delaktivitet: Antal dagar provkörning, 
antal timmar coaching av SMF:s, antal 
bolag som för stöd. Estimerat antal 
försöksdagar: år 2020: 16 dagar år 
2021: 52 dagar år 2022: 52 dagar 

3:2 Kunskapsstöd och 
miljö för produkt och 
processutveckling 
genom the Plant 
Protein Platform 

Ansvarig: LU/LTH  
I denna aktivitet erbjuds stöd i att 
utveckla produkter som har sin bas i 
alternativa proteinkällor. Dessa 
produkter kommer att vara mycket 
intressanta på konsumentmarknaden 
och för med sig direkta positiva effekter 
för miljön. Syfte med delaktivitet: Öka 
kunskapen kring utveckling och 
produktion av växtbaserade livsmedel 
hos SMF:s. Utbyte mellan Phd studenter, 
forskare och industri för ökad 
innovationsförmåga.  
Direkt resultat av del aktivitet:  
Antal deltagande SMF i kursen,  
Antal deltagande doktorander per 
deltagande SMF:s i kursen. 

2020-09-01 - 
2022-12-31 

1 500 000 

3:3 Coaching till SMF:s 
kring produkt och 
processutveckling - 
produktion 

Ansvarig: Netport Science Park  
Ett stort behov hos målgruppen är att få 
stöd i produkt och processutveckling 
för att kunna ta utvecklingen till en 
färdig produkt/process på marknad. 
Detta kräver stort kunnande kring 
industrialisering och uppskalning som i 
många fall saknas hos bolagen. I 
projektet ska SMF:s erbjudas en 
möjlighet till stöd i produkt och 
processutveckling på industriell skala. 
Syfte med delaktiviteten: SMF:s får stöd 
i produkt och processutveckling på 
industriell skala vilket leder till 
minskad risk i företagens 
produktutveckling/innovation och 
snabbare tid till marknad.  
Direkt resultat av delaktivitet:  
antal timmar coaching av SMF:s,  
antal bolag som för stöd. 

2020-09-01 - 
2022-12-31 

210 000 

3:4 Tillgång till 
produktionsmiljöer 

Ansvarig: Innovation Skåne 
Upphandling av 
produktionsmiljöer/relevanta 
industriella miljöer. Miljöerna kommer 
vara tillgängliga för målgruppen. 
Behoven hos projektets SMF:s ska styra 

2020-09-01 - 
2022-12-31 

2 640 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

vilken industriell miljö som erbjuds. 
Genom denna aktivitet ges SMF:s 
möjlighet till produktion av de första 
batcherna för konsumenttester eller in 
försäljning, något som är mycket viktigt 
för bolagens utveckling.  
Syfte med delaktivitet: Att ge SMF:s 
möjlighet till produktion av de första 
batcherna för konsumentester eller in 
försäljning.  
Direkt resultat av delaktiviteten:  
antal SMF:s som får tillgång till 
produktionsmiljöer. 

3:5 
Förpackningsutveckling 

Ansvarig: Packbridge  
Av Packbridge ges SMF:s tillgång till 
övergripande expertis över 
förpackningsvärdekedjan och tillgång 
till Packbridge breda spektrumet av 
nätverk. SMF:s erbjuds vägledning och 
kontaktförmedling, samt rådgivning 
kring förpackningsutveckling och i 
produktion av förpackningslösningar. 
Packbridge stöttar företagen i 
matchning av SMF:s behov gentemot 
befintlig industriell produktion / 
befintlig infrastruktur och i att hitta 
lösningar om detta inte redan finns på 
marknaden. Inom aktiviteten kommer 
Packbridge också erbjuda 
kunskapshöjande aktiviteter med fokus 
på förpackningsutveckling och rapid 
prototyping med utgångspunkt i de 
behov som finns i den framväxande 
communityn.  
Syfte med delaktiviteten: Öka 
kunskapen om förpackningar och 
förpackningsutveckling hos SMF:s i 
projektet. Ge SMF:s stöd i 
förpackningsutveckling.  
Direkt resultat av delaktivitet:  
antal SMF:s som får stöd genom 
delaktiviteten, antal genomförda 
kunskapshöjande aktiviteter för SMF:s i 
projektet. 

2020-09-01 - 
2022-12-31 

100 000 

WP4 Tillväxtstöd till 
SMF:s, leder till 
delmål 3 

Detta arbetspaket syftar till att stödja 
bolaget i utveckling av affärsmodeller 
som är hållbara och konkurrenskraftiga 
samt i att hitta nya marknader/kunder. 

2020-09-01 - 
2022-12-31 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

4:1 Tillväxtstöd till 
SMF:s, innovationsstöd. 

Ansvarig: Innovation Skåne 
Delaktiviteten innebär att SMF:s får 
tillgång till tillväxtstöd genom coaching 
i utveckling av nya affärsmodeller 
(exempelvis för cirkulär ekonomi), 
individuell tillväxtcoachning, stöd i 
branschförståelse och i 
innovationsledning. Utgångspunkten i 
all coaching kommer att vara 
livsmedelsproduktion/Foodtech som är 
hållbar ur flera olika hänseenden från 
miljö och ekonomi till mångfald och 
jämställdhet. Syftet med aktiviteten: Att 
erbjuda SMF:s tillväxtstöd för att nå 
ökad konkurrenskraft, 
tvärvetenskapliga samarbeten, hållbara 
affärsmodeller Direkt resultat av 
delaktivitet: Antal coachade SMF:s 

2020-09-01 - 
2022-12-31 

2 400 000 

4:2 Framtidens 
offentliga måltid 

Delaktiviteten innebär att Innovation 
Skåne och Regionservice på Region 
Skåne arrangerar gemensamma 
workshops. Här ges den offentliga 
beställarna möjlighet att presentera 
sina tankar och utmaningar, SMF:s i 
projektet ges i sin tur möjlighet att 
ställa frågor för bättre förstå 
beställaren och dess förutsättningar. 
SMF:s ges också möjlighet till kortare 
pitch och eventuellt möjlighet att visa 
upp prototyper/produkter.  
Syftet med aktiviteten: Skapa dialog 
mellan offentlig beställare och marknad, 
för att bättre förstå och matcha utbud 
med behov och öppna en ny marknad 
för företagen. Skapa kunskap hos 
offentliga beställare om nya möjligheter 
för framtidens offentliga måltid. Öka 
kunskapen om offentlig upphandling 
(LOU) hos deltagande SMF:s.  
Direkt resultat av delaktivitet: Antal 
SMF som lämnar anbud vid offentliga 
upphandlingar 

2021-01-01 - 
2022-12-31 

300 000 

WP5 Ekosystem och 
aktörer, leder till 
delmål 4 

Projektet ska skapa en attraktiv nod, ett 
community, för foodtechaktörer som 
stimulerar tillväxt och 
sysselsättningsökning i regionerna. För 
att nå detta måste projektet skapa en 
levande portfölj av bolag med 

2020-09-01 - 
2022-12-31 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

spännande och revolutionerande 
lösningar för framtidens livsmedel. Via 
ett antal intressanta mötesplatser, 
event och communitymöten skapas en 
levande grogrund för utveckling som 
leder till tillväxt. 

5:1 
Communityutveckling 

Ansvarig: Innovation Skåne i samarbete 
med Packbridge  
För att erbjuda bolag en mötesplats där 
de kan hitta rätt kunskapspartner, 
identifiera kompetens som de har nytta 
av, få stöd i att utveckla deras hållbara 
koncept och kunna få feedback och 
stöttning av andra bolag kommer 
projektet att etablera en Foodtech 
community. Communityn blir projektets 
hjärta, det är där samverkanspartner 
gemensamt möter SMF:s, det är där 
kunskapshöjande seminarier 
genomförs, det offentligas syn på 
framtidens måltidskoncept diskuteras 
och projektets parter blir en del av ett 
sammanhang.  
Syftet med aktivitet: Communityarbetet 
syftar till att lära ifrån varandra, möta 
gemensamma hinder och att sprida 
kunskap. Det syftar också till tillförsel 
av ny kunskap genom utbyte mellan 
aktörer som inte traditionellt sätt finns 
inom livsmedelsproduktion och mer 
traditionella livsmedelsföretag. Det 
syftar även till att stödja tillväxt genom 
att lyfta fram hållbar utveckling och 
agenda 2030 som en del i att skapa 
tillväxt och framtida konkurrenskraft. 
Direkt resultat av delaktivitet:  
antal träffar / år, antal deltagare, 
gemensam medvetenhet kring 4R-
resultat i projektet, om hållbar 
utveckling och prioriterade mål inom 
agenda 2030. Mål delaktivitet: 4 gånger 
/ år, ca 70- 200 deltagare per tillfälle 

2020-09-01 - 
2022-12-31 

2 000 000 

5:2 Draknästet Ansvarig: Innovation Skåne  
Ambitionen med aktiviteten är att 
representanter från etablerat näringsliv 
ska coacha och ge råd till SMF:s för att 
hjälpa bolagen ta viktiga steg mot 
tillväxt. Detta är också en möjlighet för 

2020-09-01 - 
2022-12-31 

240 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

SMF:s att hitta nya samarbetspartners 
och draghjälp genom etablerade 
företag. Ett antal representanter från 
stora etablerade bolag är redan 
tillfrågade och kommer att agera 
kärngrupp i Draknästet samt ytterligare 
relevanta aktörer kommer tillfrågas. 
Syftet med aktivitet: SMF:s får direkt 
feedback från representanter från 
etablerad industri, möjlighet att hitta 
nya samarbeten. Direkt resultat av 
delaktivitet: Antal Draknäste tillfällen 
per år Mål delaktivitet: 4 gånger / år 

 

Insatser som är riktade till enskilda företag 
Ja 
Merparten av aktiviteterna i projektet är av sådan natur att de är direkt riktade till enskilda 
företag. Projektet följer det gällande regelverket och Tillväxtverkets rutiner kring statsstöd och 
det generella undantaget kommer att följas. Stödmottagaren är medveten om gällande 
beloppsgränser för det enskilda bolaget. Antal SMF:s som indirekt eller direkt kommer att ha 
nytta av projektet uppskattas till 200 st. En direkt insats skulle kunna röra sig om 
utvecklingsstöd och eller stöd i produktutveckling, tillgång till industriella miljöer. Statsstödet 
beräknas till ca 50 000 kronor per bolag men kan variera mellan bolagen. Innovation Skåne har 
rutiner för att hantera statsstöd och säkerställa att regelverket efterlevs. I vissa fall kommer 
SMF:s att vara en del av utvecklingsprocesserna och bidra till metoderna. I de fallen tillför de 
snarast ett värde till projektet även om de i slutänden har indirekt nytta av resultatet 
(exempelvis i communityutvecklingen, aktivitet 5:1). Statsstödshänsyn kommer att tas i WP3 
(utveckling av SMF:s tekniska tillgång till utvecklingsmiljö) samt i WP 4, aktivitet 4:1, 
tillväxtsstöd till SMF:s. 
Budgeterad kostnad:  10 000 000 kronor 
 

Aktiviteter av socialfondskaraktär 
Nej 
 
Budgeterad kostnad: 0 kronor 
 

Aktiviteter som genomförs utanför programområdet 
Nej 
 
Budgeterad kostnad: 0 kronor 
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Indikatorer 
 

Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen 

Namn Värde Måttenhet Kommentar 
Antal företag som får stöd 200 Företag Företagen får direkt stöd i sina 

utvecklingsprocesser. 
Antal företag som får annat stöd 
än ekonomiskt stöd 

200 Företag En stor del av erbjudandet är tillgång till 
kunskap och utvecklingsmiljöer samt 
tillväxtstöd 

Antal nya företag som får stöd 20 Företag Huvuddelen av projektets deltagande 
bolag är existerande SMF:er, emellertid 
kan avknoppningar och nya bolag startas 
som ansluter till projektet 

Sysselsättningsökning i företag 
som får stöd 

150 Heltidstjänster Projektet räknar med att skapa 150 nya 
jobb. 

 
Plan för rapportering och begäran om utbetalning 
Stödmottagaren ska lämna in första ansökan om utbetalning och lägesrapport till Tillväxtverket 
senast 210428 för perioden 200901-210228.  
 
Ansökan om utbetalning 2, för perioden 210301-210831 
Ansökan om utbetalning 3, för perioden 210901-220228 
Ansökan om utbetalning 4, för perioden 220301-220831 
Ansökan om utbetalning 5, för perioden 220901- 221231 
Ansökan om utbetalning 6, för perioden 230101-230430  
 
Rapporteringen ska lämnas in inom 2 mån efter varje period. Sista rapporteringen är en 
slutrapport och ska senast lämnas in 230430. Krav på rapportering anges i Tillväxtverkets 
handbok.  
 
 

Sista datum för slutrapport 
Sista rapporteringen är en slutrapport och ska senast lämnas in 230430.  
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Budget 
Projektperiod: 2020-09-01 - 2023-04-30 
  

Kostnader 
 

Kostnadsslag 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Personal 1 151 217 3 370 169 3 380 464 314 000 8 215 850 

Externa tjänster 964 952 1 734 704 1 793 304 0 4 492 960 

Resor och logi 103 400 141 200 141 200 0 385 800 

Investeringar, 
materiel och 
lokaler 591 778 523 333 498 333 0 1 613 444 

Schablonkostnader 798 057 2 333 052 2 340 699 210 462 5 682 270 

Summa kostnader 3 609 404 8 102 458 8 154 000 524 462 20 390 324 

Projektintäkter    

Projektintäkter 
(negativ kostnad) 32 000 104 000 104 000 0 240 000 

Summa avgår 
projektintäkter 32 000 104 000 104 000 0 240 000 

Summa faktiska 
kostnader 3 577 404 7 998 458 8 050 000 524 462 20 150 324 

Bidrag annat än pengar     

Offentligt bidrag i 
annat än pengar 3 272 58 896 58 896 0 121 064 

Privat bidrag i 
annat än pengar 32 720 121 064 121 064 0 274 848 

Summa bidrag i 
annat än pengar 35 992 179 960 179 960 0 395 912 

Summa totala 
kostnader 3 613 396 8 178 418 8 229 960 524 462 20 546 236 

 
 

 

Medfinansiering 
   

Finansiär 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Offentligt bidrag annat än pengar     

Region Skåne 0 52 352 52 352 0 104 704 

RISE Research Institutes of 
Sweden AB 5564646874 3 272 6 544 6 544 0 16 360 

Total offentligt bidrag annat än 
pengar 3 272 58 896 58 896 0 121 064 

Offentlig kontantfinansiering     

Innovation Skåne AB 1 011 146 2 457 365 2 486 665 262 231 6 217 407 

NetPort Karlshamn AB (svb) 69 082 207 246 207 246 0 483 574 

Lunds universitet 599 598 1 059 916 1 056 387 0 2 715 901 

Packbridge AB 90 880 184 722 184 722 0 460 324 

      

Total offentlig 
kontantfinansiering 1 770 706 3 909 249 3 935 020 262 231 9 877 206 

Total offentlig finansiering 1 773 978 3 968 145 3 993 916 262 231 9 998 270 

Privata bidrag annat än pengar     

Core Competence AB -8 tillfällen 
á 8h 1pers. - 409 kr/h drake och 
community 0 26 176 26 176 0 52 352 
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Finansiär 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Orkla - 5 tillfällen á 8h, 1pers. - 
409 kr/h-drake 6 544 16 360 16 360 0 39 264 

Livsmedelsakademin - 4 tillfällen 
á 8h 1 pers.- 409 kr/h - drake 3 272 13 088 13 088 0 29 448 

Livsmedelsakademin - 4 tillfällen 
á 8h 2 pers.- 409 kr/h - 
communityträffar 6 544 26 176 26 176 0 58 896 

Sweden Food Arena - 2 tillfällen á 
8h 1 pers.- 409 kr/h, ref.grupp 3 272 6 544 6 544 0 16 360 

Lyckeby Culinar - 5 tillfällen á 8h, 
1pers. - 409 kr/h-drake 6 544 16 360 16 360 0 39 264 

Skånemejerier - 5 tillfällen á 8h, 
1pers. - 409 kr/h-drake 6 544 16 360 16 360 0 39 264 

Total privat bidrag annat än 
pengar 32 720 121 064 121 064 0 274 848 

Privat kontantfinansiering     

Skånemejerier 6 544 0 0 0 6 544 

      

Total privat kontantfinansiering 6 544 0 0 0 6 544 

Total privat finansiering 39 264 121 064 121 064 0 281 392 

 

EU-stöd 
 

Finansiering 2020 2021 2022 2023 Totalt 

EU-medel 1 800 154 4 089 209 4 114 980 262 231 10 266 574 

 
 

 
 

Sammanställning (stödprocent) 
Stödandel av faktiska kostnader 50,95% 

Stödandel av stödgrundande finansiering 49,97% 

Stödandel av total finansiering 49,97% 

Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel) 48,66% 

Andel privat finansiering 1,37% 
 
 
 

Medgivande om elektronisk datahantering 
Stödmottagaren har informerats om och samtyckt till att tas upp i Tillväxtverkets elektroniska 
sammanställning av pågående projekt som erhåller EU-medel (Projektbanken). 
 
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Henrik Berven efter föredragning av handläggare 
Johanna Wahn. 
 
Vid frågor kontakta:  
Johanna Wahn 
Handläggare  
Telefon: 08-681 65 49 
E-post: Johanna.Wahn@tillvaxtverket.se 
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På www.tillvaxtverket.se finns adresser till våra nio kontor. 

 

Allmänna villkor 

1. En förutsättning för stöd är att stödmottagaren följer tillämplig EU-rätt, svenska lagar 
och förordningar, Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala 
strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning (TVFS 2015:1 genom ändring TVFS 2019:1) 
(nedan kallad Tillväxtverkets föreskrifter) och Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 
2014-2020. Texter i handboken som rubriceras som ”krav” är rättsligt bindande, övriga 
texter är endast vägledande. För detta projekt är det version 5.2 av handboken som ska 
tillämpas (nedan kallad Tillväxtverkets handbok). 
 
Tillväxtverkets föreskrifter och handbok finns på eu.tillvaxtverket.se. 
 

2. Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt. Prövning om en kostnad är stödberättigande 
görs i samband med Tillväxtverkets granskning av ansökan om utbetalning. 
Stödmottagaren ansvarar för att kostnad som tas upp i ansökan om utbetalning är 
stödberättigande. 
 

3. Det är inte tillåtet att ta emot annat stöd än det som ingår i projektet för en kostnad som 
tas upp i en ansökan om utbetalning. Stöd som ingår i projektet framgår av detta beslut.   
 

4. Stödmottagare ska, utan att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha ett separat 
redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för alla transaktioner som rör 
projektet. 
 

5. Stödmottagare har ett särskilt informationsansvar som bl a innefattar krav på att 
informera om projektets innehåll samt om att projektet delfinansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.  
 

6. Beslutet om stöd kan ändras eller upphävas om det fattats på grund av oriktig, 
vilseledande eller ofullständig uppgift från stödmottagaren, om stödmottagaren brutit 
mot de villkor som gäller för stödet eller om förutsättningarna i övrigt ändras för stödet. 
Om stödmottagare inte är berättigad till ett stödbelopp som betalats ut ska detta 
återbetalas. Felaktigt utbetalt stöd kan återkrävas inom 10 år från det att beloppet 
betalades ut. 

  

Särskilda villkor  
Tidplan för ansökan om utbetalning och rapportering  
Stödmottagaren ska lämna in första ansökan om utbetalning och lägesrapport till Tillväxtverket 
senast 210428 för perioden 200901-210228.  
 
Ansökan om utbetalning 2, för perioden 210301-210831 
Ansökan om utbetalning 3, för perioden 210901-220228 
Ansökan om utbetalning 4, för perioden 220301-220831 
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Ansökan om utbetalning 5, för perioden 220901- 221231 
Ansökan om utbetalning 6, för perioden 230101-230430  
 
Rapporteringen ska lämnas in inom 2 mån efter varje period. Sista rapporteringen är en 
slutrapport och ska senast lämnas in 230430. Krav på rapportering anges i Tillväxtverkets 
handbok.  
 
Offentlig upphandling och andra köp  
Stödmottagaren ska följa lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller, i förekommande 
fall, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller lag (2016:1147) 
om upphandling av koncessioner (LUK). 
 
Förenklade redovisningsalternativ  
Indirekta utgifter för parter som är universitet eller högskola ska redovisas med schablonsats på 
20 procent i kostnadsslaget schablonkostnader. Indirekta utgifter för övriga parter ska redovisas 
med schablonsats på 15 procent i kostnadsslaget schablonkostnader. Schablonerna 
multipliceras med stödberättigande direkta personalutgifter, se 15 § p 1.a) och b) 
Tillväxtverkets föreskrifter. De kostnader som omfattas av schablonerna framgår av 
Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt. 
 
Sociala avgifter m.m. (lönebikostnader) ska redovisas med schablonsats på 45,24 procent i 
kostnadsslaget schablonkostnader. Schablonen multipliceras med stödberättigande direkta 
löneutgifter i kostnadsslaget personal, se 15 § p 2 Tillväxtverkets föreskrifter. 
 
Samverkansprojekt  
Detta projekt är ett samverkansprojekt och handläggs enligt de krav som anges i Tillväxtverkets 
handbok. Förutom att stödmottagaren erhåller stöd, erhåller även följande samverkansparter 
stöd i projektet genom stödmottagaren:  Lunds Universitet 202100–3211, Netport Science Park 
AB (Svb) 556728-3048, Packbridge AB (Svb)556807-6698. 
 
Stödmottagare och samverkansparter har för projektets genomförande ingått ett 
samverkansavtal, bilaga 1. 

Insatsers varaktighet  
Projektet innehåller investeringar i form av Drum dryer samt UHT rig. Stödmottagaren har ett 
ansvar för att investeringen består även efter projektavslut. Om investeringen säljs eller avyttras 
eller på annat sätt, om den upphör, flyttas eller att det sker någon annan väsentlig förändring 
kan stödmottagaren bli återbetalningsskyldig för utbetalat stöd i upp till fem år efter 
slututbetalningen.  

Om investeringen flyttas utanför EU kan stödmottagaren bli återbetalningsskyldig för utbetalat 
stöd i upp till tio år efter slututbetalningen. 
 
Statsstöd 
Projekt där stödmottagare genomför insatser till förmån för företag i nästa led, sk försumbart 
stöd:  I enlighet med 13 § förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och 
medelstora företag så utgör bidraget, med avseende på de företag som deltar i projektet, 
delaktiviteterna i hela WP3, samt WP4 (4.1 Tillväxtstöd till SMF.s, innovationsstöd), ett så kallat 
försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av 
mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.203, s. 1-8).  
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Ett villkor för att Tillväxtverket ska kunna betala ut medel är att de företag som deltar får 
information om att stödet är hänförligt till nämnda EU-förordning och att en kontroll sker av att 
företagen kan anses vara stödberättigade.  
 
Tillväxtverkets beslut förutsätter därför att stödmottagaren delger varje företag bifogad 
blankett, bilaga 2. Innan projektets aktiviteter inleds i ett företag. Företagens ifyllda blankett ska 
skickas till Tillväxtverket för kontroll och godkännande innan aktiviteter påbörjas. Aktiviteter 
som påbörjas innan Tillväxtverkets godkännande är inte stödberättigande. 
 
Utvärdering 
Utvärdering ska ske genom  
- Löpande utvärdering, en extern aktör utvärderar löpande 
 
Krav på dokumentation  
Stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer ska, i enlighet med Tillväxtverkets 
handbok, hålla handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive 
räkenskapsinformation, tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisions- och kontrollorgan, 
kommissionen och Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ utsedd person till 
fram till den 31 december 10 år efter att stödmottagare erhållit beslut om slututbetalning. 
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Region Blekinge  Tel: + 46 (0)455-73 10 00  
Ronnebygatan 22, 371 81 Karlskrona     

   NetPort Science Park AB (svb) 
   Att: Catarina Borgqvist 
   Biblioteksgatan 4 
   37435  KARLSHAMN 
 
 

Underrättelse om beslut av stöd 
 
Stödmottagare: NetPort Science Park AB (svb) 
Org. nr:  556728-3048 
Projektnamn:  Genomförbarhetsstudie elväg  
Ärendeid:  20313522 
  
 
Region Blekinge beviljar NetPort Science Park AB (svb) stöd för att genomföra projektet 
Genomförbarhetsstudie elväg enligt ansökan inkommen 2021-04-06. Stödet uppgår till 
50,00 % av faktiska kostnader och 50,00 % av total finansiering, dock med högst 
5 900 000,00 kronor. 
 
Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. 
  
För stödet gäller allmänna villkor enligt Bilaga 1 och de särskilda villkor som framgår 
nedan.  
 
Beslutet kan inte överklagas.  
 
Motivering till beslut 
 
Region Blekinge beviljar stöd av följande skäl: 
Projektet överensstämmer med insatsområde Tillgänglighet i Blekinges 
Utvecklingsstrategi. Har även en stark koppling till uppfyllandet av Blekinges miljömål. 

Projektperiod 
2021-01-01 - 2023-03-31 

Projektbeskrivning 
Syfte: Projektets övergripande mål/syfte är att elvägar för tung trafik har etablerats i stor 
skala och möjliggjort en omställning till fossilfritt, transporteffektivt och energieffektivt 
transportsystem närmast fritt från emissioner. Projektmålet/syfte är att bana väg för en 
snabbare och könsneutral implementering av elektrifierade tunga transporter i Sverige 
och på detta sätt medverka till omställning till ett klimatneutralt och effektivare 
transportsystem i linje med Sveriges klimatmål. Detta genom att det vid projektets slut 
finns ett beslutsunderlag framtaget för en storskalig implementering och nyttjande av 
elvägar med lång investeringshorisont. Sveriges klimatlag, som började gälla 2018, kräver 
att transportsektorns fossila CO2-utsläpp ska minska med minst 70% till 2030 och vara 
helt eliminerade 2045. Tunga fordon står för närmare 25% av transportsektorns 15,5 
miljoner ton växthusgasutsläpp och tiden att uppfylla lagens krav är knapp, vilket innebär 
stora utmaningar för samhället. Enligt Klimatpolitiska rådets rapport (2019) så kommer 
man med nuvarande förhållanden och beslut bara att nå halvvägs till målet enligt Sveriges 
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klimatlag. För att uppnå fossilfri tung trafik behöver olika tekniker att användas, 
exempelvis förnybara bränslen, vätgas och elektrifiering. Trafikverket fick i uppdrag av 
regeringen att ta fram en analys om förutsättningarna för att planera för en utbyggnad av 
elvägar (2021) och i den framgår att man behöver fortsätta jobba med att ta fram 
kunskapsunderlag för att klargöra osäkerheter. För tyngre och fjärrtransporter är elvägar 
en lösning som har potential att reducera bland annat utsläpp och Trafikverkets plan 
beskriver en möjlig utbyggnad av elvägar fram till 2030 och med sikte på 2040. Det 
kvarstår dock frågetecken kring exempelvis affärsmodeller och juridiken samt att 
kunskapsunderlaget behöver byggas upp. Projektet avser samarbeta med Trafikverket 
kring detta och projektet kompletterar kunskapsuppbyggnaden genom arbetspaketen och 
med fokus på Region Blekinge. Resultaten från Genomförbarhetsstudien kommer dock att 
i stor del vara möjliga att generalisera. Blekinge har flera större företag, åkerier och 
hamnar som behöver ställa om till fossilfria transporter och har även i och med 
elektrifiering möjlighet att placera sig på kartan internationellt genom att vara med i 
framkanten. Dessutom har större företag som till exempel Volvo Cars i Olofström, IKEA 
och Södra Cell stora behov av stöd för att inte hamna på efterkälken. Det finns ett flertal 
tekniker för att överföra el till fordon på landsväg och det finns potentiellt stora 
samhällsekonomiska vinster med att elektrifiera väginfrastrukturen, men det finns ett 
antal risker, osäkerheter och hinder av olika slag för att på bred bas implementera elvägar 
i Sverige. Projektet avser att leverera ett beslutsunderlag som adresserar dessa hinder, 
oaktat om de är ekonomiska, juridiska, kulturella, eller av annat slag, samt att föreslå 
utvärderingsmetodik för att verifiera effekter av elvägimplementering. Projektet 
adresserar betydande samhällsutmaningar och bidrar till snabbare och säkrare resultat. 
Projektgruppen har i olika konstellationer nära samarbete med Trafikverket, vilka 
kommer involveras genom avstämningar. Det regionala näringslivet har ett stort intresse i 
elektrifiering och kommer att involveras iterativt i projektet och på så sätt kommer deras 
intresse att tillvaratas. 
 
Vad projektets aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort sikt: 
Då projektets mål är att bana väg för en snabbare och könsneutral implementering av 
elektrifierade tunga transporter i Blekinge och på så sätt medverka till omställning till ett 
klimatneutralt och effektivare transportsystem i linje med Sveriges klimatmål. Detta 
genom att det vid projektets slut finns ett beslutsunderlag framtaget för en storskalig 
implementering och nyttjande av elvägar med lång investeringshorisont. 
Beslutsunderlaget kommer att byggas upp av följande delar: - Analys av intressenter, 
trafikering och marknad samt dess drivkrafter, karaktäristik och förutsättningar. - Analys 
av intressenters ekonomiska risker kopplade till investering och drift vid 
elvägsimplementering identifieras och sammanställas i ett förslag på riskallokering - De 
företags- och samhällsekonomiska lönsamheten sammanställs genom en kvantitativ och 
kvalitativ analys som beskriver de ekonomiska förutsättningarna för implementering av 
elväg - Incitamentsstrukturer och affärsmodeller sammanställs genom att undersöka 
betalningsvilja och preferenser avseende affärsmodeller hos brukare och 
tjänsteleverantörer. - Legala aspekter, regelverk och tillståndskrav genomgås på 
övergripande nivå för att identifiera hinder och risker - Analys av skatteeffekter vid 
elvägsimplementering genomförs i en övergripande analys av skattekonsekvenser vid 
olika potentiella upplägg för genomförande och finansiering - Kartläggning, analys och 
förslag tillämpliga finansierings- och genomförandeformer - Upphandlingsformer där det 
kommer att utvecklas lämplig paketering, struktur och upphandlingsform (investering, 
funktion eller koncession). -Uppskalning av elvägsinfrastruktur som analyserar 
utvecklingen från projekt till stegvis men fullskalig implementering av elväg. - Metod för 
utvärdering av elvägsinvestering där utvärderingsmetod för investerings- och driftsfas 
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säkerställer måluppfyllnad vid elvägsimplementering - Hållbarhetsaspekter som belyser 
faktorer som påverkar genomförandet av elvägar ur ett 
jämställdhets/jämlikhetsperspektiv och kommer att resultera i framtagande av metodstöd 
för integrering av hållbarhetsperspektiv vid elvägsimplementering. Efter projektavslut 
kommer det att finnas ett beslutsunderlag som snabbar på och underlättar 
implementering av elvägar i Blekinge för alla i målgruppen. 
 
Vilka effekter ska projektet uppnå på lång sikt: 
Enligt Trafikverket så är elvägar är en lösning som har potential att reducera utsläppen för 
de så kallade fjärrtransporterna, energikrävande lastbilstransporterna samt även för 
skytteltrafiken. I planen som Trafikverket tagit fram visar man på en möjlig utbyggnad av 
elväg fram till 2030 och med sikte på 2040. Utbyggnadsplanen baseras på att 
vägtransportsystemet successivt elektrifieras över tid och att en storskalig utbyggnad av 
elvägar startar under andra halvan av 2020-talet och byggs ut med ca 2 400 km på 10 år. 
Elvägar har även potential att reducera klimatutsläppen på lite längre sikt. På lång sikt så 
kommer samhället, kommuner, regionen, Trafikverket samt övriga berörda intressenter 
fått möjlighet att ställa om till fossilfria transporter och på så sätt uppfylla Sveriges 
klimatlag. Projektets övergripande mål/syfte är att en könsneutral implementering av 
elvägar för tung trafik har etablerats i stor skala och möjliggjort en omställning till 
fossilfritt, transporteffektivt och energieffektivt transportsystem närmast fritt från 
emissioner. Anläggningsentreprenörer, energiföretag, lastbilstillverkare samt leverantörer 
av elvägsteknik kommer att få en ökad affär samt en möjlighet att genom projektresultatet 
få en möjlighet att profilera sig både nationellt och internationellt. Åkeriföretag får 
möjligheter till minskade transportkostnader och ökad lönsamhet samt omställning till 
fossilfria transporter och en ökad konkurrenskraft gentemot utländska åkerier. 
Transportköpande företag, hamnar och godsterminaler får möjlighet till ökad lönsamhet, 
kostnadseffektivare samt fossilfria transporter. Blekinge har en stor fördel i och med stor 
tillgång på el jämfört med övriga landet och energiföretagen kommer att få möjlighet att 
utveckla och utvidga sin produktion med fokus på hållbarhet. Implementering av elvägar i 
stor skala kommer att ske från ett antal noder och projektets ambition är att Blekinge är 
en av dessa noder för att komma med så tidigt som möjligt i elvägsimplementeringen. 
Projektet kommer att skapa uppmärksamhet nationellt och internationellt och sätter 
Blekinge på kartan som en aktiv och framgångsrik region när det gäller utvecklingen av ett 
fossiloberoende transportsystem. Projektet bidrar även till att stärka konkurrenskraften 
för industrin, på både regional och på nationell nivå, och kan skapa konkurrensfördelar för 
svensk åkerinäring gentemot utländska konkurrenter. NetPort Science Park jobbar aktivt 
för en hållbar tillväxt i regionen och det ligger i regionens intresse att dels minska 
användningen av fossila bränslen och dels att visa på goda exempel. NetPort Science Park 
kommer därför att ha en naturlig funktion för att ansvara för projektresultatet och se till 
att de används efter projekttidens slut. 
 
Indikatorer:  
 
Namn Värde Måttenhet Kommentar 
Antal framtagna 
kunskapsunderlag, strategier och 
program. 

1 Stycken  

 

Tid- och aktivitetsplan 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Extern kommunikation 
och resultatspridning 

Projektet ska vara en mötesplats för 
frågor som rör elektrifiering av tunga 
transporter. Projektet ska 
kommunicera genom en webbplats 
där bl. a. projektets rapporter ska 
publiceras. Projektet ska bevaka 
nyheter som berör elektrifiering av 
transportsystemet och publicera en 
månatlig nyhetsbevakning. Projektet 
kommer arrangera/medverka vid 
konferenser, seminarier och 
workshops samt genom publicering i 
akademiska tidskrifter. Löpande 
avstämning med representanter för 
Trafikverkets elektrifieringsprogram 
och medverkan i årliga 
internationella elvägskonferensen. 

2021-01-01 - 
2023-03-31 

600 000 

Avslutsarbete Sammanställning och publicering av 
skriftlig slutrapport som 
sammanfattar delrapporterna och 
belyser de kunskaper som utvecklats 
genom projektets verksamhet. En 
slutkonferens genomförs kring hur 
resultat och kunskap tas vidare i 
förverkligande av implementering av 
elvägar i Blekinge. 

2022-11-01 - 
2023-03-31 

200 000 

Utvärdering och 
lärande 

Utvärdering och lärande sker 
fortlöpande under projekttiden med 
fokus på aktuella aktiviteter och 
genom övergripande utvärdering av 
hela projektet i samband med 
projektslut. 

2021-01-01 - 
2023-03-31 

300 000 

Projektledning och 
administration 

Projektledning och administration 
ska styra och leda projektet och 
administrera och dokumentera 
projektunderlag samt ta ansvar för 
projektets ekonomi. Projektets 
styrgrupp kommer att följa och 
övervaka det operativa 
projektledningsarbetet. 

2021-01-01 - 
2023-03-31 

2 000 000 

Intressent-, 
trafikerings- och 
marknadsanalys 

Kartläggning av lokala och regionala 
elvägsintressenter och deras 
drivkrafter kopplat till 
exempelsträcka på E22. Analys av 
elvägsmarknadens nuvarande 
karaktäristik och dess implikationer 
för utbyggnad av elväg för given 
sträckning. Intervjuer med aktörer, 
workshop, marknadsdata, samt 

2021-01-01 - 
2022-12-31 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

tidigare forskningsresultat kommer 
att ligga till grund för analysen. 

Identifiering av 
intressenters 
elvägsdrivkrafter 

Identifiering av drivkrafter kopplat 
till valt elvägsavsnitt för: 
elvägsteknikleverantörer, 
fordonstillverkare, elleverantörer, 
åkerier, finansiärer, 
anläggningsentreprenörer, 
varuägare, Trafikverket, 
bussentreprenörer, 
betalningsintermediärer, 
skatteupptagare och myndigheter. 
Arbetet sker genom intervjuer. 

2021-01-01 - 
2021-04-30 

300 000 

Målkonflikter Analys av hur målöverensstämmelse 
mellan ingående intressenter kan nås 
och vad som krävs för detta. Sker 
genom workshop med intressenter. 

2021-02-01 - 
2021-05-31 

50 000 

Trafikanalys Bestämmande av trafikflöde med 
hänsyn till: mängden och typen av 
tunga fordon som återkommande 
trafikerar sträckan, samt frekvens 
och variation över tid i trafikering. 
Utgångspunkten är genomförda 
intervjustudier och workshops samt 
registerdata. Därefter genomförs 
simuleringar av effektbehov och 
energiförbrukning, samt 
mätningar/observationer för att 
estimera trafikflöde. 

2021-01-01 - 
2021-08-31 

300 000 

Marknadsanalys Analys av lämpliga tjänster, 
marknadssegment, och 
konkurrenssituation för given 
elvägssträckning baserat på 
genomförda intervjuer, workshop 
och trafikanalys. 

2021-04-01 - 
2022-09-30 

200 000 

Sammanställning av 
resultat 

Delrapport med övergripande 
slutsatser och rekommendationer. 

2022-10-01 - 
2022-12-31 

50 000 

Riskanalys Riskanalysen ska öka förståelsen för 
vilka risker som uppkommer, och 
riskernas möjliga konsekvenser samt 
allokering av riskerna. 

2021-01-01 - 
2022-12-31 

 

Identifiera risker 
relaterade till mål och 
drivkrafter 

De risker som hanteras delas upp i 
tre områden: -Risker för 
elvägsinvesteringens direkta parter 
under projekttiden, som kan 
allokeras mellan intressenterna. 
Lokala förutsättningar ges stor vikt 
vid analysen. -Risker kopplat till 
investeringens långsiktiga 

2021-01-01 - 
2021-05-31 

250 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

måluppfyllelse -Risker för övriga 
intressenter (t.ex. kunder/brukare, 
boende i området, det lokala 
näringslivet, skattebetalare, osv) 
Insamlingen görs genom intervjuer, 
arbete i projektteamet samt 
litteraturstudier av liknande 
anläggningsprojekt. 

Analysera och värdera 
identifierade risker 

Respektive risk analyseras. Analysen 
genomförs genom litteraturstudier 
kombinerat med intervjuer och 
workshops. Resultatet blir dels en 
kvalitativ beskrivning av faktorerna 
bakom den bedömda sannolikheten 
och beskrivningen av möjliga 
konsekvenser, samt en rangordning 
där varje risk ges ett värde. 

2021-05-01 - 
2021-11-30 

250 000 

Identifiera möjliga 
riskmildrande åtgärder 

För de risker som bedöms kritiska, i 
kombination sannolikhet och 
konsekvens, analyseras vilka 
åtgärder som kan vidtas för att 
minska eller helt eliminera 
sannolikhet och/eller konsekvens. 
Åtgärdernas bedömda effekt samt 
uppskattad kostnad för 
genomförande beskrivs. 

2021-08-01 - 
2022-02-28 

150 000 

Monetärt värdera 
utvalda risker 

Fokus på väsentliga 
investeringsrisker. Riskerna ges 
bedömda monetära utfallsvärden 
inklusive ett spann, dvs ett 
väntevärde samt högt och lågt utfall. 
Därefter används simulering för att 
analysera hur riskerna växelverkar 
och bedöma möjliga totala utfall av 
riskerna. Om tillräcklig kvalitet av 
indata inte kan uppnås kommer 
fokus vara att beskriva vilka 
osäkerheter som föreligger och att 
beskriva ett troligt utfallsrum 

2021-12-01 - 
2022-10-31 

300 000 

Initial riskallokering Ta fram initialt förslag på allokering 
av riskerna mellan parterna. 
Marknads- och intressentanalysen 
används som grund för att 
allokeringen ska kopplas till 
respektive parts förmågor och 
drivkrafter. Slutlig riskallokering och 
mekanismerna för denna ingår i 
aktiviteten Finansierings- och 
genomförandeformer. 

2021-03-01 - 
2022-09-30 

250 000 

445



 

 
 
 
 
 

  

 

 

Datum 
2021-06-29 
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Sida:  
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Region Blekinge  Tel: + 46 (0)455-73 10 00  
Ronnebygatan 22, 371 81 Karlskrona     

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Övergripande slutsatser Reflektioner och slutsatser från 
samtliga ovanstående steg samlas 
och formuleras på ett sammanhållet 
och översiktligt sätt i en delrapport. 

2022-11-01 - 
2022-12-31 

100 000 

Kostnads och 
intäktsanalys 

I denna aktivitet undersöks under 
vilka omständigheter det finns en 
företagsekonomisk lönsamhet för 
berörda parter av en elektrifiering av 
E22. Samhällsekonomisk 
lönsamhetskalkyl ska genomföras 
genom en kvantitativ och kvalitativ 
analys baserad på datainsamling och 
registerdata samt intervjuer och 
workshops. 

2021-01-01 - 
2022-12-31 

 

Kostnadsdrivare Målsättningen med denna 
delaktivitet är att fastslå vilken 
infrastruktur som behövs för att 
elektrifiera delsträckan. Vidare är 
syftet att estimera de fasta och 
rörliga kostnaderna för att uppföra 
infrastrukturen för en anläggning likt 
den beräknade över tid. 

2021-01-01 - 
2021-08-31 

250 000 

Företagsekonomiska 
analyser 

Syftet är att undersöka 
elektrifieringens ekonomiska 
konsekvenser för berörda parter. 
Utgångspunkten är 
intressentanalysen och syftar till att 
fastställa den företagsekonomiska 
konsekvensen för dessa aktörer. En 
investeringskalkyl kommer att 
genomföras för att fastslå under vilka 
omständigheter det är ekonomisk 
lönsamt att genomföra investeringen 
med att elektrifiera E22. 

2021-03-01 - 
2021-11-30 

350 000 

Samhällsekonomisk 
analys 

Syftet är att bestämma den 
samhällsekonomiska lönsamheten 
och utreda känsligheten i 
lönsamheten relativt osäkra 
parametrar. En känslighetsanalys av 
skatters och subventioners påverkan 
på nyttjares incitamentsstrukturer 
kommer genomföras för att utröna 
vilken roll staten eventuellt måste ha. 
Vidare kommer målkonflikter mellan 
miljö och ekonomi att utrönas. 

2021-03-01 - 
2021-11-30 

480 000 

Validering av resultat För att validera resultaten i denna 
delaktivitet kommer en workshop att 
anordnas med berörda parter och 
sakkunniga. 

2022-04-01 - 
2022-09-30 

60 000 

446
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Region Blekinge  Tel: + 46 (0)455-73 10 00  
Ronnebygatan 22, 371 81 Karlskrona     

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Summering av resultat Skrivande av delrapport. 2022-10-01 - 
2022-12-31 

60 000 

Incitamentsstrukturer 
och betalningsvilja 

Incitamentsstruktur er och 
betalningsvilja 

2021-04-01 - 
2022-12-31 

 

Betalningsvilja för 
elvägstjänster 

Undersökning av befraktares och 
transportföretagens vilja att betala 
för olika elvägstjänster kopplat till 
nyttjandefrekvens, varuslag och 
företagskaraktäristik. Genomförs i 
form av enkätstudie och intervjuer. 

2021-04-01 - 
2022-01-31 

250 000 

Betalningsmodeller Undersökning av tjänsteutförares och 
tänkbara kunders preferenser för 
olika betalningsmodeller. Analys och 
förslag till lämplig betalningsmodell. 

2022-02-01 - 
2022-09-30 

250 000 

Sammanställning av 
resultat 

Skrivande av delrapport. 2022-10-01 - 
2022-12-31 

50 000 

Legala aspekter, 
regelverk och tillstånd 

Genomgång av legala aspekter syftar 
till att tidigt upptäcka legala 
hinder/risker i projektupplägg för 
elvägsanläggningen. Arbetet utförs i 
steg, där en initial analys av lagrum 
kopplat till infrastrukturprojekt kan 
göras tidigt, medan vidare analys kan 
utföras först då övriga aktiviteter har 
tagit fram preliminära resultat som 
kan analyseras. 

2021-03-01 - 
2022-12-31 

 

Relevanta lagrum Relevanta lagrum identifieras och 
beskrivs övergripande. Som underlag 
används beskrivningar av 
anläggningsprojektet och preliminära 
beskrivningar av omfattning, möjliga 
affärsmodeller och litteratur om 
jämförbara anläggningsprojekt och 
upphandlingar. 

2021-03-01 - 
2022-06-30 

160 000 

Legala risker och hinder Legala risker och hinder identifieras 
utifrån scenarier om teknikval, 
intressenter, tillståndskrav, 
genomförandeform, 
upphandlingsutformning, mm., samt 
lokala förutsättningar och risker 
kopplade till de vägsträckor som 
pekats ut. I de fall olika upplägg för 
anläggningsprojektet ger väsentligt 
olika legala följder, beskrivs dessa 
vägval och möjliga konsekvenser. 
Erfarenheter från liknande 
anläggningsprojekt och domar 
samlas in och ingår i analysen. 
Slutsatser som dragit inom ramen av 

2021-03-01 - 
2022-09-30 

480 000 

447
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Region Blekinge  Tel: + 46 (0)455-73 10 00  
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Trafikverkets elektrifieringsprogram 
beaktas. 

Formulera 
övergripande slutsatser 

Reflektioner och slutsatser samlas i 
en delrapport. I detta ingår ett 
övervägande angående behovet av 
fortsatt juridisk analys och 
fördjupning inom identifierade 
områden. 

2022-10-01 - 
2022-12-31 

110 000 

Skatter Genomgång och analys av 
skatteaspekterna syftar främst till att 
tidigt upptäcka eventuella 
skattekonsekvenser eller risker för 
tänkbara projektupplägg. Detta blir 
ett iterativt arbete, eftersom 
resultaten i denna aktivitet kan 
påverka slutsatserna i övriga 
aktiviteter. 

2021-02-01 - 
2022-10-31 

 

Parter och inbördes 
relationer 

Väsentliga relationer, aktiviteter och 
flöden (tjänsteleverans, 
betalningsflöden, finansiering, etc) 
kartläggs för involverade parter. 
Arbetet sker genom intervjuer och 
workshops, samt inläsning av 
resultat från andra aktiviteter. 

2021-02-01 - 
2022-08-30 

140 000 

Skattskyldighet och 
avdragsrätt 

Analysen omfattar skatteeffekter 
gällande inkomst, kapital och moms 
utifrån olika preliminära eller 
tänkbara scenarier/upplägg i 
finansierings- och 
genomförandeformer. Analysen av 
skattekonsekvenser och 
framtagandet av möjliga upplägg 
genomförs utifrån kunskap om 
lagrum och utformning i andra 
relevanta anläggningsprojekt, samt 
resultat i övriga aktiviteter. Särskilt 
viktigt är resultaten i kostnads- och 
intäktsanalysen. 

2021-03-01 - 
2022-08-31 

180 000 

Utvärdering av möjliga 
upplägg 

Möjliga scenarier och upplägg tas 
fram och utvärderas utifrån 
skattekonsekvenser. För de scenarier 
som har positiva skattemässiga 
effekter görs ett gemensamt 
utvärderingsarbete med främst 
Genomförande- och 
finansieringsformer-strömmen för 
vidare utvärdering. Denna omfattar 
såväl skatteeffekter som effekter på 
incitament, operationell effektivitet 

2022-06-01 - 
2022-10-31 

200 000 

448
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

etc. Arbetet genomförs genom arbete 
med sakkunniga och workshops med 
övriga arbetsströmmar. 

Övergripande slutsatser Slutsatser samlas i en delrapport. 2022-11-01 - 
2022-12-31 

80 000 

Finansierings- och 
genomförandeformer 

Kartläggning av möjliga 
genomförande- och 
finansieringsformer för 
pilotanläggning avseende 
elektrifiering av delsträckan av E22 
för tung trafik. Litteraturstudier, 
workshops, samt enkätstudier 
kommer att ligga till grund för 
resultaten. 

2021-01-01 - 
2022-12-31 

 

Identifiering av 
tänkbara 
finansieringsformer 

Litteraturstudie av kapitalstrukturer. 
Typer av låneinstrument och dess 
lämplighet relativt ägarkapital i olika 
faser av det givna projektet 
analyseras utifrån 
finansmarknadsdatabaser. 

2021-05-01 - 
2021-09-30 

80 000 

Identifiering av 
tänkbara 
genomförandeformer 

Litteraturstudie avseende 
användning av olika 
genomförandeformer med och utan 
privat genomförande. 
Kompletterande intervjuer kommer 
att genomföras för den specifika 
kontexten för elvägssträckan. 

2021-08-01 - 
2022-03-31 

180 000 

För- och nackdelar med 
olika finansierings- och 
genomförandeformer 

Analys av för- respektive nackdelar 
av alternativa finansierings- och 
genomförandeformer givet 
anläggningsprojektets karaktäristik 
och faser samt dess påverkan på 
finansieringskostnaden över tiden. 

2022-02-01 - 
2022-08-31 

220 000 

Riskfördelning och 
kostnad för 
riskhantering 

Simulerings- och scenarioanalys av 
hur olika riskfördelningar mellan 
ingående projektparter påverkar 
investeringsprojektets lönsamhet och 
incitamentsstrukturer. Validering av 
resultat sker genom workshop och 
intervjuer. 

2021-06-01 - 
2022-06-30 

320 000 

Utvärdering av privat 
involvering 

Workshop och intervjuer med olika 
tänkbara genomförare och 
finansiärer om lämplig 
genomförande- och 
finansieringsform. 

2022-01-01 - 
2022-07-31 

120 000 

Elvägssträckning del av 
E22 - affärsupplägg 

Analys av förutsättningarna för en 
lönsam elvägssträckning. 
Utredningen kommer att belysa 
under vilka omständigheter piloten 

2022-01-01 - 
2022-10-31 

220 000 

449
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

är ekonomiskt hållbar även när det 
tillkommer finansieringskostnad och 
kompensation för riskbärande. 

Sammanställning av 
slutsatser 

Summering i en delrapport. 2022-10-01 - 
2022-12-31 

60 000 

Upphandlingsformer Aktiviteten ska ta fram en lämplig 
struktur för och paketering av 
upphandling av investering i en 
elvägssträckning, utifrån ett 
genomförandeprojekts målsättning 
och karaktäristika, marknadens 
förutsättningar samt legala 
förutsättningar. 

2021-04-01 - 
2022-12-31 

 

Upphandlingens 
omfattning 

I detta steg fastställs och beskrivs 
vilka delar eller komponenter som 
ska omfattas av upphandling. Detta 
omfattar uppförande och drift av 
elvägen, både vad gäller fysiska 
komponenter och tjänster. 

2021-04-01 - 
2021-07-31 

80 000 

Analys av 
leverantörsmarknaden 

Leverantörsmarknaden för 
upphandlingens omfattning kartläggs 
och analyseras utifrån mognad, 
finansiell styrka och bredd. Syftet är 
att förstå marknadens styrka och 
konkurrenssituation, vilket är en 
viktig parameter i upphandlingens 
utformning. 

2021-05-01 - 
2021-09-30 

100 000 

Frihetsgrader och 
innovationsnivå 

Utifrån behov och målsättningar, 
framförallt taget från aktiviteterna 
Riskanalys och Finansierings- och 
genomförandeformer, definieras 
vilken kontroll upphandlande part 
bör ha, respektive ge upphandlad 
part frihet att utforma lösningen för 
att uppnå önskad funktion och 
introducera innovationer. 

2022-01-01 - 
2022-10-31 

120 000 

Paketering I detta steg utreds huruvida det är 
lämpligt att genomföra 
upphandlingen som en helhet eller 
bryta upp den i flera mindre, samt 
hur en uppdelning kan se ut med 
avseende på ingående komponenter 
och tjänster. 

2022-06-01 - 
2022-10-31 

150 000 

Legala förutsättningar Legala förutsättningar inklusive 
eventuella behov av tillstånd 
beskrivs. Denna del utgår från analys 
och slutsatser från aktiviteten Legala 
förutsättningar, regelverk och 
tillstånd och utvecklar vilken 

2022-03-01 - 
2022-10-31 

50 000 

450
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

inverkan detta har på vilka val av 
upphandlingsformer och -
förfaranden som är möjliga samt 
eventuella konsekvenser av detta. 

Upphandlingsform och 
upphandlingsförfarande 

En analys och rekommendation av 
vilken eller vilka 
upphandlingsformer och -
förfaranden som kan vara lämpliga. 
Som grund för rekommendationen 
ligger en analys av olika 
upphandlingsformers och - 
förfarandens lämplighet givet 
kostnad, resultatuppfyllelse och 
legala förutsättningar samt inslag av 
innovation. 

2022-03-01 - 
2022-10-31 

230 000 

Upphandlingsplan En indikativ upphandlingsplan 
utformas inklusive resurssättning. 
Denna inkluderar aktiviteter och 
ungefärlig tidssättning. 

2022-08-01 - 
2022-10-31 

70 000 

Övergripande slutsatser Slutsatser och rekommendationer 
samlas i en delrapport. 

2022-11-01 - 
2022-12-31 

100 000 

Uppskalning Analys av hur det föreslagna 
konceptet och den genererade 
kunskapen för den givna 
elvägssträckningen kan återanvändas 
vid utbyggnad av elvägsinfrastruktur. 
Litteraturstudier, workshops, samt 
intervjuer kommer att ligga till grund 
för resultaten. 

2022-01-01 - 
2022-12-31 

 

Elektrifierade stråk vid 
elvägsutbyggnad 

Analys av hur stora delar av ett 
vägstråk som bör elektrifieras vid 
elvägsutbyggnad. Förslaget utvecklas 
baserat på ingångsvärden i form av 
resultat från genomförd trafikanalys, 
riskanalys, kostnadsintäktsanalys, 
samt genom workshop med 
intressenter. 

2022-05-01 - 
2022-10-31 

250 000 

Kritiska faktorer för 
utbyggnadstakt och 
prioritering 

Identifiering av kritiska faktorer att 
beakta för att välja nästkommande 
delsträckning för elvägsutbyggnad. 
Slutsatser från Kostnads- och 
intäktsanalys, finansiering, 
trafikanalys och riskanalys utgör 
ingångsvärden för identifieringen. 
Enkätstudie och workshops med 
intressenter genomförs för att 
identifiera kritiska faktorer. 

2022-05-01 - 
2022-10-31 

250 000 

Summering av resultat Övergripande slutsatser och 
rekommendationer summeras i en 

2022-11-01 - 
2022-12-31 

50 000 

451
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

delrapport. 
Utvärderingsmetod I denna aktivitet identifieras viktiga 

målsättningar och metodik för att 
mäta nyttjandet, kundnöjdhet etc 
under projektets gång. Detta gäller 
såväl kvalitativa som kvantitativa 
faktorer. För varje fas i 
genomförandet (upphandling, 
projektering, byggnation och drift) så 
kommer delmål, mätparametrar och 
insamlingsmetodik variera. 

2021-08-01 - 
2022-12-31 

 

Målsättningar Definiera viktiga målsättningar med 
ett genomförandeprojekt, både vad 
gäller prestanda i själva projektet, 
sekundära konsekvenser (t.ex. 
minskade utsläpp av koldioxid) och 
kunskap och lärdomar som kan 
nyttjas i vidare elvägsutbyggnad. 
Arbetet genomförs genom studier av 
dokumentation från jämförbara 
projekt, samt workshops och 
intervjuer med intressenter och 
projektmedlemmar. 

2021-08-01 - 
2022-03-31 

130 000 

Mätparametrar För respektive definierat mål 
identifieras parametrar som måste 
följas upp för att påvisa graden av 
måluppfyllnad, samt underlag som 
kan analyseras i de fall en mer 
kvalitativ bedömning eller 
sammanställning är relevant. Arbetet 
genomförs genom studier av 
dokumentation från jämförbara 
projekt, samt workshops och 
intervjuer med intressenter och 
projektmedlemmar. 

2022-03-01 - 
2022-06-30 

110 000 

Tillvägagångssätt För respektive parameter beskrivs en 
mätmetod, inklusive övergripande 
instruktioner och frekvens, för att 
insamla data för de utvalda 
parametrarna. Även hur 
nollmätningar ska göras, dvs 
startpunkten för mätserien innan 
någon förändring skett, behöver 
beskrivas. 

2022-05-01 - 
2022-09-30 

130 000 

Övergripande slutsatser En sammanfattande beskrivning av 
förslag till utvärderingsmetodik 
dokumenteras i en delrapport. 

2022-10-01 - 
2022-12-31 

80 000 

Hållbarhetsaspekter Sociala aspekter är en viktig aspekt 
av hållbar utveckling och flera mål 

2021-03-01 - 
2023-01-31 

300 000 

452
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

återfinns i Agenda 2030, som mål i 
sig men även som ett perspektiv som 
skall genomsyra arbetet med alla 
mål. Det finns även flera nationella 
mål ex.vis kopplat till jämställdhet 
och tillgänglighet med relevans för 
elvägsomställningen. Genomförandet 
syftar till att dels 1) belysa faktorer 
som påverkar genomförandet av 
elvägar ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv, i vilken flera 
olika sociala faktorer och 
dimensioner kommer kartläggas. En 
målsättning är att ta fram ett 
underlag för hur sociala aspekter kan 
integreras i arbetet med 
elvägsomställningen ex vis genom att 
utveckla indikatorer och att ta fram 
kriterier för sociala hänsyn i 
upphandling. Målet är även 2) att öka 
kunskapen om sociala faktorers 
påverkan, nationella målsättningar 
av relevans samt normreflexiv 
förmåga hos projektets aktörer och 
målgrupper. Integreringen kommer 
ske parallellt i dessa två spår, dels att 
ske genom att undersöka möjligheten 
att integrera sociala 
hållbarhetsaspekter inom samtliga 
målområden (arbetspaket) inom 
projektet och som en självständig del 
med fokus på att stärka norm-
reflexiv förmåga hos olika aktörer 
involverande i framtida arbetet med 
elvägar. Ett vägledande material 
kommer att utvecklas samt en work-
shop metodik i vilken den praktiska 
tillämpningen fokuseras utifrån 
deltagarna erfarenheter och behov. 
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Budget (Kostnads- och finansieringsplan) 

Kostnad 
 
Kostnadsslag 2021 2022 2023       Totalt 
Personal 1 900 000 1 209 877 2 136 000       5 245 877 
Externa tjänster 1 040 000 800 000 660 000       2 500 000 
Resor och logi 210 000 311 021 17 000       538 021 
Schablonkostnader 1 273 494 810 932 1 431 676       3 516 102 
Summa kostnader 4 423 494 3 131 830 4 244 676       11 800 000 
Projektintäkter         
           
           
Summa faktiska 
kostnader 4 423 494 3 131 830 4 244 676       11 800 000 
Bidrag annat än pengar          
           
           
Summa bidrag i 
annat än pengar          0 
Summa totala 
kostnader 4 423 494 3 131 830 4 244 676       11 800 000 
 

Finansiering 
Finansiär 2021 2022 2023       Totalt 
Offentligt bidrag annat än pengar          
Total offentligt 
bidrag annat än 
pengar          0 
Offentlig kontantfinansiering          
Tillväxtverket 2 211 747 1 565 915 0       3 777 662 
           
Total offentlig 
kontantfinansiering 2 211 747 1 565 915 0       3 777 662 
Total offentlig 
finansiering 2 211 747 1 565 915 0       3 777 662 
Privata bidrag annat än pengar          
Total privat bidrag 
annat än pengar          0 
Privat kontantfinansiering          
NetPort Science Park 0 0 2 122 338       2 122 338 
           
Total privat 
kontantfinansiering 0 0 2 122 338       2 122 338 
Total privat 
finansiering 0 0 2 122 338       2 122 338 
 
Stöd 
 
Finansiering 2021 2022 2023       Totalt 
19.1.1 
Regionala 
tillväxtåtgärder 
Regionalt 
projekt 

2 211 747 1 565 915 2 122 338       5 900 000 
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Datum 
2021-06-29 

ÄrendeID  
Nyps 20313522 

Sida:  
16 (16) 
 

Region Blekinge  Tel: + 46 (0)455-73 10 00  
Ronnebygatan 22, 371 81 Karlskrona     

 
 

Sammanställning (Stödprocent) 

Stödandel av faktiska kostnader:  50,00 % 

Stödandel av stödgrundande finansiering: 50,00 % 

Stödandel av total finansiering:  50,00 % 

Andel annan offentlig finansiering:  32,01 % 

Andel privat finansiering:   17,99 % 

Rapportering och begäran om utbetalning 
 
Stödet utbetalas i efterhand efter redovisning av faktiska kostnader. 
 
Stödmottagare som erhållit regionala tillväxtmedel från Region Blekinge ska i sin externa 
kommunikation informera om att insatserna är delfinansierade av Region Blekinge. 
Informationen ska framgå i text samt genom att Region Blekinges logotyp exponeras. 
 
Den första ansökan om utbetalning med ekonomiskt underlag och lägesrapport ska 
omfatta perioden 2021.01.01-2021.06.30 och vara oss tillhanda senast 2021.08.31. 
Ansökan om utbetalning görs digitalt via minansokan.se 
Blanketter, lägesrapport och slutrapport hittar du på regionblekinge.se 
 
Sista datum för slutrapport 
2023-06-30 

Bilagor 

Allmänna villkor för stöd 

Protokollsutdrag, Regionala utvecklingsnämnden 2021-06-22 § 61/21  
 

Särskilda villkor 
Beslutet gäller under förutsättning att projektet beviljas medel från Tillväxtverket:s ERUF 
utlysning. Om beslut från Tillväxtverket medför förändringar av projektets budget 
kommer Region Blekinge att fatta ett ändringsbeslut så att medfinansieringen 
överensstämmer med varandra. Om beslutet från Tillväxtverket skiljer sig markant från 
beslutad ansökan kan ärendet komma att omprövas.  
 
Vid frågor kontakta: 
 
Svetlana Sukhova 
Telefon: 0455- 73 71 18 
E-post:    svetlana.sukhova@regionblekinge.se  
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Netport Science Park AB (Svb) 
Att: Samuel Henningsson 
Biblioteksgatan 4 
37435 Karlshamn 

 
 

 

Beslut om stöd 
Stödmottagare: Netport Science Park AB (Svb) 
Org. nr:  556728-3048 
Projekt:  Genomförbarhetsstudie av elvägspilot E22 
Ärendeid:  20202450 
 

Beslut 
Tillväxtverket beviljar Netport Science Park AB (Svb), org nr 556728-3048, stöd ur den 
Europeiska regionala utvecklingsfonden till ovan angivet projekt. 
    
Stödet tas ur det Operativa programmet för Skåne-Blekinge, insatsområdet Hållbar tillväxt - 
koldioxidsnål ekonomi och avser projektperioden 2019-08-01 - 2022-11-30. Stödet uppgår till 
50,00 procent av projektets faktiska kostnader och 50,00 procent av den sammanlagda 
stödgrundande finansieringen, dock högst 5 900 000 kronor. 
  
Beslutet har fattats med stöd av förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder, 
Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det 
nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 
(TVFS 2015:1).  
 
Beslutet kan inte överklagas. 

Motivering 

Strukturfondspartnerskapet/samrådets motivering 

Projektet bidrar i hög grad till det operativa programmet inom målet investering för 
sysselsättning och tillväxt för Skåne-Blekinge, uppfyller väl Regionalfondsprogrammets 
urvalskriterier och bedöms som prioriterat i genomförandet av regionala strategier. 

Tillväxtverkets motivering 

Tillväxtverket har bedömt att projektet ska beviljas stöd av följande skäl:  
Tillväxtverket bedömer att projektet uppfyller minst en av programmets principer för urval i 
insatsområde 3, Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi, investeringsprioritering 4c med det 
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särskilda målet ”Minskad klimatpåverkan genom att offentlig sektor och bostadssektorn ökar sin 
användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.” 
Tillväxtverket bedömer att projektet uppfyller de obligatoriska urvalskriterierna. Projektet 
bidrar till uppfyllelsen av den regionala utvecklingsstrategin. Överlevnaden och långsiktigheten 
är beroende av vilka investeringar som fortsättningsvis görs inom elvägar. Näringslivet 
medverkar för att säkerställa att det upplägg för en eventuell investering i elvägspilot som tas 
fram under projektet är möjligt att genomföra i praktiken. Projektet bidrar till förnyelse och 
utveckling genom den delvis nya verksamheten för sökande aktör. Hållbarhetsaspekterna 
kommer att användas som ett verktyg under projektet. Inga av de meriterande urvalskriterierna 
är uppfyllda. Sökande bedöms ha den operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att 
genomföra samverkansprojektet. 

Projektbeskrivning 
Projektets övergripande mål är att elvägar för tung trafik har etablerats i stor skala och 
möjliggjort en omställning till ett fossilfritt och energieffektivt transportsystem närmast fritt 
från emissioner. Genom projektet ska ett beslutsunderlag för en storskalig implementering och 
nyttjande av elvägar med lång investeringshorisont tas fram. Underlaget ska beskriva alla 
förutsättningar, inklusive risker, samt ska vara ett underlag som beskriver de 
samhällsekonomiska, skattemässiga samt de ekonomiska konsekvenserna för de parter som 
berörs av elektrifieringen av en vald sträcka av E22. Arbetet sker via strukturerade 
litteraturstudier, intervjuer, enkäter, workshops och seminarier med inbjudna experter. På 
längre sikt så möjliggör eldrift av lastbilar ett helt fossil-oberoende samhälle till 2045.  
 
Projektet har föregåtts av en förstudie, där det regionala näringslivet har medverkat i 
workshops, seminarier, möten och deras fortsatta medverkande kommer att ske via liknande 
engagemang under genomförbarhetsstudien. 

Mål och resultat 

Mål 
Övergripande mål 
Elvägar för tung trafik har etablerats i stor skala och möjliggjort en omställning till ett fossilfritt 
och energieffektivt transportsystem närmast fritt från emissioner.  
 
Projektmål 
Det finns ett beslutsunderlag för en storskalig implementering och nyttjande av elvägar med 
lång investeringshorisont.  
 
Delmål 
Delmål 1 - Utredning har fastställt hur elvägar kan bli framgångsrika genom tydligt fokus på 
nyttan och genom att belysa hur risker kan hanteras.  
Delmål 2 - De samhällsekonomiska, skattemässiga samt de ekonomiska konsekvenserna för de 
parter som berörs, direkt och indirekt, av elektrifieringen av sträckan av E22 är kartlagda.  
Delmål 3 - De gångbara elvägstjänsterna, lämplig betalningsmodell för elvägstjänsterna samt 
eventuella behov av subventioner är fastslagna.  
Delmål 4 - Utredning har beskrivit de relevanta lagrummen, identifierat legala risker samt 
initialt bedömt behovet av kommande legalt stöd  
Delmål 5 - Kartläggning som resulterat i förslag på genomförandeform, förslag på 
finansieringsstruktur, samt förslag på riskfördelning mellan parter. 
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Målgrupper 
 Den primära målgruppen är:  

• Trafikverket Region Syd  
• Åkeriföretag  
• Transportköpande företag  
• Lastbilstillverkare  
• Energiföretag  
• Anläggningsentreprenörer  
• Region Blekinge  
• Leverantörer av elvägsteknik 

 
Den sekundära målgruppen är:  
Kommuner, Sydsvenska Handelskammaren, E22AB, Blåljusverksamheter och Statliga 
myndigheter 
 

Förväntat resultat vid projektavslut 
Förväntat resultat av genomförbarhetsstudien är att det ska vara av sådan omfattning och 
kvalitet att det kan:  
 

• utgöra ett beslutsunderlag för investering i en elvägspilot i E22-korridoren och beskriva 
alla förutsättningar för en investering i dess delar inklusive dess risker  

• vara ett underlag som beskriver de samhällsekonomiska, skattemässiga samt de 
ekonomiska konsekvenserna för de parter som berörs av elektrifieringen av sträckan av 
E22  

• innefatta en dokumenterad metod för utvärdering av en elvägspilot  
• tillgodogöras på både nationell och regional nivå i arbetet med systemanalyser och 

planer för en utbyggnad av elvägar för tunga fordon i Sverige där hänsyn tas till de 
identifierade relevanta lagrummen samt de legala riskerna  

 
Samt att:  

• projektet blir en del i nationella FOI-plattformen för elvägar och därigenom bidrar till 
långsiktig kunskapsuppbyggnad.  

• synergier i form av kunskapsutbyte skapas mellan SHIFT och detta projekt.  
• ett nära samarbete har utvecklats med andra nationella initiativ, som t.ex. E16-projektet, 

för att påvisa olikheter i de lokala och regionala förutsättningarna för storskalig 
implementation.  

 
Projektresultatet är ett underlag för en övergång till eldrift och bidrar till att förutsättningar för 
att minska behovet av fossilt bränsle med 70 % till 2030. På kort sikt, efter projektperiodens 
slut, räknar NetPort med att få utveckla en pilot för elvägar på Trafikverkets uppdrag. Om 
nuvarande parametrar vad gäller miljöbelastning m.m. håller så är tanken att de 
pilotanläggningar som Trafikverket är med och utvecklar skall bli noder i en större utrullning av 
elvägar i hela landet och projektverksamheten kommer då att skalas upp.  
 
Genom implementering av hållbarhetsaspekterna säkerställs att projektresultatets studie visar 
på hur elvägar kan implementeras med jämställdhet i beaktning.  
 
 
 

458



  
Beslutsdatum  
2019-06-24 
 

 

 
 

Sida 4 (20) Tillväxtverket   

Förväntade effekter på lång sikt 
På lång sikt så kommer samhället, kommuner, regionen, Trafikverket samt övriga berörda 
intressenter fått möjlighet att ställa om till fossilfria transporter och på så sätt uppfylla 
regeringens mål om minskad andel transporter utförda på fossila bränslen. 
 
Anläggningsentreprenörer, energiföretag, lastbilstillverkare samt leverantörer av elvägsteknik 
kommer att få en ökad affär samt en möjlighet att genom projektresultatet få en möjlighet att 
profilera sig både nationellt och internationellt. Åkeriföretag får möjligheter till minskade 
transportkostnader och ökad lönsamhet samt omställning till fossilfria transporter och en ökad 
konkurrenskraft gentemot utländska åkerier. Transportköpande företag, hamnar och 
godsterminaler får möjlighet till ökad lönsamhet, kostnadseffektivare samt fossilfria transporter.  
 
Efter projektverksamhetens slut är förhoppningen att Blekinge och projekt elväg E22 
kvalificerar sig för ett genomförande av en investering i en storskalig pilotanläggning för eldrift 
av tunga transporter på väg vilket på sikt stärker svensk transportnäring för inhemska 
transporter. NetPort Science Park jobbar aktivt för en hållbar tillväxt i regionen kommer att ha 
en naturlig funktion för att ansvara för projektresultatet och se till att de används efter 
projekttidens slut.  
 
På längre sikt så möjliggör eldrift av lastbilar att samhället kan bli helt fossil-oberoende till 2045. 
Med hållbarhetsaspekterna som verktyg kan projektet skapa förutsättningar för ett jämställt 
samhälle och verka för en jämställd transportbransch.   
 
Projektet kommer att skapa uppmärksamhet nationellt och internationellt och sätter Blekinge 
på kartan som en aktiv och framgångsrik region när det gäller utvecklingen av ett 
fossiloberoende transportsystem. Projektet bidrar även till att stärka konkurrenskraften för 
industrin, på både regional och på nationell nivå, och kan skapa konkurrensfördelar för svensk 
åkerinäring gentemot utländska konkurrenter.  
 
Projektet skapar en högre hållbarhetsmedvetenhet hos företag och offentliga aktörer som:  

• bidrar till att uppnå reduktion av fossila bränslen i transportsystemet,  
• leder till energieffektivare transporter,  
• ger minskade emissioner från transporter,  
• bidrar till teknologiska och ekonomiska innovationer. 

 
 

Samverkansparter 
Blekinge Tekniska Högskola 202100-4011 
Viktoria Swedish Ict AB 556542-4339 
 
 

Tid och aktivitetsplan 
  
Aktivitet Beskrivning Startdatum - 

Slutdatum 
Kostnad 

Extern 
kommunikation och 
resultatspridning 

Projektet ska vara en mötesplats för 
frågor som rör elektrifiering av tunga 
transporter. Projektet ska 
kommunicera genom en webbplats 
där bl. a. projektets rapporter ska 

2019-10-01 - 
2022-07-31 

600 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

publiceras. Projektet ska bevaka 
nyheter som berör elektrifiering av 
transportsystemet och publicera en 
månatlig nyhetsbevakning. Projektet 
kommer arrangera/medverka vid 
konferenser, seminarier och 
workshops samt genom publicering i 
akademiska tidskrifter. Löpande 
avstämning med representanter för 
Trafikverkets elvägsprogram och 
medverkan i årliga internationella 
elvägskonferensen. 

 
Avslutsarbete Sammanställning och publicering av 

skriftlig slutrapport som 
sammanfattar delrapporterna och 
belyser de kunskaper som utvecklats 
genom projektets verksamhet. En 
slutkonferens genomförs kring hur 
resultat och kunskap tas vidare i 
förverkligande av en elvägspilot. 

2022-06-30 - 
2022-11-30 

200 000 

 
Utvärdering och 
lärande 

Utvärdering och lärande sker 
fortlöpande under projekttiden med 
fokus på aktuella aktiviteter och 
genom övergripande utvärdering av 
hela projektet i samband med 
projektslut.  

2020-01-01 - 
2022-11-30 

300 000 

 
Projektledning och 
administration 

Projektledning och administration ska 
styra och leda projektet och 
administrera och dokumentera 
projektunderlag samt ta ansvar för 
projektets ekonomi. Projektets 
styrgrupp kommer att följa och 
övervaka det operativa 
projektledningsarbetet. 

2019-08-01 - 
2022-11-30 

2 000 000 

 
Intressent-, 
trafikerings- och 
marknadsanalys 

Kartläggning av lokala och regionala 
elvägsintressenter och deras 
drivkrafter kopplat till en 
pilotanläggning på valt vägavsnitt av 
E22. Analys av elvägsmarknadens 
nuvarande karaktäristik och dess 
implikationer för utbyggnad av elväg 
för given sträckning. Intervjuer med 
aktörer, workshop, marknadsdata, 
samt tidigare forskningsresultat 

2019-09-01 - 
2022-06-30 

900 000 
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kommer att ligga till grund för 
analysen. 

 
Identifiering av 
intressenters 
elvägsdrivkrafter 

Identifiering av drivkrafter kopplat till 
valt elvägsavsnitt för: 
elvägsteknikleverantörer, 
fordonstillverkare, elleverantörer, 
åkerier, finansiärer, 
anläggningsentreprenörer, varuägare, 
trafikverket, bussentreprenörer, 
betalningsintermediärer, 
skatteupptagare och myndigheter. 
Arbetet sker genom intervjuer. 

2019-09-01 - 
2020-01-31 

300 000 

 
Målkonflikter Analys av hur målöverensstämmelse 

mellan ingående intressenter kan nås 
och vad som krävs för detta. Sker 
genom workshop med intressenter. 

2019-11-01 - 
2020-02-29 

50 000 

 
Trafikanalys Bestämmande av trafikflöde med 

hänsyn till: mängden och typen av 
tunga fordon som återkommande 
trafikerar sträckan, samt frekvens och 
variation över tid i trafikering. 
Utgångspunkten är genomförda 
intervjustudier och workshops samt 
registerdata. Därefter genomförs 
simuleringar av effektbehov och 
energiförbrukning, samt 
mätningar/observationer för att 
estimera trafikflöde. 

2019-10-01 - 
2020-03-30 

300 000 

 
Marknadsanalys Analys av lämpliga tjänster, 

marknadssegment, och 
konkurrenssituation för given 
elvägssträckning baserat på 
genomförda intervjuer, workshop och 
trafikanalys. 

2019-12-01 - 
2022-06-30 

200 000 

 
Sammanställning av 
resultat 

Delrapport med övergripande 
slutsatser och rekommendationer. 

2020-05-01 - 
2020-06-30 

50 000 

 
Riskanalys Riskanalysen ska öka förståelsen för 

vilka risker som uppkommer, och 
riskernas möjliga konsekvenser samt 
allokering av riskerna. 

2019-11-01 - 
2021-11-30 

1 300 000 

 
Identifiera risker 
relaterade till mål och 
drivkrafter 

De risker som hanteras delas upp i tre 
områden:  
-Risker för elpilotinvesteringens 

2020-05-01 - 
2021-11-30 

250 000 
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direkta parter under projekttiden, 
som kan allokeras mellan 
intressenterna. Lokala förutsättningar 
ges stor vikt vid analysen. 
-Risker kopplat till investeringens 
långsiktiga måluppfyllelse 
-Risker för övriga intressenter (t.ex. 
kunder/brukare, boende i området, 
det lokala näringslivet, skattebetalare, 
osv) Insamlingen görs genom 
intervjuer, arbete i projektteamet 
samt litteraturstudier av liknande 
anläggningsprojekt. 

 
Analysera och värdera 
identifierade risker 

Respektive risk analyseras. Analysen 
genomförs genom litteraturstudier 
kombinerat med intervjuer och 
workshops. Resultatet blir dels en 
kvalitativ beskrivning av faktorerna 
bakom den bedömda sannolikheten 
och beskrivningen av möjliga 
konsekvenser, samt en rangordning 
där varje risk ges ett värde.  

2021-07-01 - 
2021-11-30 

250 000 

 
Identifiera möjliga 
riskmildrande 
åtgärder 

För de risker som bedöms kritiska, i 
kombination sannolikhet och 
konsekvens, analyseras vilka åtgärder 
som kan vidtas för att minska eller 
helt eliminera sannolikhet och/eller 
konsekvens. Åtgärdernas bedömda 
effekt samt uppskattad kostnad för 
genomförande beskrivs. 

2020-01-01 - 
2021-06-30 

150 000 

 
Monetärt värdera 
utvalda risker 

Fokus på väsentliga 
investeringsrisker. Riskerna ges 
bedömda monetära utfallsvärden 
inklusive ett spann, dvs ett 
väntevärde samt högt och lågt utfall. 
Därefter används simulering för att 
analysera hur riskerna växelverkar 
och bedöma möjliga totala utfall av 
riskerna. Om tillräcklig kvalitet av 
indata inte kan uppnås kommer fokus 
vara att beskriva vilka osäkerheter 
som föreligger och att beskriva ett 
troligt utfallsrum. 

2020-09-01 - 
2021-11-30 

300 000 

 
Initial riskallokering Ta fram initialt förslag på allokering 

av riskerna mellan parterna. 
Marknads- och intressentanalysen 

2019-11-01 - 
2020-03-30 

250 000 
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används som grund för att 
allokeringen ska kopplas till 
respektive parts förmågor och 
drivkrafter. Slutlig riskallokering och 
mekanismerna för denna ingår i 
aktiviteten Finansierings- och 
genomförandeformer. 

 
Övergripande 
slutsatser 

Reflektioner och slutsatser från 
samtliga ovanstående steg samlas och 
formuleras på ett sammanhållet och 
översiktligt sätt i en delrapport. 

2021-09-01 - 
2021-11-30 

100 000 

 
Kostnads och 
intäktsanalys 

I denna aktivitet undersöks under 
vilka omständigheter det finns en 
företagsekonomisk lönsamhet för 
berörda parter av en elektrifiering av 
E22. Samhällsekonomisk 
lönsamhetskalkyl ska genomföras 
genom en kvantitativ och kvalitativ 
analys baserad på datainsamling och 
registerdata samt intervjuer och 
workshops.  

2019-09-01 - 
2020-11-30 

1 200 000 

 
Kostnadsdrivare Målsättningen med denna delaktivitet 

är att fastslå vilken infrastruktur som 
behövs för att elektrifiera delsträckan. 
Vidare är syftet att estimera de fasta 
och rörliga kostnaderna för att 
uppföra infrastrukturen för en 
pilotanläggning över tid. 

2019-09-01 - 
2020-01-31 

250 000 

 
Företagsekonomiska 
analyser 

Syftet är att undersöka 
elektrifieringens ekonomiska 
konsekvenser för berörda parter. 
Utgångspunkten är 
intressentanalysen och syftar till att 
fastställa den företagsekonomiska 
konsekvensen för dessa aktörer. En 
investeringskalkyl kommer att 
genomföras för att fastslå under vilka 
omständigheter det är ekonomisk 
lönsamt att genomföra investeringen 
med att elektrifiera E22.  

2019-11-01 - 
2020-09-30 

350 000 

 
Samhällsekonomisk 
analys 

Syftet är att bestämma den 
samhällsekonomiska lönsamheten 
och utreda känsligheten i 
lönsamheten relativt osäkra 
parametrar. En känslighetsanalys av 

2019-11-01 - 
2020-09-30 

480 000 
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skatters och subventioners påverkan 
på nyttjares incitamentsstrukturer 
kommer genomföras för att utröna 
vilken roll staten eventuellt måste ha. 
Vidare kommer målkonflikter mellan 
miljö och ekonomi att utrönas. 

 
Validering av resultat För att validera resultaten i denna 

delaktivitet kommer en workshop att 
anordnas med berörda parter och 
sakkunniga. 

2020-09-30 - 
2020-11-30 

60 000 

 
Summering av resultat Skrivande av delrapport. 2020-09-30 - 

2020-11-30 
60 000 

 
Incitamentsstruktur
er och 
betalningsvilja 

Kartläggning av betalningsviljor 
relativt incitament hos intressenter 
undersöks genom enkätstudie. Vidare 
kommer elvägsnyttjares preferenser 
för olika betalningsmodeller 
fastställas genom enkätstudie. 

2019-09-01 - 
2021-06-30 

550 000 

 
Betalningsvilja för 
elvägstjänster 

Undersökning av befraktares och 
transportföretagens vilja att betala för 
olika elvägstjänster kopplat till 
nyttjandefrekvens, varuslag och 
företagskaraktäristik. Genomförs i 
form av enkätstudie och intervjuer. 

2019-09-01 - 
2020-06-30 

250 000 

 
Betalningsmodeller Undersökning av tjänsteutförares och 

tänkbara kunders preferenser för 
olika betalningsmodeller. Analys och 
förslag till lämplig betalningsmodell. 

2020-08-01 - 
2021-04-30 

250 000 

 
Sammanställning av 
resultat 

Skrivande av delrapport. 2021-04-01 - 
2021-06-30 

50 000 

 
Legala aspekter, 
regelverk och 
tillstånd 

Genomgång av legala aspekter syftar 
till att tidigt upptäcka legala 
hinder/risker i projektupplägg för 
elvägsanläggningen. Arbetet utförs i 
steg, där en initial analys av lagrum 
kopplat till infrastrukturprojekt kan 
göras tidigt, medan vidare analys kan 
utföras först då övriga aktiviteter har 
tagit fram preliminära resultat som 
kan analyseras.  

2019-09-01 - 
2022-06-30 

750 000 

 
Relevanta lagrum Relevanta lagrum identifieras och 

beskrivs övergripande. Som underlag 
2019-09-01 - 
2022-06-30 

160 000 
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används beskrivningar av 
anläggningsprojektet och preliminära 
beskrivningar av omfattning, möjliga 
affärsmodeller och litteratur om 
jämförbara anläggningsprojekt och 
upphandlingar. 

 
Legala risker och 
hinder 

Legala risker och hinder identifieras 
utifrån scenarier om teknikval, 
intressenter, tillståndskrav, 
genomförandeform, 
upphandlingsutformning, mm., samt 
lokala förutsättningar och risker 
kopplade till de vägsträckor som 
pekats ut. I de fall olika upplägg för 
anläggningsprojektet ger väsentligt 
olika legala följder, beskrivs dessa 
vägval och möjliga konsekvenser. 
Erfarenheter från liknande 
anläggningsprojekt och domar samlas 
in och ingår i analysen. Slutsatser som 
dragit inom ramen av Trafikverkets 
elvägsprogram beaktas. 

2019-09-01 - 
2022-01-30 

480 000 

 
Formulera 
övergripande 
slutsatser 

Reflektioner och slutsatser samlas i en 
delrapport. I detta ingår ett 
övervägande angående behovet av 
fortsatt juridisk analys och 
fördjupning inom identifierade 
områden.  

2022-04-01 - 
2022-06-30 

110 000 

 
Skatter Genomgång och analys av 

skatteaspekterna syftar främst till att 
tidigt upptäcka eventuella 
skattekonsekvenser eller risker för 
tänkbara projektupplägg. Detta blir 
ett iterativt arbete, eftersom 
resultaten i denna aktivitet kan 
påverka slutsatserna i övriga 
aktiviteter. 

2019-09-01 - 
2022-06-30 

600 000 

 
Parter och inbördes 
relationer 

Väsentliga relationer, aktiviteter och 
flöden (tjänsteleverans, 
betalningsflöden, finansiering, etc) 
kartläggs för involverade parter. 
Arbetet sker genom intervjuer och 
workshops, samt inläsning av resultat 
från andra aktiviteter. 

2019-09-01 - 
2020-11-30 

140 000 

 
Skatteskyldighet och Analysen omfattar skatteeffekter 2019-09-01 - 180 000 
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avdragsrätt gällande inkomst, kapital och moms 
utifrån olika preliminära eller 
tänkbara scenarier/upplägg i 
finansierings- och 
genomförandeformer. Analysen av 
skattekonsekvenser och framtagandet 
av möjliga upplägg genomförs utifrån 
kunskap om lagrum och utformning i 
andra relevanta anläggningsprojekt, 
samt resultat i övriga aktiviteter. 
Särskilt viktigt är resultaten i 
kostnads- och intäktsanalysen. 

2022-06-30 

 
Utvärdering av möjliga 
upplägg 

Möjliga scenarier och upplägg tas 
fram och utvärderas utifrån 
skattekonsekvenser. För de scenarier 
som har positiva skattemässiga 
effekter görs ett gemensamt 
utvärderingsarbete med främst 
Genomförande- och 
finansieringsformer-strömmen för 
vidare utvärdering. Denna omfattar 
såväl skatteeffekter som effekter på 
incitament, operationell effektivitet 
etc. Arbetet genomförs genom arbete 
med sakkunniga och workshops med 
övriga arbetsströmmar 

2022-02-01 - 
2022-06-30 

200 000 

 
Övergripande 
slutsatser 

Slutsatser samlas i en delrapport. 2022-03-01 - 
2022-07-30 

80 000 

 
Finansierings- och 
genomförandeforme
r 

Kartläggning av möjliga 
genomförande- och 
finansieringsformer för 
pilotanläggning avseende 
elektrifiering av delsträckan av E22 
för tung trafik. Litteraturstudier, 
workshops, samt enkätstudier 
kommer att ligga till grund för 
resultaten.  

2019-09-01 - 
2022-06-30 

1 200 000 

 
Identifiering av 
tänkbara 
finansieringsformer 

Litteraturstudie av kapitalstrukturer. 
Typer av låneinstrument och dess 
lämplighet relativt ägarkapital i olika 
faser av det givna projektet 
analyseras utifrån 
finansmarknadsdatabaser. 

2020-09-01 - 
2021-03-30 

80 000 

 
Identifiering av 
tänkbara 

Litteraturstudie avseende användning 
av olika genomförandeformer med 

2021-03-01 - 
2022-04-30 

180 000 
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genomförandeformer och utan privat genomförande. 
Kompletterande intervjuer kommer 
att genomföras för den specifika 
kontexten för elvägspiloten. 

 
För- och nackdelar 
med olika 
finansierings- och 
genomförandeformer 

Analys av för- respektive nackdelar av 
alternativa finansierings- och 
genomförandeformer givet 
anläggningsprojektets karaktäristik 
och faser samt dess påverkan på 
finansieringskostnaden över tiden. 

2022-01-01 - 
2022-06-30 

220 000 

 
Riskfördelning och 
kostnad för 
riskhantering 

Simulerings- och scenarioanalys av 
hur olika riskfördelningar mellan 
ingående projektparter påverkar 
investeringsprojektets lönsamhet och 
incitamentsstrukturer. Validering av 
resultat sker genom workshop och 
intervjuer. 

2020-09-01 - 
2022-04-30 

320 000 

 
Utvärdering av privat 
involvering 

Workshop och intervjuer med olika 
tänkbara genomförare och finansiärer 
om lämplig genomförande- och 
finansieringsform. 

2020-09-01 - 
2022-06-30 

120 000 

 
Elvägspilot E22 - 
affärsupplägg 

Analys av förutsättningarna för en 
lönsam elvägspilot. Utredningen 
kommer att belysa under vilka 
omständigheter piloten är ekonomiskt 
hållbar även när det tillkommer 
finansieringskostnad och 
kompensation för riskbärande. 

2020-09-01 - 
2022-06-30 

220 000 

 
Sammanställning av 
slutsatser 

Summering i en delrapport. 2022-04-01 - 
2022-06-30 

60 000 

 
Upphandlingsformer Aktiviteten ska ta fram en lämplig 

struktur för och paketering av 
upphandling av investering i en 
elvägspilot, utifrån ett 
genomförandeprojekts målsättning 
och karaktäristika, marknadens 
förutsättningar samt legala 
förutsättningar.  

2020-01-01 - 
2022-05-30 

900 000 

 
Upphandlingens 
omfattning 

I detta steg fastställs och beskrivs 
vilka delar eller komponenter som ska 
omfattas av upphandling. Detta 
omfattar uppförande och drift av 
elvägen, både vad gäller fysiska 

2020-01-01 - 
2022-05-30 

80 000 

467



  
Beslutsdatum  
2019-06-24 
 

 

 
 

Sida 13 (20) Tillväxtverket   

komponenter och tjänster. 
 
Analys av 
leverantörsmarknade
n 

Leverantörsmarknaden för 
upphandlingens omfattning kartläggs 
och analyseras utifrån mognad, 
finansiell styrka och bredd. Syftet är 
att förstå marknadens styrka och 
konkurrenssituation, vilket är en 
viktig parameter i upphandlingens 
utformning. 

2020-01-01 - 
2022-05-30 

100 000 

 
Frihetsgrader och 
innovationsnivå 

Utifrån behov och målsättningar, 
framförallt taget från aktiviteterna 
Riskanalys och Finansierings- och 
genomförandeformer, definieras 
vilken kontroll upphandlande part bör 
ha, respektive ge upphandlad part 
frihet att utforma lösningen för att 
uppnå önskad funktion och 
introducera innovationer.  

2020-01-01 - 
2022-05-30 

120 000 

 
Paketering I detta steg utreds huruvida det är 

lämpligt att genomföra 
upphandlingen som en helhet eller 
bryta upp den i flera mindre, samt hur 
en uppdelning kan se ut med 
avseende på ingående komponenter 
och tjänster. 

2022-01-01 - 
2022-05-30 

150 000 

 
Legala förutsättningar Legala förutsättningar inklusive 

eventuella behov av tillstånd beskrivs. 
Denna del utgår från analys och 
slutsatser från aktiviteten ”Legala 
förutsättningar, regelverk och 
tillstånd” och utvecklar vilken 
inverkan detta har på vilka val av 
upphandlingsformer och -förfaranden 
som är möjliga samt eventuella 
konsekvenser av detta. 

2020-01-01 - 
2022-05-30 

50 000 

 
Upphandlingsform och 
- förfarande 

En analys och rekommendation av 
vilken eller vilka upphandlingsformer 
och -förfaranden som kan vara 
lämpliga. Som grund för 
rekommendationen ligger en analys 
av olika upphandlingsformers och -
förfarandens lämplighet givet 
kostnad, resultatuppfyllelse och legala 
förutsättningar samt inslag av 
innovation.  

2021-08-01 - 
2022-01-30 

230 000 
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Upphandlingsplan En indikativ upphandlingsplan 

utformas inklusive resurssättning. 
Denna inkluderar aktiviteter och 
ungefärlig tidssättning. 

2022-01-01 - 
2022-05-30 

70 000 

 
Övergripande 
slutsatser 

Slutsatser och rekommendationer 
samlas i en delrapport. 

2022-03-01 - 
2022-05-30 

100 000 

 
Uppskalning Analys av hur det föreslagna 

konceptet och den genererade 
kunskapen för den givna 
elvägssträckningen kan återanvändas 
vid utbyggnad av elvägsinfrastruktur. 
Litteraturstudier, workshops, samt 
intervjuer kommer att ligga till grund 
för resultaten.  

2020-01-01 - 
2022-06-30 

550 000 

 
Elektrifierade stråk 
vid elvägsutbyggnad 

Analys av hur stora delar av ett 
vägstråk som bör elektrifieras vid 
elvägsutbyggnad. Förslaget utvecklas 
baserat på ingångsvärden i form av 
resultat från genomförd trafikanalys, 
riskanalys, kostnadsintäktsanalys, 
samt genom workshop med 
intressenter. 

2020-01-01 - 
2022-06-30 

250 000 

 
Kritiska faktorer för 
utbyggnadstakt och 
prioritering 

Identifiering av kritiska faktorer att 
beakta för att välja nästkommande 
delsträckning för elvägsutbyggnad. 
Slutsatser från Kostnads- och 
intäktsanalys, finansiering, 
trafikanalys och riskanalys utgör 
ingångsvärden för identifieringen. 
Enkätstudie och workshops med 
intressenter genomförs för att 
identifiera kritiska faktorer. 

2020-09-01 - 
2022-06-30 

250 000 

 
Summering av resultat Övergripande slutsatser och 

rekommendationer summeras i en 
delrapport. 

2022-04-01 - 
2022-06-30 

50 000 

 
Utvärderingsmetod I denna aktivitet identifieras viktiga 

målsättningar och metodik för att 
mäta nyttjandet, kundnöjdhet etc 
under projektets gång. Detta gäller 
såväl kvalitativa som kvantitativa 
faktorer. För varje fas i 
genomförandet (upphandling, 
projektering, byggnation och drift) så 

2022-01-01 - 
2022-06-30 

450 000 
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kommer delmål, mätparametrar och 
insamlingsmetodik variera.  

 
Målsättningar Definiera viktiga målsättningar med 

ett genomförandeprojekt, både vad 
gäller prestanda i själva projektet, 
sekundära konsekvenser (t.ex. 
minskade utsläpp av koldioxid) och 
kunskap och lärdomar som kan 
nyttjas i vidare elvägsutbyggnad. 
Arbetet genomförs genom studier av 
dokumentation från jämförbara 
projekt, samt workshops och 
intervjuer med intressenter och 
projektmedlemmar. 

2022-01-01 - 
2022-03-30 

130 000 

 
Mätparametrar För respektive definierat mål 

identifieras parametrar som måste 
följas upp för att påvisa graden av 
måluppfyllnad, samt underlag som 
kan analyseras i de fall en mer 
kvalitativ bedömning eller 
sammanställning är relevant. Arbetet 
genomförs genom studier av 
dokumentation från jämförbara 
projekt, samt workshops och 
intervjuer med intressenter och 
projektmedlemmar. 

2022-02-01 - 
2022-05-30 

110 000 

 
Tillvägagångssätt För respektive parameter beskrivs en 

mätmetod, inklusive övergripande 
instruktioner och frekvens, för att 
insamla data för de utvalda 
parametrarna. Även hur ”noll-
mätningar” ska göras, dvs 
startpunkten för mätserien innan 
någon förändring skett, behöver 
beskrivas.  

2022-02-01 - 
2022-05-30 

130 000 

 
Övergripande 
slutsatser 

En sammanfattande beskrivning av 
förslag till utvärderingsmetodik 
dokumenteras i en delrapport. 

2022-04-01 - 
2022-06-30 

80 000 

 
Hållbarhetsaspekter Aktivitetens metodik kring 

jämställdhet har arbetats fram i 
förstudien kring elväg E22. I 
aktiviteten kommer samarbete med 
sakkunnig att ske. Ett program ska 
arbetas fram som kan användas i 
pilotprojekt för elvägar. 

2020-01-01 - 
2022-05-30 

300 000 
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Insatser som är riktade till enskilda företag 
Nej 
 

Aktiviteter av socialfondskaraktär 
Nej 
 

Aktiviteter som genomförs utanför programområdet 
Nej 
 

Indikatorer 
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen 

Namn Värde Måttenhet Kommentar 
Antal hushåll med förbättrad 
energiförbrukningsklassificering 

 
Hushåll  

Uppskattad minskning av 
växthusgaser per år 

 
Ton 
koldioxidekvivalenter 

 

Minskad energiförbrukning hos 
projektmedverkande företag och 
organisationer 

 
MWh  

Antal analyser för att hitta 
metoder för en mer koldioxidsnål 
användning av person- och 
godstransportsystemet 

2 Analyser Det kommer att genomföras minst 
två analyser som skall ligga till 
grund för en kommande pilot. 

Användning av förnybar energi 
hos projektmedverkande företag 
och organisationer 

 
MWh  

Genomsnittlig energianvändning 
hos projektmedverkande 
offentliga organisationer 
(Byggnader) 

 
MWh  

 

Plan för rapportering och begäran om utbetalning 
Stödmottagaren ska lämna in första ansökan om utbetalning och lägesrapport till Tillväxtverket 
senast 2019-12-31 för perioden 2019-08-01 - 2019-10-31. Därefter ska ansökan om utbetalning 
och lägesrapport lämnas in var sjätte månad med start 2019-11-01. Ansökan om utbetalning 
skall inkomma senast 2 månader efter redovisningsperiodens slutdatum. Sista redovisningen 
ska innefatta perioden 2022-05-01-2022-11-30. 
 

Sista datum för slutrapport 
2022-11-30 

Budget 
Projektperiod: 2019-08-01 - 2022-11-30 
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Kostnader 
 

Kostnadsslag 2019 2020 2021 2022      Totalt 

Personal 850 000 1 740 000 1 900 000 850 000      5 340 000 

Externa tjänster 400 000 800 000 800 000 500 000      2 500 000 

Resor och logi 55 633 172 864 210 000 99 524      538 021 

Schablonkostnader 544 697 1 115 027 1 217 558 544 697      3 421 979 

Summa kostnader 1 850 330 3 827 891 4 127 558 1 994 221      11 800 000 

Projektintäkter         
           

           

Summa faktiska 
kostnader 1 850 330 3 827 891 4 127 558 1 994 221      11 800 000 

Bidrag annat än pengar          

           
           

Summa bidrag i 
annat än pengar          0 

Summa totala 
kostnader 1 850 330 3 827 891 4 127 558 1 994 221      11 800 000 

 
 

Medfinansiering 
   
Finansiär 2019 2020 2021 2022      Totalt 
Offentligt bidrag annat än pengar          

Total offentligt bidrag 
annat än pengar          0 

Offentlig kontantfinansiering          

NetPort Science Park 985 000 1 965 000 1 965 000 985 000      5 900 000 

           

Total offentlig 
kontantfinansiering 985 000 1 965 000 1 965 000 985 000      5 900 000 

Total offentlig 
finansiering 985 000 1 965 000 1 965 000 985 000      5 900 000 

Privata bidrag annat än pengar          

Total privat bidrag 
annat än pengar          0 

Privat kontantfinansiering          

           

Total privat 
kontantfinansiering          0 

Total privat 
finansiering          0 

 
 

EU-stöd 
 

Finansiering 2019 2020 2021 2022      Totalt 

EU-medel 865 330 1 862 891 2 162 558 1 009 221      5 900 000 

 

 

Sammanställning (stödprocent) 
Stödandel av faktiska kostnader 50,00% 

Stödandel av stödgrundande finansiering 50,00% 
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Stödandel av total finansiering 50,00% 

Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel) 50,00% 

Andel privat finansiering 0,00% 

 
Medgivande om elektronisk datahantering 
Stödmottagaren har informerats om och samtyckt till att tas upp i Tillväxtverkets elektroniska 
sammanställning av pågående projekt som erhåller EU-medel (Projektbanken). 
 
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Henrik Berven efter föredragning av Matilda 
Kullebjörk. 
 
 
 
Vid frågor kontakta:  
Matilda Kullebjörk 
Handläggare strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge 
Telefon: 08-681 77 46 
E-post: matilda.kullebjork@tillvaxtverket.se  
 
På www.tillvaxtverket.se finns adresser till våra nio kontor. 

 

 

Allmänna villkor 

1. En förutsättning för stöd är att stödmottagaren följer tillämplig EU-rätt, svenska lagar 
och förordningar, Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala 
strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning (TVFS 2015:1) (nedan kallad Tillväxtverkets 
föreskrifter)och Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2014-2020. Texter i handboken 
som rubriceras som ”krav” är rättsligt bindande, övriga texter är endast vägledande. För 
detta projekt är det version 4.6 av handboken som ska tillämpas (nedan kallad 
Tillväxtverkets handbok). 
 
Tillväxtverkets föreskrifter och handbok finns på eu.tillvaxtverket.se. 
 

2. Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt. Prövning om en kostnad är stödberättigande 
görs i samband med Tillväxtverkets granskning av ansökan om utbetalning. 
Stödmottagaren ansvarar för att kostnad som tas upp i ansökan om utbetalning är 
stödberättigande. 
 

3. Det är inte tillåtet att ta emot annat stöd än det som ingår i projektet för en kostnad som 
tas upp i en ansökan om utbetalning. Stöd som ingår i projektet framgår av detta beslut.   
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4. Stödmottagare ska, utan att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha ett separat 
redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för alla transaktioner som rör 
projektet. 
 

5. Stödmottagare har ett särskilt informationsansvar som bl a innefattar krav på att 
informera om projektets innehåll samt om att projektet delfinansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.  
 

6. Beslutet om stöd kan ändras eller upphävas om det fattats på grund av oriktig, 
vilseledande eller ofullständig uppgift från stödmottagaren, om stödmottagaren brutit 
mot de villkor som gäller för stödet eller om förutsättningarna i övrigt ändras för stödet. 
Om stödmottagare inte är berättigad till ett stödbelopp som betalats ut ska detta 
återbetalas. Felaktigt utbetalt stöd kan återkrävas inom 10 år från det att beloppet 
betalades ut. 

Särskilda villkor  
1. Tidplan för ansökan om utbetalning och rapportering 

Stödmottagaren ska lämna in första ansökan om utbetalning och lägesrapport till 
Tillväxtverket senast 2019-12-31 för perioden 2019-08-01 - 2019-10-31. Därefter ska 
ansökan om utbetalning och lägesrapport lämnas in var sjätte månad med start 2019-11-
01. Ansökan om utbetalning skall inkomma senast 2 månader efter 
redovisningsperiodens slutdatum. Sista ansökan om utbetalning ska omfatta 
projektperioden 2022-05-01 - 2022-11-30. 
 
Slutrapport ska lämnas in 2022-11-30 i samband med sista ansökan om utbetalning av 
stöd. Krav på rapportering anges i Tillväxtverkets handbok. 

 
2. Offentlig upphandling och andra köp 

Stödmottagaren ska följa lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller, i 
förekommande fall, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 
eller lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK). 

 
3. Förenklade redovisningsalternativ 

Följande förenklade redovisningsalternativ ska tillämpas i projektet: 
 
För kostnadsslaget Schablonsatser tillämpas 15 § p 1.a) Tillväxtverkets föreskrifter 
(schablonsats för indirekta utgifter) varvid en schablonsats på 20 % ska tillämpas för 
Blekinge tekniska högskola. 
 
För kostnadsslaget Schablonsatser tillämpas 15 § p 1.b) Tillväxtverkets föreskrifter 
(schablonsats för indirekta utgifter) varvid en schablonsats på 15 % ska tillämpas för 
NetPort Science Park och Viktoria Swedish Ict AB (RISE). 
  
För kostnadsslaget Schablonsatser tillämpas 15 § p 2 Tillväxtverkets föreskrifter 
(schablonsats för sociala avgifter mm) varvid en schablonsats på 42,68 % ska tillämpas.  
 
De kostnader som omfattas av schablonen framgår av Tillväxtverkets Handbok. 
Kostnader under övriga kostnadsslag ska redovisas som faktiska kostnader.  
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4. Samverkansprojekt 
Detta projekt är ett samverkansprojekt och handläggs enligt de krav som anges i 
Tillväxtverkets handbok. Förutom att stödmottagaren erhåller stöd, erhåller även 
följande samverkansparter stöd i projektet genom stödmottagaren: Blekinge Tekniska 
Högskola och Viktoria Swedish Ict AB (RISE). 

 
Stödmottagare och samverkansparter har för projektets genomförande ingått ett 
samverkansavtal, bilaga 1.  

 
5. Utvärdering 

Utvärdering ska ske genom extern utvärdering, en extern aktör sköter utvärderingen. 
Mall för projektutvärdering - slutrapport ska fyllas i av externa projektutvärderarna och 
skickas in till projekthandläggare 6 veckor innan projekten avslutas. Krav för 
utvärdering framgår i Tillväxtverkets handbok. 

 
6. Tematiska villkor 

Projektledaren ska delta på projektledarträffar som anordnas nationellt för det 
tematiska målet Koldioxidsnål ekonomi. 
 
Vid upphandling av utvärdering ska uppdraget omfatta kostnader för att den 
upphandlade konsulten ska delta på nationellt samordnade erfarenhets-/informations-/ 
spridningsaktiviteter. 

 
7. Krav på dokumentation 

Stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer ska, i enlighet med Tillväxtverkets 
handbok, hålla handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, 
inklusive räkenskapsinformation, tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisions- och 
kontrollorgan, kommissionen och Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ 
utsedd person till fram till den 31 december 10 år efter att stödmottagare erhållit beslut 
om slututbetalning. 
 

8. Samverkan med Trafikverket 

Projektet ska under projekttiden visa på en löpande kontakt med Trafikverket för att 
säkerställa fortsatt relevans i aktiviteter samt synka projektet med Trafikverkets planer 
för utbyggnad av elvägar.   
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NetPort Science Park AB (svb) 
Att: Stina Apel 
Biblioteksgatan 4 
37435 KARLSHAMN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ändring av beslut om stöd 
Projektnamn: Genomförbarhetsstudie av elvägspilot E22 

Ärende-ID: 20202450 

  
Beslut 
Tillväxtverket beslutar ändra budget, aktiviteter och projekttid i ert stöd ur den Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till ovan angivet projekt. 
 
Beslutet har fattats med stöd av förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder, 
Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det 
nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 
(TVFS 2015:1) omtryckt genom Tillväxtverkets föreskrifter för regionala 

strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet TVFS 2019:1. 
 
I övrigt gäller tidigare beslut från den 2019-06-20, 2019-06-25 och 2021-12-01. 
 
Beslutet kan inte överklagas. 
 
 

Bakgrund 
Ni har den 2021-12-13 kommit in med en begäran om ändring av ert projekt. 
Samverkansparterna söker ökad finansiering och förlängd projekttid från den 30 november 
2022 till och med den 31:e augusti 2023 för genomförande av aktiviteter, med efterföljande 
slutredovisning till den 31:e oktober 2023.  
 
I projektet har avstämningsmöten med Trafikverket genomförts och vid flera av dessa möten 
har Trafikverket haft önskemål om att bredda projektet samt komplettera att undersöka en 
statisk laddinfrastruktur i kombination med den dynamiska elvägsimplementeringen.  
 
I förlängningen av projektet kommer parterna att titta på frågor kopplat till en statisk 
laddinfrastruktur i kombination med dynamiska elvägsimplementering. Olika varianter av 
statisk laddning, såsom publik snabbladdning, depåladdning och destinationsladdning finns att 
välja mellan. Hur de olika laddningsmetoderna påverkar varandra undersöks i en 
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optimeringsmodell som görs tillgänglig som open source. Genom att analysera utpekade 
frågeställningar (framgår i arbetspaket) men också genom att tillgängliggöra metoder för egna 
analyser kan underlag till statliga och privata beslutsfattare om förväntade effekter av 
utbyggnad av olika slags laddinfrastruktur erhållas. Vidare bidrar analysen till att skapa kunskap 
och beslutsunderlag som är grundade i åkeriers behov av laddinfrastruktur för att kunna utföra 
effektiva transporter. På så vis bidrar detta arbete till viktig kunskap för att skapa ett framtida 
effektivt system av laddinfrastruktur för godstransporter i Sverige och utomlands. 
 
Projektet utökas med ett arbetspaket kopplat till laddinfrastruktur. I projektet kommer 
ytterligare en analys att tas fram och eftersom projektet utökar sitt fokus formuleras ett nytt 
delmål.   
 

Projektmålet kvarstår i projektet: Det finns ett beslutsunderlag för en storskalig implementering 
och nyttjande av elvägar med lång investeringshorisont.  
 
Nytt delmål 6: Kartläggning av synergieffekter mellan dynamisk och statisk laddinfrastruktur 
genom en optimeringsmodell.  
 
Indikatorer: 3 analyser (tidigare 2 st) 
 
 

Tillväxtverkets motivering 
Tillväxtverket bedömer att ansökan om förlängning och utökad budget ligger i linje med tidigare 
beslut. Att förlänga och utöka projektet med att även titta på kopplingar mellan statisk 
laddinfrastruktur och dynamisk laddning bedöms bidra till att stärka projektmålet och att få ett 
tillfredsställande beslutsunderlag för en storskalig implementering och nyttjande av elvägar 
med lång investeringshorisont. Utökningen av projektet efterfrågas av målgruppen, såsom 
Trafikverket som är en viktig part i framtida planer kopplat till elväg längs E22. 
 

Reviderad tidsplan för ansökan om utbetalning (AOU) 

AOU 6 211101-220430- inlämning 220630 (fördjupad rapport) 
AOU 7 220501-221031- inlämning 221231 (förenklad rapport) 
AOU 8 221101-230430-inlämning 230630 (fördjupad rapport) 
AOU 9 230501-231031- inlämning 231031 (slutrapport) 
 
 

Strukturfondspartnerskapets motivering 
Region Skåne och Region Blekinge bedömer att tilläggsansökan förstärker ursprungsprojektet 
och att det regionala samråd som gjordes 2019 är fortsatt relevant: Projektet bidrar i hög grad 
till det operativa programmet inom målet investering för sysselsättning och tillväxt för Skåne-
Blekinge, uppfyller väl Regionalfondsprogrammets urvalskriterier och bedöms som prioriterat i 
genomförandet av regionala strategier. 
 
 

Reviderade aktiviteter 
Nedan framgår aktiviteter i projektet som är justerade och nytillkomna. Kostnad anges för nytt 
arbetspaket, samt utökade kostnader för förlängda och justerade aktiviteter. 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 
 

AP 
Laddinfrastruktur-
nytt arbetspaket 

För att kunna bistå med beslutsunderlag för 
utbyggnad avser parterna att analysera följande: 
 

1. Hur en större (planerad) utbyggnad av 
elväg (dynamisk laddning) påverkar behov 
och utbyggnad av statisk laddinfrastruktur 
i det närliggande vägnätet. 

2. Hur en större (planerad) utbyggnad av 
statisk laddinfrastruktur påverkar behov 
och utbyggnad av elväg i det närliggande 
vägnätet. 

3. I vilka sammanhang och vid vilken 
sammansättning en kombination av statisk 
laddning och dynamisk laddning är att 
föredra ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. 

4. Vilka preferenser för laddinfrastruktur 
som finns för godstransporter av olika 
karaktäristik (exempelvis gällande 
trafikslag såsom: skytteltrafik, orderstyrd 
trafik; regionala transporter kontra 
fjärrtransporter; eller baserat på godsslag: 
bränslen, bygg-anläggningsprodukter.) 

5. Hur möjligheterna och förutsättningarna 
för mindre åkerier ser ut gällande 
övergång till elektrifierade transporter. 
Analys av den sociala aspekten med 
inkludering och möjlighet att nyttja en 
elektrifierad transportinfrastruktur. 

6. Analysera effekter av hur kostnaden för 
tung trafik att nyttja elväg påverkas av att 
lätta fordon också kan nyttja elvägen. 

 
Arbetspaketet är således en utvidgning av de 
ursprungliga arbetspaketen ”Intressent-, 
trafikerings- och marknadsanalys”, ”Kostnads och 
intäktsanalys”, ”Riskanalys” samt ”Uppskalning”. 
Data kommer att insamlas genom intervjuer med 
aktörer, workshops, marknadsdata, samt genom 
tidigare arkivdata. Tillgängliggörande i öppen 
källkod. Kostnader för personal.  

2022-07-01-
2023-08-31 

2 050 000 i 
förlängning 
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Extern 
kommunikation 
och 
resultatspridning 

Projektet ska vara en mötesplats för frågor som rör 
elektrifiering av tunga transporter. Projektet ska 
kommunicera genom en webbplats där bl. a. 
projektets rapporter ska publiceras. Projektet ska 
bevaka nyheter som berör elektrifiering av 
transportsystemet och publicera en månatlig 
nyhetsbevakning. Projektet kommer 
arrangera/medverka vid konferenser, seminarier 
och workshops samt genom publicering i 
akademiska tidskrifter. Löpande avstämning med 
representanter för Trafikverkets elvägsprogram 
och medverkan i årliga internationella 
elvägskonferensen. 
 
I förlängning: Arbetspaketet kompletteras med att 
förbereda och sprida modeller som öppen källkod. 
Ökat fokus på spridning av resultat internationellt 
genom publikationer och konferensbidrag. 
Kostnader för köpt tjänst extern utvärdering 

2022-07-01-
2023-08-31 

350 000 i 
förlängning 

Utvärdering och 
lärande  

Projektresultaten kommer därför att vara av stor 
vikt även internationellt och kommer spridas såväl 
inom Sverige som internationellt genom 
publikationer och konferensbidrag.  
 
I förlängning: arbetet fortlöper. Kostnader för 
extern tjänst. 

2022-07-01-
2023-08-31 

100 000 i 
förlängning 

Projektledning och 
administration 

Projektledning och administration ska styra och 
leda projektet och dokumentera projektunderlag 
samt ta ansvar för projektets ekonomi. 
 
I förlängning: arbetet fortlöper. Kostnader för 
personal. 

2022-07-01-
2023-10-31 

500 000 i 
förlängning 

Avslutsarbete Sammanställning och publicering av skriftlig 
slutrapport som sammanfattar delrapporterna och 
belyser de kunskaper som utvecklats genom 
projektets verksamhet. En slutkonferens 
genomförs kring hur resultat och kunskap tas 
vidare i förverkligande av en elvägspilot. 
 
I förlängning: Under denna period ska endast 
avslutsaktiviteter ske.   

2023-09-01- 
2023-10-31 

200 000 
(ordinarie 
projektbudget) 

 
 

Reviderad budget – ny totalbudget 
Projektperiod: 2019-08-01 – 2023-10-31 
 

Kostnader  
 

Kostnadsslag Ordinarie 
projektperiod 

Utökad 
projektperiod 

Totalt 

Personal 5 245 890  1 736 257 6 982 147 
Extern sakkunskap och 
externa tjänster 2 500 000 100 000 2 600 000 
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Kostnadsslag Ordinarie 
projektperiod 

Utökad 
projektperiod 

Totalt 

Resor och logi 538 000  538 000 
Investeringar materiel och 
externa lokaler 0 0 0  
Schablonkostnader 3 516 110 1 163 743  4 679 854 
Summa kostnader 11 800 000 3 000 000 14 800 000 
  
Avgår projektintäkter 
(negativ kostnad) 0 0 0 
Summa avgår 
projektintäkter 0 0 0 
Summa faktiska 
kostnader 11 800 000 3 000 000 14 800 000 
Summa totala kostnader 11 800 000 3 000 000 14 800 000 

 

Medfinansiering 
 

Finansiär Ordinarie 
projektperiod 

Utökad 
projektperiod 

Totalt 

Offentlig kontantfinansiering   

Total offentlig 
kontantfinansiering 5 900 000 1 500 000 7 400 000 
Total offentlig finansiering 5 900 000 1 500 000 7 400 000 
Total privat finansiering 0 0 0 

    

 
Stöd 
 

Finansiering Ordinarie 
projektperiod 

Utökad 
projektperiod 

Totalt 

EU-medel 5 900 000 1 500 000 7 400 000 

 
 
Sammanställning 

Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader 50,00% 
Stödandel (EU-medel) av stödgrundande finansiering 50,00% 
Stödandel (EU-medel) av total finansiering 50,00% 
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel) 50,00% 
Andel privat finansiering 0,00% 

 

 
 
Vid frågor i detta ärende kontakta nedanstående handläggare. 
 
Beslutande 
 
Henrik Berven 
Enhetschef för Regional tillväxt södra Sverige 
Tillväxtverket 
Förvaltande myndighet för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 
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Föredragande 
 
Johanna Wahn 
Handläggare 
Telefon 08-681 65 49 
E-post: Johanna.Wahn@tillvaxtverket.se 
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  Regionala utvecklingsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 32 
(41) 

Sammanträdesdatum:  

2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 19/22   Ärendenummer: 2022/00084 
 

Projekt. INNO 2.0 

Regionala utvecklingsnämndens beslutar 
 

1. att bevilja ansökan från Region Blekinge 

2. att bevilja 10 845 631 kronor ur anslaget för regionala tillväxtåtgärder 

Beslutet får inte överklagas enligt §14, förordning (2003:596) om bidrag för 

projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 

Sammanfattning 
Projektets syfte är att etablera långsiktigt partnerskap för regional utveckling mellan 
innovationsaktörer och Region Blekinge med fokus på att skapa en samsyn för 
gemensamma behov, utmaningar, utvecklingsområden och insatser. Region 
Blekinge har valt ett arbetssätt där man som projektägare i samråd med Blekinges 
innovationsaktörer ser och analyserar de behov som finns i Blekinge. Detta för att 
aktörerna ska bli och känna sig delaktiga i Blekinges utveckling och för att de ska 
vara delaktiga i att skapa en attraktiv, funktionell och tillgänglig miljö som främjar 
ökad innovationskraft och som bidrar till ett starkt tillväxtklimat i linje med 
Blekinges strategi för smart specialisering och Regional utvecklingsstrategi. 

Projektet involverar tre av regionens nyckelaktörer inom området innovation och 
tillväxt i Blekinge. Aktörerna ska planera, genomföra och följa upp sin verksamhet i 
enlighet med villkorsbrev och smart specialiseringsstrategi för Blekinge. 
Samverkanspartner i projektet är Blue Science Park, Blekinge Business Incubator 
AB och NetPort Science Park AB. 

Projektet stämmer väl överens med Blekinges regionala utvecklingsstrategi, 
insatsområde Arbetsliv samt strategin för Smart specialisering. 

Projekttiden 2022-01-01 – 2023-12-31 
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Protokoll 33 
(41) 

Sammanträdesdatum:  

2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Budget 

 

 

 
 

 

 

 

 

Medfinansieringen från regionala tillväxtåtgärder uppgår till 50,00% av de totala 
kostnaderna 

Beslutsunderlag 

 Ansökan Inno 2.0 
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Protokoll 34 
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Sammanträdesdatum:  

2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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REGION BLEKINGE 
37181 Karlskrona 

 
 
 

 

Beslut om stöd 
Stödmottagare: REGION BLEKINGE 
Org. nr:  232100-0081 
Projekt:  Kickstart S3 Blekinge 
Ärendeid:  20306331 
 
 

Beslut 
Tillväxtverket beviljar REGION BLEKINGE, org nr 232100-0081, stöd ur den Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till ovan angivet projekt. 
    
Stödet tas ur det Operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet, insatsområdet 

REACT-EU och avser projektperioden 2021-06-01 - 2023-08-31. Stödet uppgår till 75 procent av 
projektets faktiska kostnader och 75 procent av den sammanlagda stödgrundande 
finansieringen, dock högst 7 005 477 kronor. 
  
Beslutet har fattats med stöd av förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder, 
Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det 
nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 
(TVFS 2015:1) omtryckt genom Tillväxtverkets föreskrifter för regionala 
strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet (TVFS 2019:1). 
 
Beslutet kan inte överklagas.  
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Motivering 

Strukturfondspartnerskapet/samrådets motivering 

Projektet stämmer väl med programmets intentioner för insatsområde 5 React EU inom det 
Nationella regionalfondsprogrammet och investeringsprioritering: Stödja en grön, digital och 
motståndskraftig återhämtning i spåren av covid-19-pandemin. 

Projektet bidrar främst till de tematiska inriktningarna: Insatser för att stärka 
främjandesystemet, Insatser för att främja innovation och Grön omställning. 

 

Tillväxtverkets motivering 

Tillväxtverket har bedömt att projektet ska beviljas stöd av följande skäl:  
 
Projektet stämmer väl med programmets intentioner för insatsområde 5 React EU inom det 
Nationella regionalfondsprogrammet och investeringsprioritering: Stödja en grön, digital och 
motståndskraftig återhämtning i spåren av covid-19-pandemin. 
 
Projektet bidrar främst till de tematiska inriktningarna: 
- Insatser för att stärka främjandesystemet 
- Insatser för att främja innovation 
- Grön omställning 
 
Projektet kommer att utveckla främjandesystemet, vilket på sikt förbättrar företagens 
förutsättningar för hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft. Tillväxtverket har bedömt att 
ansökan är förenlig med tillämpliga nationella bestämmelser samt uppfyller obligatoriska 
urvalskriterier. Projektet följer de vägledande principerna för urval, främst genom att: 
 
- Avspegla den regionala kontexten och regionernas styrkeområden (smart specialisering) samt 
adresserar företagens utmaningar, möjligheter och behov kopplade till krisen. 
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Projektbeskrivning 

Projektet ska göra kraftfulla insatser för att stärka grön och digital omställning och samtidigt 
långsiktigt öka innovationskraften och återhämtningsförmågan hos små och medelstora företag 
som verkar inom Blekinges specialiseringsområden Smart Industri och Tech och som påverkats 
eller riskerar att påverkas av effekterna av coronapandemin. De viktigaste skälen för projektet 
Kickstart S3 Blekinge är att den pågående krisen riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser 
för Blekinges näringsliv, entreprenörskap och innovationskraft under lång tid framöver. Krisen 
riskerar att öka arbetslöshetssiffrorna, orsaka ett vikande skatteunderlag, ökande segregering, 
försämrad jämställdhet och försämrad livskvalitet för Blekinges invånare. Projektet ska stärka 
återhämtningsförmågan och resiliensen hos SMF i länet på lång sikt genom att utveckla 
främjandesystemet med utgångspunkt i Blekinges smart specialiseringsstrategi, S3. 

Projektet kommer att arbeta inom tre delområden. Det första handlar om att skapa och etablera 
en övergripande innovationsplattform för S3-arbetet med aktörer från flera sektorer; akademin, 
SMF, industriaktörer och främjandesystemet. Det andra delområdet syftar till att allmänt höja 
förmågan i främjandesystemet för att kunna arbeta med utvecklingsprocesser i 
specialiseringsområdena i länet och specifikt öka kompetensen för att arbeta enligt metodiken 
Missions som ett verktyg för att adressera stora samhällsutmaningar. Det tredje delområdet 
syftar till att samla aktörer med spetskompetens inom Blekinges specialiseringsområden; 
forskare, företag och offentliga aktörer, i minst två samverkansplattformar/partnerskap. Dessa 
ska utveckla metodik för utvecklings- och innovationsprocesser för att adressera stora 
samhällsutmaningar för grön och digital omställning. Processmetodiken ska genomföras och 
testas under projektperioden samt ska adressera ett av de utpekade temaområdena i Blekinges 
S3; Klimat, Hav och Vatten.  

Mål och resultat 

Mål 
Övergripande projektmål 
Stärkt innovationskraft, konkurrenskraft och återhämtningsförmåga hos SMF i Blekinges 
specialiseringsområden har stärkt samhällsekonomin i länet och bidragit till grön och digital 
omställning.  
 
Projektmål 
Projektet ska stärka stödaktörernas förmåga att stödja och stimulera utvecklings- och 
innovationsprocesser inom Blekinges specialiseringsområden för grön och digital omställning.  
 
Mätning av projektmålet genomförs dels genom en kartläggning genom självskattning av 
förmågan vid projektstart och en kartläggning/självskattning vid projektets slut. Dels genom en 
dokumentation av de metoder som utvecklats under projekttiden.  
 
Delmål 
Delmål 1: En regional S3-innovationsplattform bestående av aktörer i främjandesystemet, 
akademin och företag i specialiseringsområdena har skapats. 
 
Delmål 2: Kompetensen i främjandesystemet för att utveckla specialiseringsområdena ska ha 
ökat.  
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Delmål 3a: Två partnerskap/samverkansplattformar för grön och digital omställning inom 
specialiseringsområdena ska ha etablerats  
 
Delmål 3b: Metodik och arbetssätt för innovationsprocesser för grön och digital omställning 
inom specialiserings-områdena ska ha utvecklats.  
 
Baserat på ovan beskrivna projektutvecklingsprocess bygger projektet på tre delprojekt. 
 

Målgrupper 
S3 är en strategi vars genomförande förutsätter samverkan, både på bred front inom regionen 
och med relevanta aktörer utanför regionen, men också samverkan i formen av tydligt 
avgränsade och kärnfulla aktörskonstellationer kopplat till respektive specialisering. Arbetet 
kräver därmed en balansgång och ett växelspel mellan en bred och inkluderande ansats samt en 
fokuserad och exkluderande ansats. I praktiken innebär detta exempelvis att en 
specialiseringsprocess/delprocess kan börja brett men successivt smalna av och fokusera det 
deltagande aktörsnätverket utifrån tematiskt fokus och potential. Det är dock viktigt att det 
resulterande partnerskapet är tillräckligt diversifierat för att uppnå ett kreativt och dynamiskt 
utvecklings- och innovationsarbete inom det/de prioriterade specialiseringarna.  
 
Projektets primära målgrupp 
Aktörer inom Blekinges innovations- och företagsfrämjande stödstrukturer, 
samverkansparternas organisationer såväl som aktörer som inte är samverkansparter i 
projektet. 
 
Projektets sekundära målgrupper  
Små och medelstora företag inom Blekinges specialiseringsområden; Smart Industri 
(Marinteknik, Formningsteknologi), och Tech, vars konkurrenskraft hotas på grund av 
effekterna av coronapandemin. Regionala utvecklingsaktörer i Sverige och i Europa. 
 

Förväntat resultat vid projektavslut 
Genom projektet ska främjandesystemets förmåga att utveckla metodik för och genomföra 
innovationsprocesser för grön och digital omställning inom Blekinges specialiseringsområden 
Smart Industri, Tech och Missions stärkas. Främjandesystemet och innovationsekosystemets 
ökade förmågor att utveckla specialiseringsområdena kommer generera värde till små och 
medelstora företag inom områdena. Effekter på kort sikt för främjandesystemet är ökad insikt i 
och kunskap om långsiktiga omställningsprocesser. När målet är uppnått kommer 
stödaktörerna att börja arbeta med konkreta insatser för att stödja SMF i arbetet för grön och 
digital omställning. 
 
Grön och digital omställning är kärnan i projektet. Därutöver är det projektparternas bedömning 
att den ekonomiska krisen till följd av coronakrisen riskerar att ytterligare förvärra 
ojämställdheten, minska tillgänglighet och likabehandling i näringslivet. Därför kommer 
integrering av dessa kriterier att vara ett viktigt verktyg för projektet. Perspektivet kommer att 
genomsyra alla aktiviteter, från analys och kartläggningar till upphandling och genomförande, 
med syfte att motverka ytterligare försämring av jämställdheten eller minska tillgängligheten 
och likabehandling. Projektmedarbetarna kommer att genomföra en utbildning hur FNs globala 
mål, SDG:erna, kan integreras i företagens strategi- och affärsutvecklingsarbete. För att 
säkerställa att jämställdhet integreras i projektarbetet kommer projektet att använda sig av 
reflektionsguiden Genusperspektiv och jämställdhet i projektarbete. Guiden fungerar som en 
handledning i hur man kan integrera genusperspektiv i projektarbete av det här slaget. Projektet 
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kommer att se till att guiden används regelbundet och strukturerat av projektteamet löpande 
under projekttiden. 
 
Jämställdhetsmål:  
1. Alla beslutande-, operativa- och deltagargrupper ska bestå av minst 40 % kvinnor eller män.  
2. Inför varje beslut genomförs en analys av konsekvenser för deltagande kvinnor och män.  
 
Jämställdhetsmålen följs upp och dokumenteras. 
 
Projektets resultat kommer att ägas gemensamt av strategins samverkansparter men framför 
allt förvaltas av S3-sekretariatet vid Region Blekinge samt av de arbetsgrupper som formas 
kring respektive specialisering. 
 

Förväntade effekter på lång sikt 
Projektet ska på lång sikt bidra till en hållbar grön omställning och tillväxt genom stärkt 
återhämtningsförmåga, stärkt innovationsförmåga, ökad konkurrenskraft och produktivitet hos 
små och medelstora företag som verkar inom de specialiseringsområden som pekats ut i den 
nyligen antagna smart specialiseringsstrategin i Blekinge. Vid projektslut kommer resultaten att 
införlivas och tas över av det kommande långsiktiga arbetet med att utveckla 
specialiseringsområdena i Blekinge.  
 
Coronakrisen har skapat insikter om behovet av att ställa om verksamheter, affärsmodeller och 
processer, men behovet av förnyelse fanns redan före krisen. Projektägarna är övertygade om 
att krisen skapat en känsla av att det nu är viktigare än någonsin att se över sin verksamhet och 
tror därför att projektet har goda förutsättningar att göra skillnad. Kunskapen om värdet för 
företag att tillämpa både social och klimatmässig hållbarhet, jämställdhet, mångfald och 
likabehandling blir allt mer spridd i näringslivet. Projektet kommer att ingå som en del i det 
intensiva arbete som främjandesystemet i Blekinge tillsammans genomför riktat mot små och 
medelstora företag för att lindra effekterna av coronapandemin. Små och medelstora företag i 
Blekinges specialiseringsområden som påverkats av effekterna av coronapandemin har genom 
projektet fått information om testbäddar och vilka möjligheter till utnyttjande som finns. 
 
I Europa2020 finns tre tillväxtprioriteringar. Projektet har främst fokus på prioriteringen Smart 
Tillväxt. Sverige har formulerat fem mål som ska bidra till Europa2020. Detta projekt kommer i 
första hand att bidra till att uppfylla sysselsättningsmålet. Projektet stödjer punkt 4.4 och 4.5 i 
Fokusområde 4 i Sveriges nationella strategi och handlingsplan för cirkulär ekonomi. Det gör 
projektet genom att tillämpa Missions som metod för att skapa innovationsprocesser som syftar 
till att adressera angelägna samhällsutmaningar inom Klimat, Hav och Vatten. Projektet stödjer 
också två av fyra fokusområden i den svenska regeringens nyindustrialiseringsstrategi, Smart 
Industri; Hållbar produktion och Testbädd Sverige. Projektet bidrar till genomförandet av den 
regionala utvecklingsstrategin. Ett av de fyra strategiska områdena i regeringens nya strategi för 
hållbar regional utveckling 2021-2030 utgörs av satsningar på innovation och förnyelse genom 
starka regionala innovationssystem, smart specialisering samt en konkurrenskraftig, cirkulär 
och biobaserad samt klimat- och miljömässigt hållbar ekonomi. Inriktningen på projektet är helt 
överensstämmande med området.  
 

Samverkansparter 
ALMI Företagspartner Blekinge AB 556488-1158 
Blekinge Business Incubator AB 556669-3031 
Blekinge Tekniska Högskola 202100-4011 
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Blue Science Park (svb ) AB 559031-0321 
Netport Science Park AB (Svb) 556728-3048 
Olofströms Näringsliv AB 556104-9940 
 
 

Tid och aktivitetsplan 
  
Aktivitet Beskrivning Startdatum - 

Slutdatum 
Kostnad 

Extern kommunikation 
och resultatspridning 

Informationsspridning av 
projektets existens och av dess 
resultat. 

2021-06-01 - 
2023-05-31 

284 278 

Information om projektet 
via samverkansparternas 
webbsidor och sociala 
medier 

Projektledare koordinerar kommu
nikationsarbete genom 
delprojektledarna hos 
samverkansparter som sprider 
information om projektet via sina 
kanaler. 

2021-06-01 - 
2023-05-31 

284 278 

Avslutsarbete Utvärdering, slutrapport, spridning 
av resultat. 

2023-06-01 - 
2023-08-31 

80 145 

Insamling av resultat Insamling och sammanställning av 
resultat.  

2023-06-01 - 
2023-07-31 

10 000 

Analys Projektledare och extern 
utvärderare analyserar resultaten.  

2023-08-01 - 
2023-08-11 

10 000 

Utvärderingsworkshop Utvärderingsworkshop med 
projektteam och extern 
utvärderare. 

2023-08-01 - 
2023-08-31 

10 000 

Slutrapport Slutrapport skrivs. 2023-08-01 - 
2023-08-31 

37 609 

Spridning av resultat Spridning av resultat via olika 
kommunikationskanaler och 
genom ett avslutande seminarium. 

2023-08-18 - 
2023-08-31 

12 536 

Utvärdering och lärande Uppföljning, utvärdering och 
lärandeaktiviteter. 

2021-08-01 - 
2023-08-18 

198 248 

Uppföljning av projektet Löpande uppföljning av aktiviteter 
och deras utfall. Görs av 
projektteam. Huvudprojektledare 
ansvarar för att delprojektledarna 
löpande rapporterar progressen i 
varje delprojekt. 

2021-08-01 - 
2023-05-31 

13 539 

Extern utvärdering Löpande utvärdering av projektet 
som görs av extern utvärderare i 
enlighet med Tillväxtverkets 
riktlinjer. 

2021-06-01 - 
2023-08-18 

154 179 

Genomförande av 
lärandeworkshops 

Lärandeworkshop med 
projektteam, styrgrupp och 
referensgrupp genomförs en gång 
per år i samband med 
utvärderingsrapportering. 

2021-12-01 - 
2023-08-18 

30 530 

Huvudprojektledning: Styrning, ledning och rapportering 2021-06-01 - 766 933 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

projektetablering, 
ledning och koordinering 
av delprojekten 

av projektet. 2023-08-31 

Övergripande 
projektledning 

Etablering av projektets 
organisation, rutiner, detaljerade 
projektplaner för de tre 
delprojekten inkl plan för 
hållbarhetsaspekter tas fram. 
Rapportering, resurstillsättning, 
upphandlingar, styrning och 
uppföljning genomförs. 

2021-06-01 - 
2023-08-31 

383 441 

Ekonomisk uppföljning och 
redovisning 

Ekonomisk uppföljning och 
redovisning av projektet på 
aggregerad nivå samt granskning, 
rapportering och fördelning av 
inbetalda medel. 

2021-06-01 - 
2023-08-31 

383 492 

Delprojekt 1: 
Innovationsplattform 
och handlingsplaner   

Innovationsplattform med 
partnerskap inom S3-områdena 
formas, handlingsplaner tas fram 
och genomförs. Förstudie och 
paketering av testbäddar. 

2021-06-01 - 
2023-05-31 

2 122 798 

Projektetablering, ledning 
och koordinering av 
delprojektet 

Etablering av projekts 
organisation, rutiner, detaljerad 
projektplan ink plan för 
hållbarhetsaspekter, rapportering, 
resurstillsättning, upphandlingar, 
styrning, uppföljning. 

2021-06-01 - 
2023-04-30 

290 501 

Utveckling av modell för 
och styrning av arbetet 
med Kickstart S3 Blekinge 

En framtagen modell av hur S3-
strategin ska operationaliseras 
inom ramen för Kickstart S3. 
Modellen styr det fortsatta arbetet. 

2021-06-01 - 
2023-05-31 

510 766 

Utveckling av 
handlingsplaner  

Framtagning av handlingsplaner 
för specialiseringsområdena 
baserade på EU:s sju S3-kriterier. 
Detta görs i formerade partnerskap 
inom respektive 
specialiseringsområde. Planerna 
ska inkludera insatser för att 
minska industrins negativa 
påverkan på klimatet. 

2021-09-01 - 
2022-03-01 

510 766 

Genomförande av 
handlingsplaner 

Genomförda handlingsplaner. 2022-03-01 - 
2023-05-31 

510 766 

Genomförande av förstudie 
om testbäddar i Blekinge 
med fokus på 
specialiseringsområdena.  

Förstudie om testbäddar i 
Blekinge. 
 
Rapport som beskriver tillgång och 
efterfrågan på existerande 
testbäddar, ev etablering av nya 

2021-09-01 - 
2022-03-01 

300 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

samt beskriver hur dessa ska 
drivas långsiktigt och hållbart. 
Paketering (infomaterial) av 
testbäddar tas fram. SMF får i 
dialog en uppdaterad information 
om testbäddarna och vilka 
möjligheter till utnyttjande som 
finns.  

Delprojekt 2: 
Kompetenshöjning av 
främjandesystemet för 
utveckling av 
specialiseringsområden 

Kompetens- och processanalyser, 
gapanalys, framtagning av 
handlingsplaner, genomförande av 
handlingsplaner. 

2021-06-01 - 
2023-05-31 

2 122 799 

Projektetablering, ledning 
och koordinering av 
delprojektet 

Etablering av delprojektets 
organisation, rutiner, detaljerad 
projektplan ink plan för 
hållbarhetsaspekter, rapportering, 
resurstillsättning, upphandlingar, 
styrning, uppföljning. 

2021-06-01 - 
2023-05-31 

290 501 

Identifiering av önskade 
kompetensprofiler  

Arbete med att identifiera 
kompetensprofiler som behövs för 
att kunna utveckla 
specialiseringsområden och för 
arbete med Missionsmetodik, 
specifikt inom klimat- samt hav 
och vattenområdena. Analys av 
innovationsvärdekedjan. 
Identifiering görs på 
organisationsnivå och på 
systemnivå. Analyser av 
innovationsvärdekedjan i 
främjandesystemet görs inom de 
tre S3-områdena. 

2021-09-01 - 
2021-12-01 

510 766 

Genomförande av GAP-
analyser mellan befintliga 
kompetensprofiler och 
önskade 
kompetensprofiler.  

GAP-analys av luckor i 
innovationsvärdekedjan. Ska 
resultera i genomförda GAP-
analyser. 

2021-12-01 - 
2022-03-01 

510 766 

Framtagning av 
handlingsplaner  

Ska resultera i kompletta planer 
för att fylla gapen inkl 
handlingsplan för ökad 
jämställdhet (att stimulera fler 
kvinnor att delta i 
innovationsprocesserna). 

2022-01-01 - 
2022-05-31 

510 766 

Genomförande av insatser 
för att fylla gapen 

Ska resultera i höjd förmåga i 
länets främjandesystem för att 
utveckla specialiseringsområdena. 
I delaktiviteten ingår att 

2022-09-01 - 
2023-05-31 

300 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

genomföra insatser för ökad 
jämställdhet i 
innovationsprocesserna. 

Delprojekt 3a och 3b:  
3a: Etablera två 
partnerskap/samverkan
splattformar inom 
spetsområdena  
3b: Utveckla metodik och 
arbetssätt för 
innovationsprocesser för 
grön och digital 
omställning 

Två 
partnerskap/samverkansplattform
ar med representanter för SMF, 
forskare, industriaktörer, offentliga 
aktörer inom spetsområdena ska 
skapas och metodik för 
innovationsutveckling inom 
områdena riktat mot grön och 
digital omställning ska utvecklas. 

2021-06-01 - 
2023-05-31 

3 765 400 

Projektetablering, ledning 
och koordinering av 
delprojektet 

Etablering av delprojektets 
organisation, rutiner, detaljerad 
projektplan ink plan för 
hållbarhetsaspekter, rapportering, 
resurstillsättning, upphandlingar, 
styrning, uppföljning. 

2021-06-01 - 
2023-05-31 

1 672 338 

Förstudie för att identifiera 
möjliga 
samhällsutmaningar att 
adressera med den 
spetskompetens som finns 
i Blekinge 

Kartläggning av resurser inom 
akademin och i näringslivet inom 
spetsområdena (kompetens, 
kapital, ambitioner och vilja). 
Identifiering av möjliga 
samhällsutmaningar att adressera 
med utgångspunkt i den kartlagda 
kompetensen och i EU:s 
hållbarhetsstrategier (The Green 
Deal, utpekade områden i kluster 4 
eller 5 o Pelare 2 i Horisont 
Europa, eller i Missions inom 
Horisont Europa etc) 

2021-09-01 - 
2022-01-01 

681 020 

Två 
samverkansplattformar/pa
rtnerskap skapas 

Två 
samverkansplattformar/partnersk
ap etableras och genomför 
kunskaps- och 
utvecklingsprocesser med syfte att 
fördjupa och kvalificera val av 
samhällsutmaning. 
Samverkansplattformarna/partner
skapen utgörs av forskare, 
experter och företag, alla kopplade 
till identifierade 
samhällsutmaningar. 
Plattformarna genomför kunskaps- 
och utvecklingsprocesser. 
Samverkansplattformarna bildas 
genom att parterna undertecknar 

2022-01-01 - 
2022-09-01 

681 021 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

letter of intent. 
Samverkansplattformarna kan 
exempelvis byggas runt 
någon/några av de 49 
kandidaterna för Europeiska 
partnerskap i Horisont Europa-
strategin.  

Samverkansplattformarna 
utvidgas med 
internationella partners 
med fokus på 
Östersjöländerna 

Kartläggning av och dialog med 
möjliga internationella partners 
(forskare, SMFs, experter) primärt 
i Östersjöområdet genomförs. De 
bjuds in att delta i 
samverkansplattformarna/partner
skapen. 

2022-09-01 - 
2023-05-31 

50 000 

Utvecklings- och 
innovationsmiljöer för 
samverkansplattformarna  

Samverkansplattformarna skapar 
varsin utvecklings- och 
innovationsmiljö och genomför 
metodikutvecklingsprocesser för 
innovation inom de 
samhällsutmaningar som 
identifierats. 
 
Projektet skapar ett ramverk och 
förutsättningar för utveckling och 
innovation i inom 
specialiseringsområdena. Genom 
samskapande utvecklar 
partnerskapen/samverkansplattfo
rmarna metodik för 
innovationsprocesser för grön och 
digital omställning. 

2022-06-01 - 
2023-05-31 

681 021 

 
Insatser som är riktade till enskilda företag 
Nej 
 

Aktiviteter av socialfondskaraktär 
Nej 
 

Aktiviteter som genomförs utanför programområdet 
Nej 

Indikatorer 
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen 

Namn Värde Måttenhet Kommentar 
Antal företag som får stöd 0 Företag  
Antal företag som får bidrag 0 Företag  
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Namn Värde Måttenhet Kommentar 
Antal företag som får annat stöd 
än ekonomiskt stöd 

0 Företag  

Antal organisationer som får stöd 7 Organisationer Baserat på projektets primära målgrupp 

 
Plan för rapportering och begäran om utbetalning 
Stödmottagaren ska lämna in första ansökan om utbetalning och lägesrapport till 
Tillväxtverket senast 22-01-31 för perioden 21-06-01-21-11-30. 
 
Därefter ska ansökan om utbetalning och lägesrapport lämnas in enligt följande: 
 
AOU 2: 2021-12-01-2022-05-31 (6 mån, fördjupad lägesrapport) 
AOU 3: 2022-06-01-2022-11-30 (6 mån, förenklad lägesrapport) 
AOU 4: 2022-12-01-2023-03-31 (4 mån, fördjupad lägesrapport) 
AOU 5: 2023-04-01-2023-08-31 (5 mån, slutrapport) 
 
Rapporteringen lämnas in senast 2 månader efter rapporteringsperiodens slut. 
Slutrapport ska lämnas in i samband med sista ansökan om utbetalning av stöd. Krav på 
rapportering anges i Tillväxtverkets handbok. 
 

Sista datum för slutrapport 
2023-08-31 
 

Budget 

Projektperiod: 2021-06-01 - 2023-08-31 
  

Kostnader 
Kostnadsslag 2021 2022 2023 Totalt 

Personal 1 162 112 2 633 200 1 190 089 4 985 401 

Schablonkostnader 1 015 216 2 300 353 1 039 657 4 355 226 

Summa kostnader 2 177 328 4 933 553 2 229 746 9 340 627 

Projektintäkter   

     

     

Summa faktiska kostnader 2 177 328 4 933 553 2 229 746 9 340 627 

Bidrag annat än pengar    

     

     

Summa bidrag i annat än pengar    0 

Summa totala kostnader 2 177 328 4 933 553 2 229 746 9 340 627 

 

 

Medfinansiering 
  Finansiär 2021 2022 2023 Totalt 

Offentligt bidrag annat än pengar    

Total offentligt bidrag annat än pengar    0 

Offentlig kontantfinansiering    

Region Blekinge 543 890 1 221 677 569 583 2 335 150 

     

Total offentlig kontantfinansiering 543 890 1 221 677 569 583 2 335 150 

Total offentlig finansiering 543 890 1 221 677 569 583 2 335 150 
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  Finansiär 2021 2022 2023 Totalt 

Privata bidrag annat än pengar    

Total privat bidrag annat än pengar    0 

Privat kontantfinansiering    

     

Total privat kontantfinansiering    0 

Total privat finansiering    0 

 

EU-stöd 
Finansiering 2021 2022 2023 Totalt 

EU-medel 1 633 438 3 711 876 1 660 163 7 005 477 

 

 

Sammanställning (stödprocent) 
Stödandel av faktiska kostnader 75,00% 

Stödandel av stödgrundande finansiering 75,00% 

Stödandel av total finansiering 75,00% 

Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel) 25,00% 

Andel privat finansiering 0,00% 
 

Medgivande om elektronisk datahantering 
Stödmottagaren har informerats om och samtyckt till att tas upp i Tillväxtverkets elektroniska 
sammanställning av pågående projekt som erhåller EU-medel (Projektbanken). 
 
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Annika Rosing efter föredragning av Matilda 
Kullebjörk. 
 
 
Vid frågor kontakta:  
Matilda Kullebjörk 
Handläggare Skåne-Blekingeprogrammet  
Telefon: 08-681 94 57 
E-post: matilda.kullebjork@tillvaxtverket.se 
 
 
På www.tillvaxtverket.se finns adresser till våra nio kontor. 
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Allmänna villkor 

1. En förutsättning för stöd är att stödmottagaren följer tillämplig EU-rätt, svenska lagar 
och förordningar, Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala 
strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning (TVFS 2019:1) (nedan kallad Tillväxtverkets 
föreskrifter) och Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2014-2020. Texter i handboken 
som rubriceras som ”krav” är rättsligt bindande, övriga texter är endast vägledande. För 
detta projekt är det version 5.3 av handboken som ska tillämpas (nedan kallad 
Tillväxtverkets handbok). 
 
Tillväxtverkets föreskrifter och handbok finns på eu.tillvaxtverket.se. 
 

2. Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt. Prövning om en kostnad är stödberättigande 
görs i samband med Tillväxtverkets granskning av ansökan om utbetalning. 
Stödmottagaren ansvarar för att kostnad som tas upp i ansökan om utbetalning är 
stödberättigande. 
 

3. Det är inte tillåtet att ta emot annat stöd än det som ingår i projektet för en kostnad som 
tas upp i en ansökan om utbetalning. Stöd som ingår i projektet framgår av detta beslut.   
 

4. Stödmottagare ska, utan att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha ett separat 
redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för alla transaktioner som rör 
projektet. 
 

5. Stödmottagare har ett särskilt informationsansvar som bl a innefattar krav på att 
informera om projektets innehåll samt om att projektet delfinansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.  
 

6. Beslutet om stöd kan ändras eller upphävas om det fattats på grund av oriktig, 
vilseledande eller ofullständig uppgift från stödmottagaren, om stödmottagaren brutit 
mot de villkor som gäller för stödet eller om förutsättningarna i övrigt ändras för stödet. 
Om stödmottagare inte är berättigad till ett stödbelopp som betalats ut ska detta 
återbetalas. Felaktigt utbetalt stöd kan återkrävas inom 10 år från det att beloppet 
betalades ut. 

 Särskilda villkor 
 

1. Tidplan för ansökan om utbetalning och rapportering 
Stödmottagaren ska lämna in första ansökan om utbetalning och lägesrapport till 
Tillväxtverket senast 22-01-31 för perioden 21-06-01-21-11-30. 

 
Därefter ska ansökan om utbetalning och lägesrapport lämnas in enligt följande: 

 
AOU 2: 2021-12-01-2022-05-31 (6 mån, fördjupad lägesrapport) 
AOU 3: 2022-06-01-2022-11-30 (6 mån, förenklad lägesrapport) 
AOU 4: 2022-12-01-2023-03-31 (4 mån, fördjupad lägesrapport) 
AOU 5: 2023-04-01-2023-08-31 (5 mån, slutrapport) 
 
Rapporteringen lämnas in senast 2 månader efter rapporteringsperiodens slut. 
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Slutrapport ska lämnas in i samband med sista ansökan om utbetalning av stöd. Krav på 
rapportering anges i Tillväxtverkets handbok. 

 
2. Offentlig upphandling och andra köp 
Stödmottagaren ska följa lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller, i 
förekommande fall, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 
eller lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK). 

 
3. Förenklade redovisningsalternativ 
Följande förenklade redovisningsalternativ ska tillämpas i projektet. 

 
- Sociala avgifter m.m. (lönebikostnader) ska redovisas med schablonsats på 45,24 
procent i kostnadsslaget schablonkostnader. Schablonen multipliceras med 
stödberättigande direkta löneutgifter i kostnadsslaget personal, se 15 § p 2 Tillväxtverkets 
föreskrifter. 
- Alla direkta utgifter utom personalutgifter ska redovisas med schablonsatsen 29 procent i 
kostnadsslaget schablonkostnader. Schablonen multipliceras med summan av 
stödberättigande direkta löneutgifter i kostnadsslaget personal och de schablonberäknade 
lönebikostnaderna, se 15 § p 5 Tillväxtverkets föreskrifter. 
 
4. Samverkansprojekt 
Detta projekt är ett samverkansprojekt och handläggs enligt de krav som anges i 
Tillväxtverkets handbok. Förutom att stödmottagaren erhåller stöd, erhåller även 
följande samverkansparter stöd i projektet genom stödmottagaren:  
 
Almi Företagspartner Blekinge AB, Blekinge Business Incubator AB, Blekinge Tekniska 
Högskola, Blue Science Park (svb) AB, Netport Science Park AB (Svb) och Olofströms 
Näringsliv AB. 
 
Stödmottagare och samverkansparter har för projektets genomförande ingått ett 
samverkansavtal, bilaga 1. 

 
5. Utvärdering 
Utvärdering ska ske genom Extern utvärdering, en extern aktör sköter utvärderingen. 
Krav på utvärderingen anges i Tillväxtverkets handbok. 

 
6. Krav på dokumentation 
Stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer ska, i enlighet med Tillväxtverkets 
handbok, hålla handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, 
inklusive räkenskapsinformation, tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisions- och 
kontrollorgan, kommissionen och Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ 
utsedd person, fram till den 31 december 4 år efter att stödmottagare erhållit beslut om 
slututbetalning 
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Pågående projekt 2022-05-12

Projektnamn Nr Finansiering Medfin tid Upparbet Återstår Slutdatum ERUF Region Blekinge Energimyndigheten Socialfonden Svenska Inst ERASMUS + Medfinansiering Gröna Mej medfin till Food Tech
Kombinerad Mobilitet 141 803 617           23 808          827 425-            -                   Apr 2022 50% 50%
Genomförbarhetsstudie av elvägspilot E22 147 6 516 026        -                4 396 139-         2 119 887       Okt 2023 50% 50%
Cluster Manager Education BSR 148 1 182 896        300 000        951 859-            531 037          Aug 2022 80% 20%
TASK21 149 520 038           43 120          563 158-            -                   Aug 2022 93% 7%
CoSkill 159 817 000           -                559 859-            257 141          Dec 2022 100%
BSRCNP 160 500 000           50 000          240 951-            309 049          Aug 2022 100%
Food Tech inkl Konsultation 161 * 395 649           483 574        832 077-            47 146            Dec 2022 45% 55%
CoDev Blekinge 162 1 213 861        -                899 827-            314 034          Dec 2022 50% 50%
Drivmedelsteknologiers påverkan på transporteffekt 168 334 000           -                52 894-              281 106          Dec 2022 100%
EM-Power 2.0 165 600 000           -                142 500-            457 500          Feb 2023 100%
Kickstart S3 167 845 152           -                206 749-            638 403          Mar 2023 75% 25%
Konsultation projekt inom livsmedel VD slutar 163 * 160 000           -                -                     160 000          Dec 2022 100%
Innovationsinitiativet 2022-2023 170 2 678 383        2 907 401    614 562-            4 971 222       Dec 2023 47,95% 52,05%
AI Digit Hub 171 303 257           -                31 634-              271 623          Okt 2023 75% 25%

16 869 879     3 807 903    10 319 634-       10 358 148     -                   

Ej beslutad
DigiCiti 2 188 000       -               -                    2 188 000      Maj 2025 100%
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultatrapport januari-april 2022 
 
att uppmana nämnderna att fortsätta arbetet med att minska prognostiserat underskottet 
för år 2022 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde den 2022-06-07 att återremittera ärende 
med nr 2021/3541 resultatrapport för perioden januari till april 2022. Återremitteringen 
hade följande att-satser.  
 
att återremittera ärendet till samtliga förvaltningschefer för komplettering med uppgifter 
kring vilka anledningarna till respektive nämnds underskott är  
 
att det särskilt ska tydliggöras hur stor del av underskotten som kan hänföras till ökade 
el-, bränsle-, råvarukostnader, ökad inflation samt till effekter från kriget i Ukraina. 
 
Resultatrapport januari-april 2022 innehåller redogörelse för händelser av väsentlig 
betydelse samt uppföljning av nämndernas ekonomi. Tjänsteskrivelsen har reviderats 
för att tydliggöra och kategorisera orsaker till underskott. 
 
Kommunkoncernens prognostiserar ett positivt resultat som uppgår till 112 mnkr, varav 
bolagen prognostiserar ett överskott på 39 mnkr för 2022 och den kommunala 
verksamheten ett överskott på 73 mnkr för 2022. Nämndernas prognostiserade 
budgetavvikelse på helår är -20 mnkr som balanseras med finansförvaltningens 
budgetavvikelse på +71 mnkr, vilket innebär att kommunens resultat i förhållande till 
budget uppgår till +51 mnkr. Av nämnderna är det kommunstyrelsen, teknik- och 
fritidsnämnden samt socialnämnden som prognostiserar ett underskott. Resterande 
nämnder redovisar en prognos i balans eller överskott.  
 
Inledningen av året blev återigen ansträngd för flera verksamheter då covid-19 gick in i 
en ny hög period av smittspridning. Många av kommunens verksamheter drabbades 
med bland annat höga sjukskrivningstal. I februari riktades fokus mot Rysslands 
invasion av Ukraina och effekterna av kriget. Parallellt med invasionen har inflationen 
ökat i Sverige. De kraftiga prisökningarna innebär ökade kostnader för köp av varor och 
tjänster, och höjda räntor innebär ökade finansiella kostnader. Dessa effekter förväntas 
kvarstå och kan förvärras under 2023 och de närmast följande åren. Ekonomin i Sverige 
uppvisar för 2022 en stark konjunkturutveckling med en stor ökning av lönerna vilket har 
lett till att prognosen för skatteintäkter har utvecklats positivt. 
Aktieägartillskott vid eventuell nedskrivning av Emigranten 1 är inte beaktad i 
prognosen. 
 
Prognos helårsresultat nämnder och finansförvaltning 2022 
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Driftredovisning nämnder 
och finansförvaltning, 
mnkr

Budget 

Apr 2022

Utfall

Apr 2022

Avvikelse

Apr 2022

Budget 
helår
 2022

Helårs- 
prognos 

2022

Prognos 
avvikelse 

2022

Utfall

Apr 2021
Nämnder
Kommunfullmäktige -1 0 1 -3 -2 1 -1
Överförmyndarnämnd -1 -1 0 -2 -2 0 -1
Valnämnd 0 0 0 -1 -1 0 0
Kommunrevision 0 0 0 -1 -1 0 0
Kommunstyrelse -128 -128 0 -388 -400 -12 -128
Utbildningsnämnd -258 -244 14 -713 -701 13 -252
Kulturnämnd -10 -9 1 -27 -27 0 -9
Teknik- och fritidsnämnd -18 -18 0 -66 -69 -4 -22
Byggnadsnämnd -2 -2 0 -6 -6 1 -2
Socialnämnd -292 -290 2 -863 -882 -19 -293
Summa nämnder -710 -691 18 -2 072 -2 092 -20 -708
Summa finansförvaltning 703 754 50 2 094 2 165 71 716
Totalt -6 63 69 22 73 51 8  
 
Helårsprognosen för nämnderna är -20 mnkr och periodens utfall mot periodbudget är 
på 18 mnkr. Jämfört med föregående år har nettokostnaderna minskat från -708 till -691 
mnkr. Det är framförallt utbildningsnämnden som förbättrat sitt resultat. Av nämnderna 
är det kommunstyrelsen, teknik- och fritidsnämnden samt socialnämnden som 
prognostiserar ett underskott. Resterande nämnder redovisar en prognos i balans eller 
överskott varav utbildningsnämnden visar ett större överskott om +13 mnkr. 
Prognostiserat underskott inom nämnderna beror till stora delar på ökade kostnader 
kopplat till pris ökningar, volymökningar samt existerande obalanser. 
 
Nämnderna särredovisar kostnader kopplat till Rysslandsinvasion av Ukraina i 
respektive resultatrapport. Kostnaderna uppgår för januari till april till -0,6 mnkr.    
 
Nämnder som prognostiserar ett underskott 
 
Nämnderna som har ett prognostiserat underskott har uppskattat prognosavvikelsen i 
tabellen nedan. I tabellen redovisas merkostnaden i mnkr efter respektive kategori. För 
Socialnämnden har ingen separat prognos tagits fram för covid-19 då större delen av 
kostnaderna ersätts med statsbidrag och resterande del ingår i övriga nettokostnader.  
 
Merkostnader, mnkr Volym Prisökningar

(el, bränsle, 
råvaror)

Covid-19 Ukraina Osäkerheter Oreglerade 
underskott

Övriga 
netto-

kostnader

Prognos-
avvikelse

Nämnd
Kommunstyrelse 0 -12 0 -1 0 0 2 -12
Teknik- och fritidsnämnd 0 -2 -1 0 -1 -1 0 -4
Socialnämnd -8 -3 0 0 0 -22 13 -19
Totalt -8 -17 -1 -1 -1 -22 15 -35  
 
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -19 mnkr. Periodens utfall är +2,2 mnkr 
och innehåller flera förbättrande poster av engångskaraktär.  
 
Socialnämnden startade året med ett uppskattat underskott om -22 mnkr som är en 
obalans från före detta arbete och välfärd och framförallt IFO verksamheten. Kostnader 
som påverkar prognosen negativt utöver obalansen finns inom flera av nämndens 
verksamheter. Inom LSS-verksamheten finns det ett inflöde av brukare. Den 
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prognostiserade kostnaden är -4,3 mnkr varav -3,7 avser volym och -0,6 ökade hyror. 
Inom IFO har konsulter inhyrts på grund av vakanser vilket förväntas öka kostnaderna 
med -2,3 mnkr att jämföra med om alla tjänster varit tillsatta. Antal placeringar ligger -4,2 
mnkr högre än budget i prognos för barn och vuxna. För perioden januari till april har 
antal placerade ökat samt att antalet missbruksplaceringar inom vuxna har ökat. 
Utbetalningarna av försörjningsstödet förväntas öka med -2,8 mnkr trots färre hushåll då 
det finns fler komplexa ärenden och en uppskattad påverkan av prisökningar. Stöd i 
ordinärt boende prognostiserar ett underskott om -1,8 mnkr eftersom det förväntade 
behovet inte täcks av budget. Sammantaget kan en del av de ökade kostnaderna och 
obalans balanseras mot överskott som beror på vakanser, PO-justering, anpassningar 
och statsbidrag.   
 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på -11,8 mnkr. Kommunstyrelsens 
resultat är i balans efter april, eftersom prisökningarna ännu inte fått full effekt. 
Prognostiserade underskottet förklaras av ökade priser för livsmedel, energi, 
renhållning, förbrukningsmaterial, och byggvaror. Prognosen för elkostnader är -3 mnkr, 
renhållning samt vatten och avlopp -0,5 mnkr, livsmedelspriser -4,8 mnkr, 
förbrukningsmaterial -2,4 mnkr samt drivmedelskostnader -1,6 mnkr. Kommunstyrelsen 
prognostiserar i övriga delar ett netto om +0,5 mnkr. Intäkterna kopplat till Väggabadet 
minskar på grund av covid-19 och ombyggnation. Ökade kostnader prognostiseras för 
investeringar som kräver driftmedel samt kris och beredskap. Överskott mot budget som 
balanserar minskade intäkter och kostnader prognostiseras på grund av att anslag till 
förfogande avsett för markförsörjning inte har använts och inväntar beslut samt mindre 
kostnader än budgeterat för företagshälsovård.  
 
Teknik- och fritidsnämndens prognostiserar ett underskott om -3,6 mnkr. Underskottet 
fördelas på energi och drivmedelskostnader som prognostiseras till -1,5 mnkr, försening 
i LED-projekt -0,5 mnkr, covid-19 påverkan -1 mnkr och osäkerhet kopplat till 
verksamheter fritid ca -0,6 mnkr. Covid-19 har bland annat inneburit minskade intäkter 
till fritidsverksamheterna på grund av minskade lokaluthyrning. Verksamheten kan se 
positiva effekter av införandet av belysningsarmaturer med LED, samtidigt som 
elpriserna har stigit och alla armaturer inte är utbytta. Bedömningen är att elkostnaderna 
inte täcks av nämndens budget.   
 
Nämnder som prognostiserar med överskott eller balans 
 
Utbildningsnämnden har lämnat en prognos som redovisar ett större överskott kopplat 
till faktorer av engångskaraktär. Kompensation sjuklöneersättning, lägre kostnader 
sociala avgifter (åldersrelaterat), lägre kostnader för IKE-bidrag samt statsbidrag. Värt 
att notera är att statsbidrag i dagsläget finansierar del av kärnverksamhet och att det 
finns risk för att dessa kan upphöra kommande år. Det finns också en osäkerhet 
gällande IKE-bidragen inför höstens skolval. 
 
Byggnadsnämnden har fortsatt högre intäkter än budgeterat till följd av fler ansökningar 
och beviljade bygglov. Det finns ett stort intresse för att bygga bostäder och utveckla 
företag. 
 
Finansförvaltningen avviker positivt med 71 mnkr och det beror främst på att 
budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag har positiv helårsavvikelse på 
+42,1 mnkr enligt den senaste prognosen från SKR 2022-04-28. Dessutom tillkommer 
bidrag för Skolmiljarden vilket är klassificerat som generellt och uppgår till 4,2 mnkr. 
Utbildningsnämnden fick tilläggsanslag på 3 mnkr för det generella statsbidraget i 
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budget 2022. Helårsprognosen innehåller även positiva avvikelser på ersättningar för 
sjuklönekostnader december 2021-mars 2022, ränta på upplånat kapital, avskrivningar 
på grund av lägre investeringstakt 2021 än budgeterat samt försäljningar av 
exploateringsfastigheter. Kommunen har fått återbetalning av eget kapital från 
Miljöförbundet. Pensionskostnader är något högre än budget. KS förfogande till PO-
förändring har plus med anledning av ny PO-sänkning med 0,5 procentenheter till 39,25 
% 2022.   
 
Investeringsredovisning kommun 
 
Investeringsredovisning verksamheter, 
mnkr

Budget 
helår
 2022

Utfall

Apr 2022

Helårs- 
prognos 

2022

Prognos 
avvikelse 

2022
Verksamher
Exploatering bostäder -2 0 -3 -1
Markförvärv -2 0 -2 0
Infrastruktur -32 -2 -27 5
Pedagogisk verksamhet -101 -25 -101 0
Vård och omsorg -1 -1 -1 0
Fritid och kultur -10 -5 -11 0
Digitalisering -3 0 -2 1
Övrig verksamhet -33 -1 -37 -3
Summa -184 -33 -183 1  
 
Årets utfall för investeringar beräknas uppgå till 182,8 mnkr, vilket är 1,4 mnkr lägre än 
den budgeterade nivån på 184,2 mnkr och motsvarar genomförandegrad 99 %. Detta 
beror främst på tidsförskjutning i projekt tillsammans med Trafikverket samt att Fas 1 är 
tecknat för ny brandstation och finansieras inom kommunstyrelsens ram för större 
investeringar enligt beslut i KS § 57 2022. Kommunstyrelsen beslutade om 
igångsättning för Fas 1 av Svängstabadet den 10 maj. Finansiering sker inom 
investeringsbudget 2022 och 2,5 mnkr ingår inte i prognosen för april. 
 
Prognos helårsresultat bolag 2022 
 

 
Periodens utfall för bolagen i koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB uppgår till 25 mnkr 
jämfört med 22 mkr samma period föregående år. Avvikelsen mot samma period 
föregående år beror bland annat på jämförelsestörande poster föregående år i 
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Karlshamn Energi AB. Föregående år ingick nedskrivningar avseende fiber med -11 mkr 
samt anslutningsavgifter +3 mkr, med vilket inte finns med i resultatet under perioden 
2022.  
 
Helårsprognosen uppgår till 39 mnkr, detta ger -10 mnkr i prognostiserad 
budgetavvikelse på helår. Karlshamnshamn AB är konjunkturkänsliga och påverkas av 
pågående omvärldsfaktorer bl.a. kriget i Ukraina och högre oljepriser. Jämför med 
budget avviker bolagets helårsprognos med -4 mnkr. Bolaget försöker ställa om 
produktmixen för att minimera den ekonomiska påverkan. Karlshamnsfastigheter AB 
prognostiserar – 4,8 mnkr från budget. Bolaget budgeterade med ett underskott vilket nu 
utökats till följd av lösen av hyresavtal med 1,5 mnkr samt ökade elpriser och högre 
avskrivningar på befintliga fastigheter som värderats upp. Kreativum prognostiserar med 
en budgetavvikelse som uppgår till 1,9 mnkr. Antalet besökare befaras bli färre än 
budgeterat och personalkostnaderna prognostiseras bli högre än budget.  
 
Övriga bolags prognosavvikelser ligger i nivå med budget. 
 

 
 
Helårsprognosen för bolagens investeringar uppgår till 528 mnkr, vilket är +17 mnkr i 
budgetavvikelse på helår.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse resultatrapport januari-april 2022 
Nämnders och bolags resultatrapporter januari-april 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie Nilsson
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-06-20 194 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Resultatrapport januari-april 2022 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultatrapport januari-april 2022 
 
att uppmana nämnderna att fortsätta arbetet med att minska prognostiserat underskottet 
för år 2022 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde den 2022-06-07 att återremittera ärende 
med nr 2021/3541 resultatrapport för perioden januari till april 2022. Återremitteringen 
hade följande att-satser.  
 
att återremittera ärendet till samtliga förvaltningschefer för komplettering med uppgifter 
kring vilka anledningarna till respektive nämnds underskott är  
 
att det särskilt ska tydliggöras hur stor del av underskotten som kan hänföras till ökade 
el-, bränsle-, råvarukostnader, ökad inflation samt till effekter från kriget i Ukraina. 
 
Resultatrapport januari-april 2022 innehåller redogörelse för händelser av väsentlig 
betydelse samt uppföljning av nämndernas ekonomi. Tjänsteskrivelsen har reviderats 
för att tydliggöra och kategorisera orsaker till underskott. 
 
Kommunkoncernens prognostiserar ett positivt resultat som uppgår till 112 mnkr, varav 
bolagen prognostiserar ett överskott på 39 mnkr för 2022 och den kommunala 
verksamheten ett överskott på 73 mnkr för 2022. Nämndernas prognostiserade 
budgetavvikelse på helår är -20 mnkr som balanseras med finansförvaltningens 
budgetavvikelse på +71 mnkr, vilket innebär att kommunens resultat i förhållande till 
budget uppgår till +51 mnkr. Av nämnderna är det kommunstyrelsen, teknik- och 
fritidsnämnden samt socialnämnden som prognostiserar ett underskott. Resterande 
nämnder redovisar en prognos i balans eller överskott.  
 
Inledningen av året blev återigen ansträngd för flera verksamheter då covid-19 gick in i 
en ny hög period av smittspridning. Många av kommunens verksamheter drabbades 
med bland annat höga sjukskrivningstal. I februari riktades fokus mot Rysslands 
invasion av Ukraina och effekterna av kriget. Parallellt med invasionen har inflationen 
ökat i Sverige. De kraftiga prisökningarna innebär ökade kostnader för köp av varor och 
tjänster, och höjda räntor innebär ökade finansiella kostnader. Dessa effekter förväntas 
kvarstå och kan förvärras under 2023 och de närmast följande åren. Ekonomin i Sverige 
uppvisar för 2022 en stark konjunkturutveckling med en stor ökning av lönerna vilket har 
lett till att prognosen för skatteintäkter har utvecklats positivt. 
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Aktieägartillskott vid eventuell nedskrivning av Emigranten 1 är inte beaktad i 
prognosen. 
 
Prognos helårsresultat nämnder och finansförvaltning 2022 
 
Driftredovisning nämnder 
och finansförvaltning, 
mnkr

Budget 

Apr 2022

Utfall

Apr 2022

Avvikelse

Apr 2022

Budget 
helår
 2022

Helårs- 
prognos 

2022

Prognos 
avvikelse 

2022

Utfall

Apr 2021
Nämnder
Kommunfullmäktige -1 0 1 -3 -2 1 -1
Överförmyndarnämnd -1 -1 0 -2 -2 0 -1
Valnämnd 0 0 0 -1 -1 0 0
Kommunrevision 0 0 0 -1 -1 0 0
Kommunstyrelse -128 -128 0 -388 -400 -12 -128
Utbildningsnämnd -258 -244 14 -713 -701 13 -252
Kulturnämnd -10 -9 1 -27 -27 0 -9
Teknik- och fritidsnämnd -18 -18 0 -66 -69 -4 -22
Byggnadsnämnd -2 -2 0 -6 -6 1 -2
Socialnämnd -292 -290 2 -863 -882 -19 -293
Summa nämnder -710 -691 18 -2 072 -2 092 -20 -708
Summa finansförvaltning 703 754 50 2 094 2 165 71 716
Totalt -6 63 69 22 73 51 8  
 
Helårsprognosen för nämnderna är -20 mnkr och periodens utfall mot periodbudget är 
på 18 mnkr. Jämfört med föregående år har nettokostnaderna minskat från -708 till -691 
mnkr. Det är framförallt utbildningsnämnden som förbättrat sitt resultat. Av nämnderna 
är det kommunstyrelsen, teknik- och fritidsnämnden samt socialnämnden som 
prognostiserar ett underskott. Resterande nämnder redovisar en prognos i balans eller 
överskott varav utbildningsnämnden visar ett större överskott om +13 mnkr. 
Prognostiserat underskott inom nämnderna beror till stora delar på ökade kostnader 
kopplat till pris ökningar, volymökningar samt existerande obalanser. 
 
Nämnderna särredovisar kostnader kopplat till Rysslandsinvasion av Ukraina i 
respektive resultatrapport. Kostnaderna uppgår för januari till april till -0,6 mnkr.    
 
Nämnder som prognostiserar ett underskott 
 
Nämnderna som har ett prognostiserat underskott har uppskattat prognosavvikelsen i 
tabellen nedan. I tabellen redovisas merkostnaden i mnkr efter respektive kategori. För 
Socialnämnden har ingen separat prognos tagits fram för covid-19 då större delen av 
kostnaderna ersätts med statsbidrag och resterande del ingår i övriga nettokostnader.  
 
Merkostnader, mnkr Volym Prisökningar

(el, bränsle, 
råvaror)

Covid-19 Ukraina Osäkerheter Oreglerade 
underskott

Övriga 
netto-

kostnader

Prognos-
avvikelse

Nämnd
Kommunstyrelse 0 -12 0 -1 0 0 2 -12
Teknik- och fritidsnämnd 0 -2 -1 0 -1 -1 0 -4
Socialnämnd -8 -3 0 0 0 -22 13 -19
Totalt -8 -17 -1 -1 -1 -22 15 -35  
 
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -19 mnkr. Periodens utfall är +2,2 mnkr 
och innehåller flera förbättrande poster av engångskaraktär.  
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Socialnämnden startade året med ett uppskattat underskott om -22 mnkr som är en 
obalans från före detta arbete och välfärd och framförallt IFO verksamheten. Kostnader 
som påverkar prognosen negativt utöver obalansen finns inom flera av nämndens 
verksamheter. Inom LSS-verksamheten finns det ett inflöde av brukare. Den 
prognostiserade kostnaden är -4,3 mnkr varav -3,7 avser volym och -0,6 ökade hyror. 
Inom IFO har konsulter inhyrts på grund av vakanser vilket förväntas öka kostnaderna 
med -2,3 mnkr att jämföra med om alla tjänster varit tillsatta. Antal placeringar ligger -4,2 
mnkr högre än budget i prognos för barn och vuxna. För perioden januari till april har 
antal placerade ökat samt att antalet missbruksplaceringar inom vuxna har ökat. 
Utbetalningarna av försörjningsstödet förväntas öka med -2,8 mnkr trots färre hushåll då 
det finns fler komplexa ärenden och en uppskattad påverkan av prisökningar. Stöd i 
ordinärt boende prognostiserar ett underskott om -1,8 mnkr eftersom det förväntade 
behovet inte täcks av budget. Sammantaget kan en del av de ökade kostnaderna och 
obalans balanseras mot överskott som beror på vakanser, PO-justering, anpassningar 
och statsbidrag.   
 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på -11,8 mnkr. Kommunstyrelsens 
resultat är i balans efter april, eftersom prisökningarna ännu inte fått full effekt. 
Prognostiserade underskottet förklaras av ökade priser för livsmedel, energi, 
renhållning, förbrukningsmaterial, och byggvaror. Prognosen för elkostnader är -3 mnkr, 
renhållning samt vatten och avlopp -0,5 mnkr, livsmedelspriser -4,8 mnkr, 
förbrukningsmaterial -2,4 mnkr samt drivmedelskostnader -1,6 mnkr. Kommunstyrelsen 
prognostiserar i övriga delar ett netto om +0,5 mnkr. Intäkterna kopplat till Väggabadet 
minskar på grund av covid-19 och ombyggnation. Ökade kostnader prognostiseras för 
investeringar som kräver driftmedel samt kris och beredskap. Överskott mot budget som 
balanserar minskade intäkter och kostnader prognostiseras på grund av att anslag till 
förfogande avsett för markförsörjning inte har använts och inväntar beslut samt mindre 
kostnader än budgeterat för företagshälsovård.  
 
Teknik- och fritidsnämndens prognostiserar ett underskott om -3,6 mnkr. Underskottet 
fördelas på energi och drivmedelskostnader som prognostiseras till -1,5 mnkr, försening 
i LED-projekt -0,5 mnkr, covid-19 påverkan -1 mnkr och osäkerhet kopplat till 
verksamheter fritid ca -0,6 mnkr. Covid-19 har bland annat inneburit minskade intäkter 
till fritidsverksamheterna på grund av minskade lokaluthyrning. Verksamheten kan se 
positiva effekter av införandet av belysningsarmaturer med LED, samtidigt som 
elpriserna har stigit och alla armaturer inte är utbytta. Bedömningen är att elkostnaderna 
inte täcks av nämndens budget.   
 
Nämnder som prognostiserar med överskott eller balans 
 
Utbildningsnämnden har lämnat en prognos som redovisar ett större överskott kopplat 
till faktorer av engångskaraktär. Kompensation sjuklöneersättning, lägre kostnader 
sociala avgifter (åldersrelaterat), lägre kostnader för IKE-bidrag samt statsbidrag. Värt 
att notera är att statsbidrag i dagsläget finansierar del av kärnverksamhet och att det 
finns risk för att dessa kan upphöra kommande år. Det finns också en osäkerhet 
gällande IKE-bidragen inför höstens skolval. 
 
Byggnadsnämnden har fortsatt högre intäkter än budgeterat till följd av fler ansökningar 
och beviljade bygglov. Det finns ett stort intresse för att bygga bostäder och utveckla 
företag. 
 
Finansförvaltningen avviker positivt med 71 mnkr och det beror främst på att 
budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag har positiv helårsavvikelse på 
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+42,1 mnkr enligt den senaste prognosen från SKR 2022-04-28. Dessutom tillkommer 
bidrag för Skolmiljarden vilket är klassificerat som generellt och uppgår till 4,2 mnkr. 
Utbildningsnämnden fick tilläggsanslag på 3 mnkr för det generella statsbidraget i 
budget 2022. Helårsprognosen innehåller även positiva avvikelser på ersättningar för 
sjuklönekostnader december 2021-mars 2022, ränta på upplånat kapital, avskrivningar 
på grund av lägre investeringstakt 2021 än budgeterat samt försäljningar av 
exploateringsfastigheter. Kommunen har fått återbetalning av eget kapital från 
Miljöförbundet. Pensionskostnader är något högre än budget. KS förfogande till PO-
förändring har plus med anledning av ny PO-sänkning med 0,5 procentenheter till 39,25 
% 2022.   
 
Investeringsredovisning kommun 
 
Investeringsredovisning verksamheter, 
mnkr

Budget 
helår
 2022

Utfall

Apr 2022

Helårs- 
prognos 

2022

Prognos 
avvikelse 

2022
Verksamher
Exploatering bostäder -2 0 -3 -1
Markförvärv -2 0 -2 0
Infrastruktur -32 -2 -27 5
Pedagogisk verksamhet -101 -25 -101 0
Vård och omsorg -1 -1 -1 0
Fritid och kultur -10 -5 -11 0
Digitalisering -3 0 -2 1
Övrig verksamhet -33 -1 -37 -3
Summa -184 -33 -183 1  
 
Årets utfall för investeringar beräknas uppgå till 182,8 mnkr, vilket är 1,4 mnkr lägre än 
den budgeterade nivån på 184,2 mnkr och motsvarar genomförandegrad 99 %. Detta 
beror främst på tidsförskjutning i projekt tillsammans med Trafikverket samt att Fas 1 är 
tecknat för ny brandstation och finansieras inom kommunstyrelsens ram för större 
investeringar enligt beslut i KS § 57 2022. Kommunstyrelsen beslutade om 
igångsättning för Fas 1 av Svängstabadet den 10 maj. Finansiering sker inom 
investeringsbudget 2022 och 2,5 mnkr ingår inte i prognosen för april. 
 
Prognos helårsresultat bolag 2022 
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Periodens utfall för bolagen i koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB uppgår till 25 mnkr 
jämfört med 22 mkr samma period föregående år. Avvikelsen mot samma period 
föregående år beror bland annat på jämförelsestörande poster föregående år i 
Karlshamn Energi AB. Föregående år ingick nedskrivningar avseende fiber med -11 mkr 
samt anslutningsavgifter +3 mkr, med vilket inte finns med i resultatet under perioden 
2022.  
 
Helårsprognosen uppgår till 39 mnkr, detta ger -10 mnkr i prognostiserad 
budgetavvikelse på helår. Karlshamnshamn AB är konjunkturkänsliga och påverkas av 
pågående omvärldsfaktorer bl.a. kriget i Ukraina och högre oljepriser. Jämför med 
budget avviker bolagets helårsprognos med -4 mnkr. Bolaget försöker ställa om 
produktmixen för att minimera den ekonomiska påverkan. Karlshamnsfastigheter AB 
prognostiserar – 4,8 mnkr från budget. Bolaget budgeterade med ett underskott vilket nu 
utökats till följd av lösen av hyresavtal med 1,5 mnkr samt ökade elpriser och högre 
avskrivningar på befintliga fastigheter som värderats upp. Kreativum prognostiserar med 
en budgetavvikelse som uppgår till 1,9 mnkr. Antalet besökare befaras bli färre än 
budgeterat och personalkostnaderna prognostiseras bli högre än budget.  
 
Övriga bolags prognosavvikelser ligger i nivå med budget. 
 

 
 
Helårsprognosen för bolagens investeringar uppgår till 528 mnkr, vilket är +17 mnkr i 
budgetavvikelse på helår.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse resultatrapport januari-april 2022 
Nämnders och bolags resultatrapporter januari-april 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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Daniel Wäppling   Åsa Nygren 
Kommundirektör  Ekonomichef
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RESULTATRAPPORT KOMMUNFULLMÄKTIGE ÅR 2022 
Period: Januari – april 

Nämnd: Kommunfullmäktige 

Nämndsordförande: Marie Sällström 

Förvaltning:  

Förvaltningschef:  

 

Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Ekonomisk uppföljning, drift 

Karlshamns kommun Budget Utfall Avvikelse Budget 
helår 

Prognos-  
avvikelse 

Utfall 

  Apr 2022 Apr 2022 Apr 2022 2022 2022 Apr 2021 

         
Bidrag 0 0 0 0 0 0 

Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

         
Personalkostnader -576 -341 235 -1750 500 -445 

Övriga kostnader -374 -75 299 -1224 500 -172 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Bruttokostnader -950 -416 535 -2974 1000 -616 

         
Nettokostnader -950 -416 535 -2974 1000 -616 
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2. Ekonomisk analys av drift  

Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 

 Det har varit färre icke-tjänstgörande politiker närvarande vid kommunfullmäktiges sammanträden under årets första tertial vilket gör att 
personalkostnaderna har hållits nere.  

 Vänortssamarbetet har, pga pandemin, genomförts digitalt vilket ge lägre kostnader. 

 Prognosen för helåret ser ut att bli + 1 000 tkr.  
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RESULTATRAPPORT ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÅR 

2022 
Period: Januari – april  

Nämnd: Överförmyndarnämnden  

Nämndsordförande: Ulla Sandgren  

Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen  

Förvaltningschef: Daniel Wäppling  

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Tillsyn av god man, förvaltare och förmyndare 

 Utbildning av god man, förvaltare och förmyndare 

 Rekrytering av god man, förvaltare och förmyndare 

 Förordnande av tillfälliga uppdrag som god man, förvaltare och förmyndare samt byten 

 Utredning av behov av god man, förvaltare och förmyndare 
 

 

Sammanfattning  

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

Överförmyndarnämnden har lite av en särställning i den kommunala organisationen då uppdraget styrs av särskild lagstiftning 
och uppdragstagare inte har en anställning i kommunen.  
Från och med 2021 har överförmyndarnämndernas kansli i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona gått samman i ett 
gemensamt kansli med placering i Ronneby kommun. Det innebär att Ronneby kommun kommer att fakturera Karlshamns 
och Karlskronas överförmyndarnämnder för personal- och verksamhetskostnader. Kostnad för nämndsledamöter och 
ersättning till ställföreträdare ska finnas kvar i respektive kommun under åren 2021-2022. Detta gör att uppföljningen 
fokuserar på det ekonomiska utfallet under året. Under maj 2022 kommer kommunfullmäktige att besluta om ett nytt avtal för 
en gemensam överförmyndarnämnd från år 2023. 
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Nämnden har märkt att färre personer visar intresse av att bli ställföreträdare vilket gör att vi fortsättningsvis har svårt att 
rekrytera tillräckligt många ställföreträdare. Nämnden klarar därmed inte att uppfylla det obligatorium som rekrytering av 
ställföreträdare innebär.  
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

inriktningsmål och uppdrag i statliga styrdokument. Detta kommer att vara underlag till kommunens årsredovisning. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

 
Tillströmningen av nya ställföreträdare har inte varit så stor som vi hoppats på. Vi försöker hitta nya sätt att rekrytera fler till vår 

verksamhet men fortfarande får personer vänta länge på att få en god man. Det ska göras en gemensam kampanj med de 

övriga kommunerna Karlskrona och Ronneby för att få fler ställföreträdare som kan ta uppdrag. 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Nämnden tillhandahåller 
ställföreträdare till de som är 
berättigade hjälpen 

Nämnden mäter hur många nya 
ärenden som inkommit. Det ska inte 
behöva ta mer än 6 månader för att 
få en ställföreträdare. 

100 % Det är fem stycken 
ärenden det har 
gått mer än 6 
månader utav 68 st 
inkomna. 

Delvis 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 

 
Nämnden har haft flera utbildningstillfällen för nya gode män under året. Den 17 mars var det en informations-utbildningskväll 

för ställföreträdarna. Förhoppningen är att även kunna hålla en gemensam utbildning för ställföreträdarna under senare delen 

av hösten.  

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Nämnden erbjuder 
vidareutbildningar till 
ställföreträdarna förutom den 
obligatoriska grundutbildningen. 

1 utbildningstillfälle som vänder sig 
till alla ställföreträdarna 

100 % Det var 
utbildningskväll den 
17 mars i Ronneby 

Helt 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

 
De ärenden som nämnden främst arbetar med gäller det att ha bra rutiner och mallar för. 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Nämnden ska tillsammans med 
Ronneby och Karlskrona 
överförmyndarnämnder 
utveckla verksamheten effektivt 
och rättssäkert. 

Att ta fram gemensamma rutiner och 
mallar.  

Uppdatera och 
nedskrivna 
rutiner och mallar 
med 10 st  
 

Det är 14 st nya 
rutiner för 2022 

Helt 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 

 
Fortsätta arbetet tillsammans med kommunikationsenheten för att ta fram nya E-tjänster. Fortsätta effektivisera 
granskningsförfarandet. Digitaliseringsarbetet behöver utvecklas med ett tydligt medborgarperspektiv. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Nämnden är effektiv och ska 
införa fler e-tjänster inom 
verksamheten där det är 
möjligt. 

Nya E-tjänster De årsräkningar som 
är kompletta ska vara klara innan 
september månad slut. 

10 % av de som 
lämna 
årsräkningarna 
ska ha påbörjat 
med e-wärna 
Go 
 
100 % 

E-wärna Go är inte 
installerat ännu. 

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

verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 

 Nämnden har svårt att rekrytera gode män och förvaltare, vilket är ett problem generellt i Sverige. Nämnden höjde 
ersättningsnivån 2021 till samma nivå som Karlskrona kommun har, vilket kan påverka resultatet till viss del 2022 men 
främst under 2023. Denna höjning förväntas underlätta rekryteringen. En höjning av arvodesnivån kan vara ett sätt att 
göra uppdraget mer attraktivt för nuvarande gode män och framför allt för presumtiva ställföreträdare. Tillsammans 
med bättre rekryteringskampanjer, medborgartillvänd handläggning mm kan en höjning bidra till att vi får fler 
ställföreträdare i framtiden. Det är för tidigt på året för att se någon effekt av höjningen.  
 

 Det har ännu inte placerats några ensamkommande barn i Karlshamn från Ukraina. Verksamheten har beredskap för 
att ta emot ett fåtal. Skulle det bli ett stort antal så räcker inte de personella resurserna till. 
 

 Det har varit och är väldigt hög arbetsbelastning för personalen sedan sammanslagningen, vilket har resulterat i en del 
sjukskrivningar och försämrad arbetsmiljö.  Detta beror på olika orsaker bland annat på att arbetsplatsens placering är 
utanför Stadshuset med avsaknad av det stöd och service som ges där, sedan tar det tid att sätta rutiner och 
arbetssätt. Dessvärre är det fortfarande sjukskrivningar motsvarande 1,5 årsarbetare, vilket gör att verksamheten 
haltar.   
 

 Målsättningen är att årsräkningarna ska vara färdiggranskade i slutet av september månad, för att klara denna 
målsättning har tre personer visstidsanställts för att siffergranska årsräkningarna under 5 månader.  
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3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
 
Från och med 202l-01-01 bildades en gemensam tjänstemannaorganisation för överförmyndarnämnderna i Karlshamns, 
Ronneby och Karlskrona kommun. Ett arbete inleddes under senare delen av hösten 2020 för att det gemensamma 
överförmyndarkontoret skulle fungera på ett bra och effektivt sätt direkt från start. Ändå har det under första året varit ett 
hektiskt arbete med att få ihop tre olika kulturer till en fungerande verksamhet. I efterhand kan man se att det var för kort tid 
för att sätta rutiner innan sammanslagningen. Samtidigt som det gäller att granska alla inkomna årsräkningar. Den 
gemensamma organisationen ska vara effektiv och leda till minskad sårbarhet. 
 
Efter att ha uppgraderat verksamhetssystemet till Wärna Go är nästa steg en investering i tilläggsmodulen E-Wärna Go. 
Denna modul köptes in i slutet av år 2021. Detta innebär en digitalisering av ställföreträdarnas redovisningar. Då kommer 
ställföreträdarna kunna sköta sin digitala bokföring i detta system och sedan skicka den digitala redovisningen direkt till 
verksamhetssystemet. Nämnden ser det som ett naturligt steg för att göra vår verksamhet mer effektiv och medborgarvänlig. 
Programmet har inte införts i skarp drift ännu.  
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

Info: Kopiera in driftuppföljning från excelmallar, se exempel nedan 

Karlshamns kommun Budget Utfall Avvikelse Budget 
helår 

Prognos-  
avvikelse 

Utfall 

  Apr 2022 Apr 2022 Apr 2022 2022 2022 Apr 2021 

         
Bidrag 0 0 0 0 0 0 

Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

         
Personalkostnader -340 -308 32 -1004 0 -661 

Övriga kostnader -486 -547 -61 -1473 0 -16 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Bruttokostnader -826 -855 -29 -2477 0 -677 

         
Nettokostnader -826 --855 -29 -2477 0 -677 

 

Resultatet för Överförmyndarnämnden är i balans efter april månad. Budgetramen för Överförmyndarnämnden uppgår till 2,5 mnkr 

för 2022 och prognosen är att nämnden kommer att hålla sig inom given budgetramen.  

Som det ser ut i dagsläget och om inget oförutsett inträffar, landar Överförmyndarnämnden på budget i balans för året. Överskottet 

gällande personalkostnaderna beror på färre utbetalda arvoden till uppdragstagare under perioden. Övriga kostnader är något 

högre. Det kommer från 2021 att uppstå en hyres- och städkostnad som inte är budgeterad inom befintlig ram.  

Arvode för ledamöter i nämnden och ersättning för ställföreträdare hanteras inom Karlshamns kommun. 

Eventuella över- och underskott för den gemensamma verksamheten fördelas enligt principen "kostnad per invånare". Antalet 

invånare per kommun per den 31 december verksamhetsåret ligger till grund för slutreglering.  
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 

 Nämnden bedöms uppnå ett resultat i nivå med den budgeterade ramen vid årets slut. Nämnden har nu gått vidare i sin 
digitalisering och köpt modulen e-Wärna Go. Modulen e-Wärna Go initial utbildning för handläggare och sedan för 
ställföreträdare. Denna modul ska fungera som ett heltäckande system för redovisningshantering där en ställföreträdare 
har alla sina uppdrag samlat i och med hjälp av BankID loggar in samt signerar sina redovisningar vid inlämnandet. 
Under året bokför ställföreträdaren sin redovisning i en kassabok som sedan förs över till en elektronisk årsräkning vid 
årsskiftet. Vi hoppas kunna uppnå en tidseffektiv granskning då systemet fungerar som ett stöd för alla ställföreträdare. 
Risken att göra fel ska minimeras då systemet ”leder” ställföreträdaren genom de moment som vi kräver ska finnas med.  

 

 

 

7. Övriga verksamhetsmått / nyckeltal 

Utöver de indikatorer som redovisas ovan kan nämnden ange övriga relevanta verksamhetsmått eller nyckeltal som används 

som underlag för analys och beskrivning till nämndens resultat för året.  

Verksamhetsmått 2018 2019 2020 2021 2022

Godmanskap 259 249 247 252 246

Förvaltarskap 36 34 36 42 41

Ensamkommande barn 25 9 3 3 3

Antal årsräkningar 315 287 280 286 285
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8. Uppföljning av internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Markera  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

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

Arvodeskontroll Kontroll av att politiker fått 
löneavdrag när de angett 
förlorad arbetsförtjänst 

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Kontroll 
av alla 
som 
angett 
förlorad 
arbetsför-
tjänst 

Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

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

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt 
sätt 

VO 
Service 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

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

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Upphand
lings-
enheten 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

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

 Årsräkningarna för 
2021 som är 
kompletta ska 
granskas innan 
september månads 
utgång 
 
Byte av 
ställföreträdare ska 
ske inom 6 
månader från 
ansökan 
 

 Kontroll av akt  Utses av 
chef 

 1 gång 
under 
året 

 Kontrol
l av akt 

Okt-

nov  

 Överförmynda
nämnd 

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

Sluträkningar vid 

dödsfall ska 

granskas inom 1 

månad från 

komplett 

inkommen räkning 

          

           
 

 
 
 
        

Analys 

Uppföljning av de interna kontrollmomenten ska göras under hösten 2022. Det innebär att resultatet 
redovisas vid årsbokslutet.  
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Bilaga Anpassningar 

 
Analys:        

Överförmyndarnämnd Anpassningarna ligger i budgeten och inga avvikelser beräknas uppstå. 

 

 

 

Bilaga Covid 19 

Info: Kopiera in uppföljning från excelmallar, se exempel nedan 

       
       

Analys 

Överförmyndarnämnd 
Verksamheten är inte, ekonomiskt, berörd av Covid-19 

 

 

 

 

 

 

538



 

Bilaga Ukraina 

Info: Kopiera in uppföljning från excelmallar, se exempel nedan 

Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till kriget i 
Ukraina 

Kompensation  
från staten 

Ökade 
kostnader  

Årets netto- 
kostnader 

Nämnd 

Kommunfullmäktige 0 0 0 

Överförmyndarnämnd 0 0 0 

Kommunrevision 0 0 0 

Kommunstyrelse 0 0 0 

Utbildningsnämnd 0 0 0 

Kulturnämnd 0 0 0 

Teknik- och fritidsnämnd 0 0 0 

Byggnadsnämnd 0 0 0 

Socialnämnd 0 0 0 

Totalt 0 0 0 
    

Analys 

 
Överförmyndarnämnden har ännu så länge inte berörts av kriget i Ukraina. Det har inte kommit några 
ensamkommande barn till Karlshamn ännu. 
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RESULTATRAPPORT VALNÄMND ÅR 2022 
Period: Januari – april 
Nämnd: Valnämnd 
Nämndsordförande: Annika Wåhlin 
Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Fullgöra kommunens uppdrag enligt vallag och tillhörande författningar . 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
Genomföra valen på ett korrekt sätt som ger ett pålitligt valresultat och ett gott förtroende för valens genomföranden.  
 
Valen genomförs av en intern organisation som är robust, kunnig och trygg. Arbetet ska i största möjliga mån fördelas över 
samtliga förvaltningar för att ge den kommunala organisationen en jämn belastning.  
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur dessa påverkar nämndens 
verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. 
Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Exempel: 

 Ökade krav på kompetens inom valkansliet 
 Ökade krav på säkerhet för att skydda valens genomförande och förtroendet för valens genomförande 
 Ekonomikontorets hantering av budget och redovisning av statsbidrag samt kommunal budget 

 
 
3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
Erfarenhet från tidigare val inom valkansliet. En stor del röstmottagare är återkommande och har god kunskap kring arbete i 
vallokal.  
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

 

Karlshamns kommun Budget Utfall Avvikelse Budget 
helår 

Prognos-  
avvikelse 

Utfall 

  Apr 2022 Apr 2022 Apr 2022 2022 2022 Apr 2021 

         
Bidrag 200 202 2 600 300 0 
Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0 
Intäkter 200 202 2 600 300 0 

         
Personalkostnader -227 0 227 -1155 -150 0 
Övriga kostnader -99 -60 39 -292 -150 0 
Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 
Bruttokostnader -326 -60 266 -1447 -300 0 

         
Nettokostnader -126 142 268 -847 0 0 

 
5. Ekonomisk analys av drift  
Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 
Kommentera/Beskriv (Hämta stöd bland annat från bilagan med nämndsspecifik uppföljning): 

 Valmyndigheten kommer ge ett utökat bidrag för valet 2022 som täcker den förväntade kostnadsavvikelsen. Det utökade bidraget är på ökade 
kostnader kopplat till valet bland annat en högre kostnad pga utökad säkerhet.  

 
7. Uppföljning av internkontrollplan   
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Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment Kontroll 
ansvar Frekvens  Metod Mät  

period 
Rapportering 
till Markera  Åtgärd 

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

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ ☐ ☐ 
 

Arvodeskontroll Kontroll av att politiker fått 
löneavdrag när de angett 
förlorad arbetsförtjänst 

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Kontroll 
av alla 
som 
angett 
förlorad 
arbetsför-
tjänst 

Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ ☐ ☐  

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt 
sätt 

VO 
Service 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ ☐ ☐   

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Upphand
lings-
enheten 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ ☐ ☐  

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
              ☐ ☐ ☐ 
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RESULTATRAPPORT REVISIONSNÄMND ÅR 2022 
Period: Januari – April 2022 

Nämnd: Revisionsnämnden 

Nämndsordförande: Lars Beckman 

Förvaltning:  

Förvaltningschef:  

 

Nämndens verksamhetsområden 
• Kommunal revision 

 
Sammanfattning  

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

Den kommunala revisonens uppdrag anges i Kommunallagen, God revisionssed i kommunal verksamhet och revisorernas 
reglemente. Revisorerna avslutar granskningen av budgetåret 2021 genom presentation av revisionsberättelsen på 
kommunfullmäktigesammanträdet i maj. Första tertialet är alltid en intensiv period då allt revisionsarbetet ska sammanfattas 
och presenteras. Det gäller både verksamheter i kommunen och kommunal verksamhet som bedrivs i andra 
organisationsformer. Under första tertialet har revisionen haft flera sammanträden och lägger ned mer resurser under 
perioden än under resten av året.  
Revisionen har antagit en revisionsplan för 2022 och verksamhetsårets första granskning kommer att redovisas före 
sommaren. Ytterligare beslut om granskningar kommer att fattas under det andra tertialet.      
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 

Under verksamhetsåret 2022 kommer bevakningsgrupperna träffa nämnderna en gång under året för att diskutera 
nämndernas risker och utmaningar. För vissa nämnder innebär det att även förvaltningscheferna kommer att intervjuas utifrån 
förvaltningarnas syn på risker och utmaningar.  
 

 

2. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
Vi gör bedömningen, likt föregående år, att vi bidragit till att lyfta fram betydelsen av en utvecklad uppsiktsplikt och 
ägarstyrning för kommunstyrelsen liksom att vi bidragit till att understryka vikten av fullgoda beslutsunderlag i samband med 
investeringar i kommunkoncernen. I de dialoger vi för med nämnderna tycker vi att vi bidrar till en bättre riskhantering och 
därmed underlag för den interna kontrollen.  
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3. Ekonomisk uppföljning, drift 

Revisionsnämnden Budget Utfall Avvikelse Budget 
helår 

Prognos-  
avvikelse 

Utfall 

  Apr 2022 Apr 2022 Apr 2022 2022 2022 Apr 2021 

         
Bidrag 0 0 0 0 0 0 

Övriga intäkter 56 58 2 175 0 58 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

         
Personalkostnader -218 -163 55 -639 0 -191 

Övriga kostnader -321 -44 277 -963 0 -312 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Bruttokostnader -539 -207 332 -1602 0 -503 

         
Nettokostnader -483 -148 335 -1427 0 -445 

 

4. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 

 Prognosen för 2022 är ett nollresultat i förhållande till erhållen budget. 
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RESULTATRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2022 
Period: April 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Nämndsordförande: Per-Ola Mattsson 

Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen 

Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

 

Nämndens verksamhetsområden 
Politisk verksamhet 

Östersjöfestivalen 

Stödfunktioner 

 Övergripande styrning, ledning, uppföljning och kvalitet 

 Ekonomiavdelning 

 HR-avdelning 

 Administrativ avdelning exkl. Servicecenter 

 Kommunikationsenhet 

Serviceverksamheter för medborgare och företag 

 Avdelning för projekt, mark och exploatering 

 Näringslivsenhet inkl. Turism 

 Servicecenter 

Serviceverksamheter internt 

 VO Strategisk förvaltning, Fastighet 

 VO Strategisk förvaltning, Drift & underhåll, Service åt föreningar & allmänhet 

 VO Strategisk förvaltning, Mark- & Skogsförvaltning 

 VO Service exkl. Måltid 

 VO Service Måltid 
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Sammanfattning  

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

Kommunstyrelsen (KS) har att hantera de ekonomiska följderna av ett krig i Europa och kvarstående effekter av pandemin. 

 

Kostnader för prisökningar inom livsmedel, energi, viss förbrukningsmateriel och byggvaror belastar kommunstyrelsens 

resultat och prognosticeras ligga på drygt 13 mkr vid årets slut. Det finns också ett intäktsbortfall kopplat till att pandemin 

innebar restriktioner under början av året. Utöver detta utvecklas KS ekonomi och resultat något bättre än budgeterat varför 

underskottet till del kunnat minskas i prognosen. Det är viktigt att påpeka osäkerheten i prognosen som direkt påverkas av 

utvecklingen i vår omvärld.  

 

Kostnader för kris och säkerhetsåtgärder ökar mer än budgeterat vilket har koppling till omvärldsläget samt skärpt lagstiftning 

kring kommunernas uppdrag. 

 

Måluppfyllelsen är osäker både kopplat till den korta period som bedöms samt de stora osäkerheterna i omvärldsläget.  
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Resultat och måluppfyllelse: 

 

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

inriktningsmål och uppdrag i statliga styrdokument. Detta kommer att vara underlag till kommunens årsredovisning. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Prioriterade utvecklingsområden: 

 Minskad klimatpåverkan 

 Folkhälsoarbetet 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamn tar ansvar för 
morgondagens samhälle 

Insamlat hushållsavfall totalt kg/person 
(KKiK) 

Minskning mot 
föregående år       2021 
= xxx kg/person 2020 = 
609 kg/person 
2019 = 568 kg/person 
2018 = 520 kg/person 
2017 = 555 kg/person 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 
 

Välj status 

-”- 

 

Matsvinn i kommunens 

måltidsverksamhet  

 

Minskning mot 
föregående år.  
2021= -20% 
Startvärde 
2020=64g/portion           

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 

Välj status 

-”- Miljöbilar av personbilar och lätta 
lastbilar, enligt MFS, % 
OBS - Borttaget från KKiK från 2021, se 
nytt mått nedan 

Ökning mot föregående 
år med riktning mot 
65%.                 
2020=56%  

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 

Välj status 
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-”- Fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen, andel % 
Nytt mått i KKiK från 2021 

Ökning mot föregående 
år.  
 
2021=64% 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 

Välj status 

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

2022=22%,   
 
2021=xx%, 2020=34%, 
2019=34%, 2018=33% 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 

Välj status 

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

Minskning mot 
föregående års utfall. 
2021= xxx kWh/kvm 
2020=ingen mätning 
2019 =179 kWh/kvm 
2018=179 kWh/kvm 
2017=182 kWh/kvm 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 

Välj status 

-”- Andel ungdomar på högstadiet som 

anger att de ofta är deprimerade/ mår 

psykiskt dåligt, flickor 

 

Minskning mot 
föregående år.      
2021=22%  
2020=26%  
2019=25%  
2018=25% 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 

Välj status 

 Andel ungdomar på högstadiet som 

anger att de ofta är deprimerade/ mår 

psykiskt dåligt, pojkar 

 

Minskning mot 
föregående år. 
2021=4%  
2020=7%  
2019=8%  
2018=10 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 

Välj status 

-”- Andel ungdomar på gymnasiet som 

anger att de ofta är deprimerade/ mår 

psykiskt dåligt, flickor 

 

Minskning mot 
föregående år. 
2021=28% 2020=25% 
2019=29% 2018=34% 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 

Välj status 
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 Andel ungdomar på gymnasiet som 

anger att de ofta är deprimerade/ mår 

psykiskt dåligt, pojkar 

 

Minskning mot 
föregående år. 
2021=9% 2020=10% 
2019=12% 2018=15% 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 

Välj status 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Prioriterade utvecklingsområden: 

 Snabb och smidig handläggning av företagsärenden 

 Ta fram en långsiktig och hållbar utbyggnadsstrategi avseende områden för bostäder och verksamheter, anpassad till de 
ekonomiska förutsättningarna 

 Arbeta aktivt med att locka nya etableringar till regionen och skapa förutsättningar för befintliga verksamheter och företag att 
utvecklas 

 Erbjuda goda, varierande och trygga boendemiljöer med utvecklingsmöjligheter 

 Säkerställa tillgänglighet till kust, skärgård, skog och parker 

 Attraktiv stadskärna 

 Goda förbindelser 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamn ger utrymme för hållbar 
utveckling och entreprenörskap 

Andel antagna detaljplaner som främjar 
blandstad 

2022=80%            
2021=40%             
2020=100%             
2019=70%              
2018=80% 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 

Välj status 

-”- 
 

Markanvisningar Minst en markanvisning 
per år 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 

Välj status 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 
Prioriterade utvecklingsområden: 

 Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare 

 Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader 

 Tydliga krav på ekologisk och social hållbarhet vid investering och upphandling 

 God kommunal hushållning och ekonomi i balans 

 Digitalisering och automatisering 

 Krisledning 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamns kommun är en effektiv 
och innovativ organisation 

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

2022=ökning mot 
föregående år. 
2021=100% 2020=98%                  
2019=83%               
2018=78% 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 

Välj status 

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

2022=ökning mot 
föregående år. 
2021=52%          
2020=70%              
2019=51%              
2018=60% 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 

Välj status 

-”- Gott bemötande vid kontakt med 
kommunen, andel av maxpoäng 

2022=ökning mot 
föregående år. 
2021=79%           
2020=84%           
2019=90%            
2018=81% 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 

Välj status 

-”- Sjukfrånvaro, % 2022=minskning mot 
föregående år. 
2021=8,3%             
2020=8,4% 2019=7,3% 
2018=7,9% 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 
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-”- Andel timmar som görs av timavlönade i 
förhållande till arbetade timmar 

2022=minskning mot 
föregående år.       
2021=7,3% 2020=5,9% 
2019=4,5% 2018=4,6% 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 

 

-”- 

Andel tillsvidareanställda av totalt antal 

månadsanställda % 

 

2022=ökning mot 
föregående år. 
2021=90%       
2020=90%        
2019=89%        
2018=88% 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 

 

-”- 

Andel heltidsanställda av totalt antal 

tillsvidareanställda 

 

2022=ökning mot 
föregående år. 
2021=77%            
2020=77%           
2019=74%            
2018=72% 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 

 

-”- Personalomsättning chefer, andel som 
stannar kvar minst fyra år i 
organisationen. 
OBS - fram till 2019 har vi mätt andel 
som stannar kvar på samma arbetsplats i 
organisationen. 

2022=ökning mot 
föregående år. 
2021=45% 
2020=43% 
2019=18 % 
2018=17 % 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport/bokslut 
eller så snart 
informationen är 
tillgänglig 

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

verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 

Efter att kommunens påverkan av pandemin lättade, invaderade Ryssland Ukraina vilket har medfört nya ekonomiska 

konsekvenser. Ett osäkert säkerhetsläge och stora prisökningar kommer påverka nämnden under året. När det gäller 

prishöjningar är det framförallt på livsmedel till måltider (10–15 % hittills i år), drivmedel till kommunens bilpark samt el & VA 

till kommunens fastigheter som kan bli svåra att hantera ekonomiskt. Kriget i Ukraina har för perioden inneburit ökade 

kostnader inom Kommunstyrelsens verksamheter, ca 0,5 mnkr, för tolkavgifter, inventarier och förbrukningsmaterial. Dessa 

kostnader kommer troligtvis kunna återsökas under året i form av statsbidrag. 

 

 

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
Kommunstyrelsen har sin roll som ansvarig för det övergripande kris och säkerhetsarbetet arbetat aktivt och framgångsrikt 

med grannkommuner och statliga myndigheter i hanteringen av Ukrainakrigets konsekvenser. Erfarenheterna från 

hanteringen av pandemin har gjort kommunen mer robust och uthållig i sin verksamhet. Kommunstyrelsen har också 

samordnat personalminskningarna som kunnat hanteras på ett effektivt sätt under relativt kort tid. 

 

Skiftet från en beställar-utförarekonomi utan konkurrensutsättning till en anslagsfinansierad verksamhet har genomförts inom 

samtliga verksamheter utom måltid som hanteras inför 2023. Detta har tydliggjort faktiska kostnader och i förlängningen 

effektivare kostnadskontroll. 
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4. Personaluppföljning 

Personaluppföljning 
Kommunstyrelse-
förvaltningen (KLF/SHBF till 
och med 2020) 

Utfall 
perioden 

Utfall 
perioden 

män 

Utfall 
perioden 

kvinnor 

Utfall helår  Utfall helår  

  2022 2022 2022 2021 2020 

Sjukfrånvaro %           

Totalt 8,19% 6,82% 8,85% 7,19% 2,94 / 7,73% 

--29 år 9,40% 6,55% 10,53% 8,87% 3,38 / 6,83% 

30 - 49 år 8,44% 5,70% 9,72% 7,06% 3,74 / 8,27% 

50 -- år 7,80% 7,74% 7,84% 7,04% 2,07 / 7,42% 

            

Heltid av månadsanställda       84% 97% / 83% 

Tillsvidareanställda av 
månadsanställda% 

      97% 97% / 95% 

Arbetad tid (timmar) 
      

 
821 379 171 871 / 614 794 

Varav timtid % 
      

3,58% 
1,74% / 3,14% 

Årsarbetare (snitt 1700 tim) 0 0 0 483 101 / 362 

           
 

Analys 

Det syns en ökad sjukfrånvaro både totalt och i de olika åldersgrupperna.  
Nytt för 2022 är att det finns flera sjukskrivna chefer vilket inte varit vanligt tidigare.  
En möjlig effekt av anpassningarna är att ersättningsrekryteringar inte har skett i samma omfattning som tidigare 
och att detta tillsammans med en pressad tillvaro och tufft samhällsklimat har gett ökad sjukfrånvaro. 
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5. Ekonomisk uppföljning, drift 

Karlshamns kommun Budget Utfall Avvikelse Budget 
helår 

Prognos-  
avvikelse 

Utfall 

  Apr 2022 Apr 2022 Apr 2022 2022 2022 Apr 2021 

         
Bidrag 2 357 3 812 1 455 7 069 23 3 374 

Övriga intäkter 53 163 44 200 -8 963 162 744 -1 065 65 896 

Intäkter 55 520 48 012 -7 508 169 813 -1 042 69 269 

         
Personalkostnader -78 387 -78 258 129 -231 832 53 -81 161 

Övriga kostnader -84 390 -77 048 7 343 -265 390 -10 849 -96 904 

Kapitalkostnader -20 278 -20 278 0 -60 482 0 -21 967 

Bruttokostnader -183 055 -175 584 7 471 -557 704 -10 796 -200 032 

         
Nettokostnader -127 535 -127 573 -37 -387 891 -11 838 -130 763 

 

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

 

7. Anpassningar, covid 19 och påverkan av Ukrainakriget, se bilagor i slutet av 

resultatrapporten 

Nämndens sammanställning över anpassningar, beslutade och planerade. 

Merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 
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8. Investeringsuppföljning  

 
 

 

 

Kommunstyrelsen

(tkr)

Beslutad 

totalutgift

Ack utfall 

tom apr 

2022

Prognos 

avvikelse 

totalt

Årsbudget 

2022

Utfall 

jan-apr 

2022

Prognos 

avvikelse 

2022

Projekt > 7 mnkr -564 522 -370 802 -327 -160 637 -32 372 1 872

Exploatering näringsliv -29 444 -29 432 12 -27 -15 -198

0018 Stilleryd industriområde -29 444 -29 432 12 -27 -15 -198

Markförvärv 0 0 0 -2 000 0 0

1100 Strategisk utveckling -2 000 0 0

Infrastruktur -68 968 -33 004 0 -27 455 -1 393 5 090

1314 Beläggningsåtgärder -6 000 -102 0

1346 Hinsetunnel -11 158 -10 794 0 -569 -205 0

1355 GC väg Vekerum-Mörrum -10 783 -1 886 0 -7 590 -493 5 790

1356 Utbyte belysningsarmaturer till LED -30 000 -20 273 0 -10 319 -592 0

1357 Prinsgatan allmän parkering -9 977 0 0 -1 477 0 0

1358 Infrastruktur torget -7 050 -51 0 -1 500 -1 -700

Utgifter sedan projektens start Varav årets investeringar 

558



 

 

 

 

Kommunstyrelsen

(tkr)

Beslutad 

totalutgift

Ack utfall 

tom apr 

2022

Prognos 

avvikelse 

totalt

Årsbudget 

2022

Utfall 

jan-apr 

2022

Prognos 

avvikelse 

2022

Pedagogisk verksamhet -302 793 -203 853 0 -96 612 -24 992 0

1154 Mörrums skola och idrottshall -264 993 -194 984 0 -65 025 -21 016 0

1157 Åtgärder grund- och gymnasielokaler -5 000 -90 0

1163 Svängsta fsk, tillbyggnad och renovering -37 800 -8 869 0 -26 587 -3 886 0

Vård och omsorg -19 112 -18 967 -5 -690 -545 -5

1142 LSS-boenden Korta vägen -19 112 -18 967 -5 -690 -545 -5

Fritid och kultur -64 606 -59 254 -334 -10 133 -4 781 -334

1191 Väggabadet 50 meters bassäng -26 600 -24 651 -250 -3 408 -1 459 -250

1193 Väggabadet utomhus Fas 1 -2 000 0 0 -2 000 0 0

1196 Nytt scenkonsthus -4 017 -4 101 -84 -821 -905 -84

2528 Asarum IP -31 989 -30 503 0 -3 904 -2 418 0

Digitalisering 0 0 0 -3 000 -346 700

2127 Digitalisering -3 000 -346 700

Utgifter sedan projektens start Varav årets investeringar 
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Kommunstyrelsen

(tkr)

Beslutad 

totalutgift

Ack utfall 

tom apr 

2022

Prognos 

avvikelse 

totalt

Årsbudget 

2022

Utfall 

jan-apr 

2022

Prognos 

avvikelse 

2022

Övrig verksamhet -79 599 -26 292 0 -20 720 -300 -3 381

1014 Kommuens bilpark -10 000 0 0

1136 Tubbarydsanläggningen -49 500 0 0 -2 500 0 0

1140 Brandstationen Fas 1 -5 235 -1 647 0 0 -12 -3 600

1320 Utveckling av torget (konst) -24 864 -24 645 0 -220 -1 219

2107 Byggnadsåtgärder -8 000 -286 0

Projekt < 7 mnkr -2 000 -306 -500 -23 567 -704 -500

Exploatering bostäder -2 000 -306 -500 -1 861 -168 -500

Infrastruktur -4 300 -286 0

Pedagogisk verksamhet -4 650 0 0

Kultur och Fritid -250 -13 0

Övrig verksamhet -3 000 -238 0

1112 KS förfogande investeringar < 7 mnkr -9 506 0 0

Summa balansräkningen -566 522 -371 109 -827 -184 204 -33 076 1 372

Utgifter sedan projektens start Varav årets investeringar 
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9. Exploateringsuppföljning  

  

Kommunstyrelsen

(tkr)

Ack 

utfall 

Årsbudget 

2022

Utfall 

jan-apr 

2022

Prognos 

avvikelse 

2022

Exploatering näringsliv > 7 mnkr

Stilleryd industriområde -22 002 4 973 7 463 4 302

Anläggningstillgångar -23 341

Omsättningstillgångar -88 -27 -15 -198

Driftkostnader vht -643 0 -10

Driftkostnader finans -6 003

Intäkter finans 8 072 5 000 7 488 4 500

Stockholmsledet -407 -728 -334 -392

Driftkostnader vht -388 -728 -334 -392

Driftkostnader finans -19

Västerport -538 0 -1 -100

Driftkostnader vht -269 0 -1 -100

Driftkostnader finans -269

Stilleryd område 1 -35 0 -35 -1 162

Driftkostnader vht -35 0 -35 -1 162

Total redovisning Varav årets redovisning
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Kommunstyrelsen

(tkr)

Ack 

utfall 

Årsbudget 

2022

Utfall 

jan-apr 

2022

Prognos 

avvikelse 

2022

Exploatering bostäder > 7 mnkr

Stärnö Sjöstad -9 549 -369 -74 -116

Driftkostnader vht -3 594 -369 -74 -116

Driftkostnader finans -5 955

Stationsområdet 754 0 -76 -76

Driftkostnader vht -464 0 -76 -76

Driftkostnader finans -1 716

Intäkter finans 2 934

Nya Stationsstaden 1 -190 0 -20 -1179

Driftkostnader vht -190 0 -20 -1 179

Asarum Flygfältet -3 026 0 0 0

Anläggningstillgångar -4 102

Omsättningstillgångar -609

Driftkostnader vht -143

Driftkostnader finans -3 705

Intäkter finans 5 532

Total redovisning Varav årets redovisning
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Kommunstyrelsen

(tkr)

Ack 

utfall 

Årsbudget 

2022

Utfall 

jan-apr 

2022

Prognos 

avvikelse 

2022

Strömma bostäder -1 149 -20 -9 -7

Driftkostnader vht -1 044 -20 -9 -7

Driftkostnader finans -105

Janneberg-Duveryd -111 -1 000 -111 -180

Driftkostnader vht -111 -1 000 -111 -180

Exploateringar > 7 mnkr -36 252 2 856 6 803 1 090

Balansräkningen -28 140 -27 -15 -198

Driften/resultatet vht -6 880 -2 117 -669 -3 212

Driften/resultatet finans -1 232 5 000 7 488 4 500

Exploateringar < 7 mnkr -729 -2 644 77 -704

Balansräkningen -306 -1 861 -168 -500

Driften/resultatet vht -658 -783 -6 -454

Driften/resultatet finans 235 0 250 250

Exploateringsnetto -36 981 212 6 880 386

Total redovisning Varav årets redovisning
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10. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 

De första månaderna 2022 påverkades Kommunstyrelsen fortfarande till viss del av pandemin då omikron-varianten av Covid-19 smittade 

många individer. Höga sjuktal, med således höga sjuklönekostnader, under januari-mars har kompenserats i form av bidrag från 

Försäkringskassan. Verksamheterna har också påverkats av andra dramatiska händelser i omvärlden, då Ryssland invaderade Ukraina, 

vilket har orsakat både oro och ett osäkert säkerhetsläge som medfört att krisledningsnämnden startats upp igen. Under året har stora 

prishöjningar på livsmedel, el och drivmedel skett och eftersom det är svårt att veta exakt hur prisnivåerna kommer att påverkas framåt är 

helårsprognosen något osäker. 

 

Civilt försvar, säkerhet och krissamordning ingår i nämndens ansvarsområde och i och med kriget i Ukraina har dessa verksamheters 

arbete blivit än mer aktuellt. Arbetet med civilt försvar regleras i Lagen om extraordinära händelser (LEH) och situationen i omvärlden 

innebär att kommuner och statliga myndigheter åter behöver bygga upp det civila försvaret. Kostnader för detta ska komma att ersättas av 

staten. 

 

Driftuppföljning, -11,8 mnkr 

Kommunstyrelsen redovisar en budget i balans för perioden. Prisökningar som har skett hittills under året har kunnat rymmas inom 

periodens budget då det finns positiva avvikelser inom stödverksamheterna. Dock förväntas prisökningarna på framförallt livsmedel, 

drivmedel, el och VA medföra ett underskott om ca –13,6 mnkr vid årets slut, och då inte längre kunna rymmas inom Kommunstyrelsens 

budget. I övrigt är nämndens verksamheter i balans, och beräknas även ha ett visst överskott som kompenserar prisökningarna till viss del. 

Helårsprognosen är osäker på grund av att det är svårt att förutsäga hur mycket priserna kommer att öka, då de påverkas av omvärlden. 

 

Nämndens nettokostnader årets fyra första månader är -127,5 mnkr vilket är en kostnadsminskning med 3,3 mnkr jämfört med samma 

period 2021.  

 
Politisk verksamhet, +/-0 mnkr 
Efter årets fyra första månader har den politiska verksamheten en budget i balans och helårsavvikelsen prognostiseras även den till +/-0 

mnkr. Eventuella underskott för verksamheter kompenseras med överskott på andra. 
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Östersjöfestivalen, +/- 0 mnkr 
2022 kommer Östersjöfestivalen genomföras igen efter två års uppehåll på grund av pandemin. Festivalen arrangeras av 

Näringslivsenheten där den numera ingår som en verksamhet tillsammans med kommunens privata näringsliv. Resultatet för perioden 

januari – april är en budget i balans och helårsavvikelsen beräknas till +/- 0. Årets Östersjöfestival arrangeras något annorlunda än tidigare, 

med större medverkan av det privata näringslivet. Det finns en osäkerhet gällande intäkter från knallar och sponsorer, mer information 

kring det 31 maj vid första rapporttillfället. 

 

Stödfunktioner, +5,0 mnkr 
Kommunens stödfunktioner redovisar för perioden ett överskott om +2,7 mnkr, vilken till störst del beror på ett överskott på anslag till 

förfogande avsett för markförsörjning, lägre kostnad än budget för företagshälsovård under perioden och lägre kostnader för strategisk 

utveckling. Helårsavvikelsen prognostiseras till +5 mnkr, då det ännu inte tagits något beslut om utfördelning av KD anslag till förfogande 

markförsörjning. 

 

Bidrag förbund, högskola & Kreativum, +/- 0 mnkr 

Kostnadernas utveckling enligt plan och förväntat utfall är en budget i balans vid årets slut. 

 
Serviceverksamheter för medborgare och företag, -3,7 mnkr 

Verksamheternas avvikelse för perioden är +0,5 mnkr med överskott på marknadsföringsinsatser och driftkostnader kopplade till 

investeringar då kostnader inte alltid kommer jämnt fördelat över året. På helår prognostiseras avvikelsen till –3,7 mnkr. Driftkostnader 

kopplade till investeringar är prognostiserade till en avvikelse om – 3,4 mnkr vid årets slut, se separat redovisning och 

personalkostnaderna prognostiseras till att bli något högre, -0,3 mnkr, än budgeterat under hösten på projektkontoret. 

 

VO Strategisk förvaltning, Fastighet, –3,5 mnkr  
Fastighetsförvaltning har efter perioden januari-april en negativ periodavvikelse om -1,2 mnkr som till största del beror på negativ avvikelse 

på taxor som renhållning, el och fjärrvärme. Helårsprognosen beräknas till - 3,5 mnkr. Underhållsåtgärder följer plan, men planeras med 

försiktighet då taxor och avgifter ligger väldigt högt. Prognosen för elkostnader är -3 mnkr för helåret på grund av 50 % högre pris på 

elförbrukning. Renhållning samt Vatten & Avlopp beräknas avvika med -0,5 mnkr på helåret, då renhållningsavgifter ökar 12 % 2022. 

 

VO Strategisk förvaltning, Drift & underhåll, Service åt föreningar och allmänhet, -0,5 mnkr 

Drift och underhåll har en negativ periodavvikelse om -0,2 mnkr, vilket beror på lägre intäkter på Väggabadet. Helårsavvikelsen för Drift 
och Underhåll prognostiseras till -0,5 mnkr med anledning av ytterligare intäktsbortfall på Väggabadet då badet har stängt en månad i 
början på sommaren samt utökat verksamhetsvaktmästeri på Rådhuset. 
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VO Strategisk förvaltning, Mark- och skogsförvaltning, +/-0 mnkr 

Skog- och markförvaltning har en periodavvikelse om +1,7 mnkr, då båda verksamheterna har lägre kostnad för köp av entreprenad än 

periodens budget. Verksamheterna följer annars planen för året och helårsprognosen beräknas till +/-0 mnkr. 

 
VO Service exkl. Måltid, -4,8 mnkr 

VO Service exkl. Måltid har en periodavvikelse om -2,1 mnkr, som avser övriga kostnader på städ samt intäktsbortfall inom 

sotningsverksamheten. Helårsprognosen beräknas till -4,8 mnkr. Med anledning av Covid-19 och situationen i Ukraina beräknas inköp av 

förbrukningsmaterial öka med -2,4 mnkr och drivmedelskostnader till kommunens totala bilpark med -1,6 mnkr. Centrallagret har i 

förebyggande syfte gjort inköp av hygienpapper och tvål för -0,4 mnkr. Verksamheten för Sotningsservice går i årscykler. Trots anpassning 

av verksamheten är den prognostiserade helårsavvikelsen –0,4 mnkr. 

 
VO Service Måltid, -4,3 mnkr 
Måltidsverksamheten har en periodavvikelse om -2,5 mnkr som beror på högre kostnader för livsmedel och personalkostnader än 
periodbudget. På helår beräknar verksamheten ett överskott om 0,5 mnkr pga. Vakans, men med anledning av Covid-19 och situationen i 
Ukraina har livsmedelspriserna ökat drastiskt. Prishöjningen hittills i år är 10–15 % och i september kommer den att bli historiskt hög. 
Prognosen för livsmedel är minst 20% på helårsbasis vilket motsvarar -4,8 mnkr. Helårsprognos för måltidsverksamheten beräknas till -4,3 
mnkr på grund av höga livsmedelspriser. Att prognostisera helårsutfallet är dock i dagsläget svårt, på gränsen till omöjligt. Även inom 
andra övriga inköp befarar verksamheten prisökningar som inte är med i prognosen för april månad. 
 

Investeringsuppföljning, +1,4 mnkr 
Årets utfall för investeringar beräknas uppgå till 182,8 mnkr, vilket är 1,4 mnkr lägre än den budgeterade nivån på 184,2 mnkr och 

motsvarar genomförandegrad 99 % (större projekt +1,9 mnkr och mindre projekt -0,5 mnkr). Detta beror främst på tidsförskjutning i projekt 

tillsammans med Trafikverket samt att Fas 1 för ny brandstation är tecknat och finansieras inom kommunstyrelsens ram för större 

investeringar enligt beslut i KS § 57 2022. Kommunstyrelsen beslutade om igångsättning för Fas 1 av Svängstabadet den 10 maj. 

Finansiering sker inom investeringsbudget 2022 och 2,5 mnkr ingår inte i prognosen för april. 

 
Projekt > 7 mnkr, +1,9 mnkr 

 

Exploatering näringsliv, -0,2 mnkr 

Se exploateringsuppföljning 
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Markförvärv, +/- 0 mnkr 

1100 Strategisk utveckling: Ingen känd budgetavvikelse. 

 
Infrastruktur, +5,1 mnkr 

1314 Beläggningsåtgärder: Ny upphandling är klar och allt arbete är inplanerat. 

1346 Hinsetunnel: 2 stolpar kvarstår och budgeten kommer att hållas. 

1355 GC väg Vekerum-Mörrum: Tidsförskjutning i projekt tillsammans med Trafikverket. Återstående medel flyttas till 2023. 

1356 Utbyte belysningsarmaturer till LED: Projektet håller budget. 

1357 Prinsgatan allmän parkering: Ärende till politiken 2022 och byggnation 2023. 

1358 Infrastruktur torget: Återremiss och nytt ärende till KS för beslut.    

 

Pedagogisk verksamhet, +/- 0 mnkr 

1154 Mörrums skola och idrottshall: Ingen budgetavvikelse på totalen. 

1157 Åtgärder grund- och gymnasielokaler: Projektering för brandtrappor på Bodestorpsskolan pågår samt verksamhetsanpassningar på 

Väggaskolan för att skapa fler undervisningsrum. 

1163 Svängsta förskola, tillbyggnad och renovering: Löper på enligt tidplan och budget. 

 
Vård och omsorg, +/- 0 mnkr 

1142  LSS-boende Korta vägen: Konstnärlig utsmyckning kvarstår. 

 

Fritid och kultur, -0,3 mnkr 

1191 Väggabadet 50 meters bassäng: Budgetavvikelse på 200-300 tkr. Invigning den 15 juni. 

1193 Väggabadet utomhus Fas 1: Fas 1 tecknas i maj. 

1196 Nytt scenkonsthus: Mobil läktare är på plats och projektet är avslutat. 

2528 Asarums IP: Provtagning för sanering pågår och provområde utökas. Eventuellt tillkommande markarbete, inom ramen för projektet, 

för att minimera nedsmutsning.   

 

Digitalisering, +0,7 mnkr 

2127 Digitalisering: Finns en osäkerhet i utfallet kopplad till uppdelningen i drift kontra investering. Bedömningen är ändå att en större 

kostnad kommer att föras som drift varför investeringskostnaden bör minska. 
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Övrig verksamhet, -3,4 mnkr 

1014 Kommunens bilpark: Omsätta nuvarande bilpark utifrån framtagna riktlinjer. Saknas dock avtal för elbilar och begagnade bilar. 

1136 Tubbarydsanläggningen: Återremiss och nytt ärende till KS för beslut. 

1140 Brandstationen: Fas 1 är tecknat och finansieras inom kommunstyrelsens ram för större investeringar enligt beslut i KS § 57 2022. 

1320 Utveckling av torget (konst): Konstnärlig utsmyckning flyttas fram till dess att infrastrukturen på torget är klar.    

2107 Byggnadsåtgärder: Beställningar enligt plan. 

 
Projekt < 7 mnkr, -0,5 mnkr 

Utgifter för entreprenad vid byggnation av ny lokalgata är lägre än budgeterat. Anslutningsavgifter till 6 tomter har dock tillkommit och läggs 

på priset vid försäljning. Budget på 9,5 mnkr väntar på delegationsbeslut. 

 

Exploateringsuppföljning 

Årets budgetavvikelser beräknas uppgå till -0,7 mnkr balansräkning, -3,7 mnkr driften/resultatet verksamhet och +4,8 mnkr 

driften/resultatet finans. Budgetavvikelser beror främst på kostnader för beställda detaljplaner. Ärende till kommunstyrelsen om att 

omfördela driftmedel från kommundirektörens anslag till förfogande inom markförsörjning. Finansen har större plus på försäljningar i 

Stilleryd industriområde. 

 

Exploateringar > 7 mnkr 

 

Exploatering näringsliv 

Stilleryd industriområde: Anslutningsavgift Stilleryd 2:94 betalas till KEAB i förskott och krediteras efter försäljning. Större tomt såld till 

Hökerum Square Stilleryd 2:79. Lantmäteriförrättning för tre tomter är avslutad och betalning om ca 2 mnkr sker i år. Ytterligare mark såld 

och betalning sker när kundens lantmäteriförrättning vunnit laga kraft.  

Västerport: Minus 100 tkr på advokatkostnader. 

Stilleryd område 1: KS § 299 2021 Detaljplan Stilleryd område 1. 

 
Exploatering bostäder 

Stärnö Sjöstad: KF § 9 2019 Detaljplan för del av Karlshamn 8:1 m fl. 

Stationsområdet: Utredning planskild förbindelsegång 2022.  

Nya Stationsstaden 1: KS § 51 Planprogram samt detaljplan för Stationsområdet etapp 1.    

Asarum Flygfältet: 4 tomter återstår att säljas på flygfältet i Asarum.  
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Strömma bostäder: KS § 232 2018 Detaljplan Frostentorp 4:1, Strömma. 

Janneberg/Duveryd: KSAU § 178 2019 Planprogram och ÅVC Duveryd-Janneberg.   

 

Exploateringar < 7 mnkr 

Utgifter för entreprenad vid byggnation av ny lokalgata är lägre än budgeterat. Anslutningsavgifter för 6 tomter har dock tillkommit och ingår 
i priset vid försäljning som påbörjas 2023. Minus på detaljplanekostnader. Plus på försäljning av den sista tomten av fyra i Tostarp.  
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12. Uppföljning av internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Markera  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 

Redovisas i samband med 
delårsrapport/bokslut eller så snart 
informationen är tillgänglig 

Arvodeskontroll Kontroll av att politiker fått 
löneavdrag när de angett 
förlorad arbetsförtjänst 

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Kontroll 
av alla 
som 
angett 
förlorad 
arbetsför-
tjänst 

Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 

Redovisas i samband med 
delårsrapport/bokslut eller så snart 
informationen är tillgänglig 

Körjournaler Kontroll av att kommunens 
bilar nyttjas enligt framtagna 
riktlinjer. 

VO 
Service 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 

Redovisas i samband med 
delårsrapport/bokslut eller så snart 
informationen är tillgänglig 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Upphand
lings-
enheten 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 

Redovisas i samband med 
delårsrapport/bokslut eller så snart 
informationen är tillgänglig 
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Bilaga AAnpassningar 

Uppföljning av anpassningar 2022 Anpassningar 
KF beslut 

2022  

Återstående 
anpassningskra

v 2021 och 
övriga 

förändringar 

Totalt  
krav om 

anpassning 

Beslutad 
handlingsplan 

nämnd 

Förslag 
handlingsplan 

förvaltning 

Anpassningar i 
prognos 

Prognos-  
avvikelse 

Nämnd 

Kommunstyrelse 25 688 13 600 39 288 0 0 27 450 -11 838 

Totalt 25 688 13 600 39 288 0 0 27 450 -11 838 
 

        

Analys 

Anpassningar enligt KF beslut 2022 hanteras inom Kommunstyrelsens budget. Prisökningarna under året prognostiseras till –13,6 mnkr, 
som till viss del kompenseras av överskott inom stödfunktioner. Total avvikelse prognostiseras till –11,8 mnkr. 
 

 

 

Bilaga Covid 19 

Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till covid-19 

Kompensation  
sjuklön 

Övrig  
kompensation  

för  
merkostnader  

Förlorade 
 intäkter  

pga covid-19 

Minskade  
kostnader  

pga covid-19 

Ökade 
kostnader  

pga covid-19 

Periodens 
netto- 

 kostnader  
för Covid-19 

Nämnd 

Kommunstyrelse 450 0 0 0 -11 439 
 

Analys 
Nämnden har blivit kompenserad för överskjutande sjuklönekostnader under perioden januari – mars 2022. Kostnader för leverans av 
skyddsmaterial till verksamheter från centrallagret. 

 

571



Bilaga Ukraina 

Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till covid-19 

Kompensation  
från staten 

Ökade 
kostnader  

Periodens 
netto- 

 kostnader 

Nämnd 

Kommunstyrelse 0 -536 -536 

 

Analys 
Nämnden har haft kostnader för tolkar, förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier kopplade till kriget i Ukraina. 
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Bilaga. Nämndspecifik ekonomiuppföljning 

Kommunstyrelsen  
(tkr) 

Period-   
budget 

Periodens 
utfall 

Avvikelse 
perioden 

Budget        
helår       
2022 

Prognos 
avvikelse 

 2022 
  

Periodens 
utfall 

föregående år  

Politisk verksamhet -4 654 -4 578 77 -13 764 0 -4 601 

Stödfunktioner -30 925 -28 217 2 708 -90 162 4 957 -28 289 

Service åt företag och medborgare -6 394 -5 876 518 -18 697 -3 695 -7 518 

KLF bidrag förbund, högskola & Kreativum -19 203 -18 316 887 -57 609 0 -17 872 

Östersjöfestivalen -151 -78 73 -2 191 0 -220 

VO Strategisk förvaltning, Fastighet -36 719 -37 949 -1 230 -116 978 -3 500 -43 224 

VO Strategisk förvaltning, Drift och 
underhåll, Service åt föreningar o allmänhet 

-7 819 -8 066 -247 -23 069 -500 -5 530 

VO Strategisk förvaltning, Mark och skog -2 134 -396 1 738 -3 630 0 -901 

VO Service exkl. måltid -18 725 -20 803 -2 078 -57 081 -4 800 -21 291 

VO Service Måltid -812 -3 295 -2 483 -4 710 -4 300 -1 318 

Nettokostnader -127 535 -127 573 -37 -387 891 -11 838 -130 763 
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Resultatrapport Utbildningsnämnden år 2022 
Period: 2022-01-01 till 2022-04-30 

Nämnd: Utbildningsnämnd 

Nämndsordförande: Jan-Åke Berg 

Förvaltning: Utbildningsförvaltning 

Förvaltningschef: Tomas Ringberg 

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Förskola 

 Förskoleklass 

 Grundskola 

 Grundsärskola 

 Fritidshem 

 Gymnasieskola 

 Gymnasiesärskola 

 Vuxenutbildning 

 Lärcentrum 
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Sammanfattning  

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

Inför budgetåret 2022 var bedömningen att utbildningsnämnden hade en budget i balans, som också gav förutsättningar för 
vissa förstärkningar i organisationen i jämförelse med föregående år. I månadsuppföljningen per den siste april är 
bedömningen att helårsprognosen för nämnden är ett positivt resultat på 12,5 mnkr.  
 
Flera av de poster som har ett överskott är av ”engångskaraktär” och därför är det inte rimligt att använda dessa för en mer 
permanent utökning av bemanningen i den ordinarie organisationen. Följande mer betydande faktorer påverkar positivt och 
bidrar till helårsprognosen: 
 

 Sjuklöneersättning (+ ca 2,5 mnkr) 

 Sjukfrånvaro och vab-frånvara jan-mars (pandemirelaterat), utan motsvarande tillsättning av vikarier 

 Ersättning för åldersrelaterade minskade sociala avgifter (+ ca 2,5 mnkr) 

 IKE/bidrag till fristående verksamheter (+ ca 3,8 mnkr) 

 Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan (+ ca 1,1 mnkr) 
 
Till skillnad från grundskola och gymnasieskola finns det just nu något färre barn i förskolan och elever på fritidshemmen än 
tidigare prognosticerat. Därför är förvaltningen återhållsam i grundbemanningen/resursfördelningen till dessa verksamheter. 
Viss förstärkning görs istället i bemanning i grundskolan, till barn i behov av särskilt stöd i förskolan samt till viss förstärkning 
gällande ledningsresursen i grundskolan. 
 
Gällande nämndens tilldelning av investeringsmedel finns det en genomarbetad inventering av behov och plan för användning 
av dessa medel. Behovsinventering och prioritering är gjord tillsammans med organisationens rektorsgrupper. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Denna del hanteras i delårs-/resultatrapport efter augusti. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Utbildningsnämnden har ett gemensamt nämndsmål för inriktningsmål 1 och 4. 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Alla barn och elever i 
utbildningsnämndens verksamheter 
upplever god hälsa och är delaktiga 
på lika villkor samt upplever trygghet, 
trivsel och studiero. 

Föräldrars nöjdhet med kommunens 
förskola 

Minst bibehållen 
nivå 

 Välj status 

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

Minskning mot 
föregående år 

 Välj status 

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

Minskning mot 
föregående år 

 Välj status 

 

  

576



2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Utbildningsnämnden har ett gemensamt nämndsmål för inriktningsmål 2 och 3. 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Alla barn och elever i 
utbildningsnämndens verksamheter 
lär sig och utvecklas så långt som 
möjligt med hög måluppfyllelse och 
goda presterade resultat. 

Andel behöriga elever till något nationellt 
program i gymnasieskolan 

Ökning  Välj status 

Meritvärde åk 9 Ökning  Välj status 

Gymnasieelever med examen inom 3 år 
inklusive IM, kommunala skolor, andel (%) 

Högre än 
riksgenomsnittet, 
med kontinuerlig 
förbättring 

 Välj status 

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

Högre än 2021 års 
resultat 

 Välj status 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Utbildningsnämnden har ett gemensamt nämndsmål för inriktningsmål 2 och 3. 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Alla barn och elever i 
utbildningsnämndens verksamheter 
lär sig och utvecklas så långt som 
möjligt med hög måluppfyllelse och 
goda presterade resultat 
 
 
 
 

Andel behöriga elever till något nationellt 
program i gymnasieskolan 

Ökning  Välj status 

Meritvärde åk 9 Ökning  Välj status 

Gymnasieelever med examen inom 3 år 
inklusive IM, kommunala skolor, andel (%) 

Högre än 
riksgenomsnittet, 
med kontinuerlig 
förbättring 

 Välj status 

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

Högre än 2021 års 
resultat 

 Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Utbildningsnämnden har ett gemensamt nämndsmål för inriktningsmål 1 och 4. 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Alla barn och elever i 
utbildningsnämndens verksamheter 
upplever god hälsa och är delaktiga 
på lika villkor samt upplever trygghet, 
trivsel och studiero. 

Föräldrars nöjdhet med kommunens 
förskola. 

Minst bibehållen 
nivå 

 Välj status 

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

Minskning mot 
föregående år 

 Välj status 

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

Minskning mot 
föregående år 

 Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

All personal i utbildningsnämndens 
verksamheter har god hälsa, upplever 
en positiv arbetsmiljö och presterar på 
toppen av sin förmåga. 

Sjukfrånvaro i % Minskning mot 
föregående år 

 Välj status 

Andelen heltidsanställda av totalt antal 
tillsvidareanställda 

Ökning mot 
föregående år 

 Välj status 

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

Minskning mot 
föregående år 

 Välj status 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 

Den mest påtagliga förändring som skett sedan nämnden beslutade om sin verksamhetsplan/budget för 2022 är det nu 
pågående kriget i Ukraina. Än så länge har denna internationella katastrof påverkat nämndens verksamheter i begränsad 
omfattning. I skrivande stund har nämnden tagit emot ett 10-tal individer i sina verksamheter, fördelat mellan förskola, 
grundskola och gymnasieskola. Organisationen förbereder dock för att det kan komma flera och beredskapen bedöms vara 
relativt god. 
 
Som redovisats i flera olika sammanhang har det varit/är det volymökningar, både i grundskola och i gymnasieskola. Det 
medför utmaningar gällande driftsbudget och lokaler. Gällande det senare så arbetas det aktivt med flera olika enheter. 
Tidigare har det gjorts lokalutredningar gällande gymnasieskolan grundskolan och förskolan. Dessa utredningar signalerar att 
det finns ett stort behov av åtgärder, både vad gäller fastigheternas status och hantering av barn-/elevvolym.  
 
En del av verksamheten som särskilt har sett en betydande volymökning är grundsärskola och gymnasiesärskola. Detta är en 
grupp barn och ungdomar i behov av särskilt stort stöd och detta får betydande effekt på nämndens budget/kostnader. 
Behoven upptäcks allt tidigare i förskolan och det finns en relativt stor grupp barn i nuvarande 6-årsåldern som sannolikt 
kommer att gå in i grundsärskolan. 
 
En del i verksamheten där det inte blivit så stora volymökningar som tidigare flaggats för är förskolan, där ser vi just nu en 
liten volymminskning. 
 
Statsbidragen är nyckfulla vad gäller inriktning, storlek och utifrån en planeringshorisont. Ofta kommer besluten under 
innevarande läsår, när organisationen redan är lagd. Nya statsbidrag påverkar inriktningen och statsbidrag avvecklas med 
kort varsel. Besked har kommit under våren om att statsbidraget gällande lärarlönelyft kommer att successivt minska, med en 
tredjedel 2023 och ytterligare en tredjedel 2024. Detta har en betydande påverkan på nämndens budgetförutsättningar 
framgent.  
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3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
Alla delar i organisationen har hanterat tidigare års effektiviseringskrav med stor professionalitet och med ett tydligt fokus på 
att upprätthålla en god kvalité i verksamheterna. Betydande effektiviseringar är genomförda under år 2019, 2020 och 2021. 
Trots detta har måluppfyllelsen över tid antingen förbättrats något eller bibehållits. Nu har nämnden en budget i balans, med 
ett visst överskott. Det ger en förutsättning där verksamheterna kan fokusera ännu mer på kvalitativ utveckling. 
 
Karlshamns kommun har av Skolverket tilldelats 8,6 miljoner kronor i medel för riktade insatser för att stärka utbildningens 
kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har ett annat modersmål än svenska under åren 2021-2023 och projektet 
har nu kommit halvvägs. Den första delen är nu utvärderad och resultatet av denna är övervägande positiv. 
 
Coronapandemin medförde en snabb anpassning och ökad digital mognad/utveckling, när det gäller användning av IT-stöd 
för möten och samarbeten mm. Den kompetens och de erfarenheterna som byggdes upp används nu på ett naturligt sätt i 
den fortsatta ordinarie driften.  
 
Yrkesvux och samarbetet inom Gränslöst levererar resultat som är värda att uppmärksammas, då många 

kommunmedborgare har fått en relevant yrkesutbildning finansierad till stor del av statliga bidrag. 
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4. Personaluppföljning 

 

Analys 
De något ökade sjuktalen hänger samman med sjukfrånvaron i januari-mars, sannolikt kopplat till pandemin. 
 

 

 

 

  

Personaluppföljning Utfall 

perioden

Utfall 

perioden 

män

Utfall 

perioden 

kvinnor

Utfall helår Utfall helår 

2022 2022 2022 2021 2020

Sjukfrånvaro %

Totalt 8,40% 4,80% 9,22% 6,16% 6,41%

--29 år 9,33% 6,38% 10,28% 6,86% 8,08%

30 - 49 år 7,70% 4,37% 8,53% 5,61% 5,96%

50 -- år 8,96% 4,72% 9,72% 6,65% 6,44%

Heltid av månadsanställda 85% 84%

Tillsvidareanställda av 

månadsanställda%
82% 83,0%

Arbetad tid (timmar) 1 565 667 1 657 270

Varav timtid % 2,60% 2,30%

Årsarbetare (snitt 1700 tim) 0 0 0 921 975
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5. Ekonomisk uppföljning, drift 

 

 

6. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga i slutet av resultatrapporten 

 

7. Anpassningar, Covid-19 och Ukraina, se bilagor i slutet av resultatrapporten 

 

  

Utbildningsnämnd Budget Utfall Avvikelse Budget

helår

Prognos- 

avvikelse

Utfall

Apr 2022 Apr 2022 Apr 2022 2022 2022 Apr 2021

Riktade bidrag 24 236 31 943 7 707 68 671 8 655 24 050

Övriga intäkter 25 853 29 643 3 790 78 070 3 110 25 900

Intäkter 50 089 61 586 11 497 146 741 11 765 49 950

Personalkostnader -226 042 -222 777 3 265 -612 981 4 980 -222 759

Övriga kostnader -77 228 -78 104 -876 -233 972 -4 215 -74 262

Kapitalkostnader -4 407 -4 421 -14 -13 218 0 -5 173

Bruttokostnader -307 677 -305 302 2 375 -860 171 765 -302 193

Nettokostnader -257 588 -243 717 13 871 -713 430 12 530 -252 244
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8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 
Inför budgetår 2022 var bedömningen att utbildningsnämnden hade en budget i balans, som också gav förutsättningar för vissa 
förstärkningar i organisationen i jämförelse med föregående år. I månadsuppföljningen per den siste april är bedömningen att 
helårsprognosen för nämnden är ett positivt resultat på 12,5 mnkr. Flera av de poster som har ett överskott är av 
engångskaraktär och därför är det inte rimligt att använda dessa för en mer permanent utökning av bemanningen i den 
ordinarie organisationen. Exempelvis har nämnden fått sjuklöneersättning på ca 2,5 mnkr, för ökade sjuklöner som inte 
motsvaras av faktiska kostnader. Under de tre första månaderna av året var de många medarbetare borta på grund av sjukdom 
(pandemin) och vård av barn, men vikarier sattes inte in i motsvarande omfattning.  
 
Ersättning för åldersrelaterade minskade sociala avgifter ger nämnden ca 2,5 mnkr 2022, men det är osäkert om detta 
fortsätter 2023 (indikationen är att åtminstone en del kommer att finnas). En post som under fler år var otillräcklig och som 
bidrog till underskott är IKE/bidrag till fristående verksamheter. Prognosen för innevarande år ett överskott på 3,8 mnkr, men 
detta är osäkert eftersom mycket beror på hur eleverna väljer till gymnasiet hösten 2022. Som tidigare beskrivits är 
framförhållningen gällande riktade statsbidrag inte alltid så god. I månadsskiftet april/maj fick förvaltningen besked om 
statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan, som påverkar innevarande års budgetprognos positivt, där nämnden fick 
ca 1,1 mnkr för 2022. 
 
Till skillnad från grundskola och gymnasieskola finns det just nu något färre barn i förskolan och elever på fritidshemmen än 
tidigare prognosticerat. Därför är förvaltningen återhållsam i grundbemanningen/resursfördelningen till dessa verksamheter 
inför hösten och minskar antalet medarbetare. Viss del av detta har omfördelats till bemanning i grundskolan och till barn i 
behov av särskilt stöd i förskolan samt grundskolan. Viss förstärkning görs också gällande ledningsresursen i grundskolan. 
 
Efter fyra månader finns således fortfarande osäkerhet, framförallt kring kommande beslut/redovisningar/rekvireringar av 
statsbidrag och kostnader för interkommunal ersättning/bidrag till fristående verksamheter. Vi vet inte heller hur stor effekt 
allmänna kostnadsökningar/inflation får på det ekonomiska resultatet under resten av året.  
 
Gällande nämndens tilldelning av investeringsmedel finns det en genomarbetad inventering av behov och plan för användning 
av dessa medel. Behovsinventering och prioritering är gjord tillsammans med organisationens rektorsgrupper. 
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Bilaga anpassningar 

 

Bilaga Covid-19 

 

Analys 
Minskade personalkostnader kopplat till sjukfrånvaro finns men är svåra att uppskatta. 

Bilaga Ukraina 

 

Analys 
Två nyanställda modersmålslärare i ukrainska, där personalkostnader uppstår först i maj. 

Uppföljning av anpassningar 2022

Nämnd

Utbildningsnämnd 0 0 0 0 0 12 530 12 530

Prognos- 

avvikelse

Anpassningar

KF beslut

2022 

Återstående 

anpassningskrav 

2021 och övriga 

obalanser

Totalt 

krav om 

anpassning

Beslutad 

handlingsplan 

nämnd

Förslag 

handlingsplan 

förvaltning

Anpassningar 

i prognos

Uppföljning av intäkter och 

kostnader kopplade till covid-19

Nämnd

Utbildningsnämnd 2 498 0 0 0 17 2 515

Kompensation 

sjuklön

Övrig 

kompensation 

för 

merkostnader 

Förlorade

intäkter 

pga covid-19

Minskade 

kostnader 

pga covid-19

Ökade 

kostnader 

pga covid-19

Periodens 

netto-

kostnader 

för  covid-19

Uppföljning av intäkter och 

kostnader kopplade till covid-19

Nämnd

Utbildningsnämnd 0 0 0

Kompensation 

från staten

Ökade 

kostnader 

Periodens 

netto-

kostnader
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Nämndspecifik ekonomiuppföljning 
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RESULTATRAPPORT KULTURNÄMND ÅR 2022 
Period: Jan-april 

Nämnd: Kulturnämnd 

Nämndsordförande: Lena Sandgren 

Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen 

Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Bibliotek 

 Kultur 

 Musikskola 

 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
 
Kulturnämndens verksamheter har ett stort fokus att möta upp sina målgrupper när pandemin släppte i början på året och samhället öppnade upp. 
Genomförda anpassningar under 2021 gör sig märkbara i belastningen på bemanningen framför allt på kultursidan.  
 
Perioden visar på ett överskott om 540 tkr som består av flera delposter där de största förklaringarna är en vakans inom musikskolan, släpande 
medieinköp, samt lokalhyra Citygallerian. Prognos för helåret visar på ett nollresultat.  
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

inriktningsmål och uppdrag i statliga styrdokument. Detta kommer att vara underlag till kommunens årsredovisning. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Prioriterade insatser för att bidra till målet:  

 Biblioteksverksamheten bidrar under valåret 2022 som vallokal, plats för samhällsinformation och stöd till medborgare. 

 Anpassa och tillgängliggöra bibliotekens fysiska och digitala verksamheter för personer med funktionsvariationer. 

 Ökad tillgänglighet och bredd till musikundervisningen. 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kulturnämndens verksamheter bidrar 
till allas lika tillgång till kunskap, 
information och kultur skapar 
förutsättningar för ett mera jämlikt 
och jämställt samhälle. 

Antal ut och inlån mellan 
Blekingebiblioteken. 

Inlån 30 % 
Utlån 35 % 

 Välj status 

Kulturnämndens verksamheter bidrar 
till allas lika tillgång till kunskap, 
information och kultur skapar 
förutsättningar för ett mera jämlikt 
och jämställt samhälle. 

Antal anpassade medier av det totala 
fysiska beståndet.  

5 %  Välj status 

Kulturnämndens verksamheter bidrar 
till att ta ansvar för morgondagens 
digitaliserade och demokratiska 
informationssamhälle. 

   Välj status 
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Kulturnämndens verksamheter främjar 
folkhälsan i kommunen och bidrar till 
utvecklings av ett hållbart samhälle 

   Välj status 

 

 

 

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Prioriterade insatser för att bidra till målet:  

 Språkstimulerande insatser för yngre barn. De läsfrämjande insatserna för skolelever. 

 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kulturnämndens verksamheter 
stödjer det livslånga lärandet. 

Antal uthämtade presentböcker till 1,5 
åringar och 3 åringar av totala antal barn. 

100 %  Välj status 

Kulturnämndens verksamheters 
läsfrämjande insatser och 
kulturaktiviteter stödjer inlärning i 
kommunens pedagogiska 
verksamheter. 

Läsfrämjande mot elever under skoltid;       
-andel klasser som erbjudits och varit på 
minst ett bokprat under läsåret av det 
totala antalet klasser som prioriteras i 
läsfrämjandeplanen. 

100 %  Välj status 

Kulturnämndens verksamheters 
läsfrämjande insatser och 
kulturaktiviteter stödjer inlärning i 
kommunens pedagogiska 
verksamheter. 

Antal kulturarrangemang för alla skolans 
elever åk F-9kriv nämndens indikator. 

Minst 2 
kulturarrangemang 
(musik/teater/dans) 
för alla skolan elever 
åk F-9 

 Välj status 

Kulturnämndens verksamheters 
läsfrämjande insatser och 

Antal kulturarrangemang för alla barn i 
förskolan 3-5 år riv nämndens indikator. 

Minst 3 
kulturarrangemang 

 Välj status 
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kulturaktiviteter stödjer inlärning i 
kommunens pedagogiska 
verksamheter. 

för alla barn i 
förskolan 3-5 år. 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Prioriterade insatser för att bidra till målet:  

 Verka för en fortsatt utveckling av föreningshuset Lokstallarna.  
 Verka för goda förutsättningar för kulturföreningar/entreprenörer och kulturarbetare att verka i det lokala kulturlivet.  
 Nya metoder för användardialog. 

 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kulturnämndens verksamheter 
stimulerar till företagsamhet och 
entreprenörskap inom kulturområdet. 

   Välj status 

Kulturnämndens verksamheter bidrar 
till att öka tillgängligheten till 
biblioteksverksamhet i hela 
kommunen. 

   Välj status 

 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

 
Prioriterade insatser för att bidra till målet:  

 Erbjuda ett rikt kulturliv för barn och unga på deras fritid.  
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 Fortsatt utveckling av Stadsbibliotekets publika ytor.  

 Fortsatt arbete för att skapa bättre lokaler för Mörrums bibliotek och Musikskolan. 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kulturnämndens verksamheter 
erbjuder öppna, demokratiska arenor 
och mötesplatser. 

   Välj status 

Kulturnämndens verksamheter 
erbjuder tillgång till litteratur, 
lässtimulans och god information. 

   Välj status 

Kulturnämndens verksamheter bidrar 
till att kommuninvånare och besökare 
tar del av ett rikt och varierat utbud 
av kulturaktiviteter och 
kulturupplevelser i samarbete med 
kulturföreningarna. 

Antal kulturföreningar med 
verksamhetsbidrag som deltar under 
Kulturnatten 2022. 

50 % av totalt antal 
kulturföreningar 
med 
verksamhetsbidrag.  

 Välj status 

Kulturnämndens verksamheter bidrar 
till att barn och unga under sin fritid 
tar del av ett rikt och varierat utbud 
av kulturaktiviteter och 
kulturupplevelser. 

   Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 
Prioriterade insatser för att bidra till målet:  

 Utveckla förutsättningar för medarbetares delaktighet och inflytande.  

 Öka medarbetares digitala kompetens. 
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamns kommun är en effektiv 
och innovativ organisation. 

Sjukfrånvaro dagar/anställd  Minde än 5 dagar.  Välj status 

 

 

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

verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 

Pandemin har under perioden släppt och samhället har öppnat upp. De anpassningsåtgärder som vidtagits under 2020 & 
2021 dvs under pandemin, visar sig ge en påverkan på verksamheterna inom framför allt kulturenheten där bemanningen 
halverats.  
  
 

 

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
Verksamheterna fortsätter att aktivt söka medel för att trots begränsad budget kunna utveckla verksamheterna med mål att 
höja värdet för målgrupperna.  
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5. Ekonomisk uppföljning, drift 

Info: Kopiera in driftuppföljning från excelmallar, se exempel nedan 

         

 

Kulturnämnd Budget Utfall Avvikelse Budget 
 helår 

Prognos-  
avvikelse 

Utfall 

 

   Apr 2022 Apr 2022 Apr 2022 2022 2022 Apr 2021  

           

 Riktade bidrag 473 543 71 1 324 0 639  

 Övriga intäkter 1 004 936 -68 3 023 0 727  

 Intäkter 1 477 1 479 3 4 347 0 1 365  

           

 Personalkostnader -6 584 -6 362 223 -18 024 0 -6 762  

 Övriga kostnader -4 318 -4 003 315 -12 951 300 -3 620  

 Kapitalkostnader -239 -240 -1 -718 0 -260  

 Bruttokostnader -11 141 -10 604 537 -31 693 300 -10 642  

           

 Nettokostnader -9 665 -9 125 540 -27 346 300 -9 276  

         

 

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

 

7. Anpassningar och covid 19, se bilagor i slutet av resultatrapporten 

Nämndens sammanställning över anpassningar, beslutade och planerade. 
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Merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 

8. Investeringsuppföljning  

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

Kommunstyrelsen

(tkr)

Beslutad 

totalutgift

Ack 

utfall

Prognos 

avvikelse

Årsbudget 

2022

Utfall 

jan-apr

 2022

Prognos 

avvikelse 

2022

Prognos 

föregående 

uppföljning

Projekt > 7 mnkr 0 0 0 0 0 0 0

 

Projekt < 7 mnkr 0 0 0 0 0 0 0

Summa balansräkningen 0 0 0 0 0 0 0

Utgifter sedan projektens start Varav årets investeringar
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9. Exploateringsuppföljning  

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

(tkr)

Beslutad 

budget
Ack

utfall

Prognos 

utfall

Årsbudget 

2022

Utfall 

jan-apr

 2022

Prognos 

avvikelse 

2022

Prognos 

föregående 

uppföljning 

Exploateringar > 7 mnkr

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar  

Summa balansräkningen 0 0 0 0 0 0 0

Driftkostnader

Intäkter 

Summa driften/resultatet 0 0 0 0 0 0 0

Exploateringar < 7 mnkr

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Summa balansräkningen 0 0 0 0 0 0 0

Driftkostnader

Intäkter 

Summa driften/resultatet 0 0 0 0 0 0 0

Summa exploateringsnetto 0 0 0 0 0 0 0

Total redovisning sedan start Varav årets redovisning
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10. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
Periodens överskott om 540 tkr består av flera delposter där de största förklaringarna är en vakans inom musikskolan, släpande medieinköp, samt 
lokalhyra Citygallerian. 
 
Inför hösten planeras personalresurser inom musikskolan som kommer att reducera nuvarande överskott om +200 tkr. Bibliotekens medieinköp släpar 
och skapar ett överskott i april om +100 tkr, vilka kommer att förbrukas under året. Inför året erhöll nämnden budgetmedel om 600 tkr för ökad 
lokalyta i Citygallerian, där ett överskott om +300 tkr förväntas på helår då lokalhyran börjar debiteras först under sommaren. 

 

11. Övriga verksamhetsmått / nyckeltal 

Utöver de indikatorer som redovisas ovan kan nämnden ange övriga relevanta verksamhetsmått eller nyckeltal som används 

som underlag för analys och beskrivning till nämndens resultat för året.  

Verksamhetsmått 2018 2019 2020 2021 2022

 

 

 

 

12. Uppföljning av internkontrollplan   
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Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Markera  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

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

Arvodeskontroll Kontroll av att politiker fått 
löneavdrag när de angett 
förlorad arbetsförtjänst 

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Kontroll 
av alla 
som 
angett 
förlorad 
arbetsför-
tjänst 

Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

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

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt 
sätt 

VO 
Service 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

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

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Upphand
lings-
enheten 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

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

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

 Rutin Hot- och 
Våld 

 Efterlevnad 
Rutin Hot- och våld 

 Kultur 
och 
fritidsche
f 

1 gång/år Uppföljni
ng via 
APT 

Hösten 
2022 

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

 

Uppföljning av anpassningar 2022 Anpassningar 
KF beslut 

2022  

Återstående 
anpassningskra

v 2021 och 
övriga 

förändringar 

Totalt  
krav om 

anpassning 

Beslutad 
handlingsplan 

nämnd 

Förslag 
handlingsplan 

förvaltning 

Anpassningar i 
prognos 

Prognos-  
avvikelse 

Nämnd 

Kulturnämnd 0 0 0 0 0 300 300 

        

Totalt 0 0 0 0 0 0 0 
 

        

Analys 

 
 

 

Bilaga Covid 19 

         

 

Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till covid-19 

Kompensation  
sjuklön 

Övrig  
kompensation  

för  
merkostnader  

Förlorade 
 intäkter  

pga covid-19 

Minskade  
kostnader  

pga covid-19 

Ökade 
kostnader  

pga covid-19 

Periodens 
netto- 

 kostnader  
för  covid-19 

 

 Nämnd  

 Kulturnämnd 58 0 -35 130 0 153  

         
 

Analys 
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Förlorade intäkter och minskade kostnader avser inställda kulturarrangemang. 

 
 

 

 

 

Bilaga Ukraina 

      

 

Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till kriget i 
Ukraina 

Kompensation  
från staten 

Ökade 
kostnader  

Periodens 
netto- 

 kostnader 
 

 Nämnd  

 Kulturnämnd 0 0 0  

      

Analys 
Nämnden kommer sannolikt inte att påverkas. 
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RESULTATRAPPORT TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2022 
Period: Jan - Apr 

Nämnd: Teknik och fritidsnämnden 

Nämndsordförande: Mats Dahlbom 

Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen 

Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

 

Nämndens verksamhetsområden 
• Strategisk förvaltning – VC Ulrika Norden Johansson 

• Fritid – VC Maria Sköldqvist 

• Fritidsgårdar – VC Maria Sköldqvist  

  
Sammanfattning  

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

Nämndens verksamhetsutfall är svår att prognostisera då effekter av pandemin ses även 2022 framförallt på intäktssidan 

samt att kriget i Ukraina lett till kraftiga kostnadsökningar på vissa områden. Utifrån kända data och med en ökad försiktighet i 

prognoserna då det är tidigt på året läggs en helårsprognos på - 3 600 tkr. Åtgärder kommer att vidtas för att minska 

underskottet men en sammantagen bedömning är att intäktssidan och galopperande kostnadsökningar inte kommer att kunna 

hanteras fullt ut och utan betydande negativ påverkan på verksamhetens leverans. En analys av hur utfallet blivit av åtgärder 

som vidtagits under 2021 kommer att fortsätta under våren för eliminera den osäkerhet på ca 1 000 tkr som ligger inom 

fritidsverksamhetens vilket just nu belastar prognosen. 

 

Det finns en osäkerhet i att göra bedömningar av måluppfyllelse så här tidigt på året men en sammanfattande bedömning är 

ändå att med hänsyn tagen till de ambitionssänkningar som nämnden tvingats hantera i samband med en reducerad 

budgetram så bidrar verksamheten positivt till kommunfullmäktiges målområden 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

inriktningsmål och uppdrag i statliga styrdokument. Detta kommer att vara underlag till kommunens årsredovisning. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Nämndens arbete med att skapa bättre förutsättningar för cyklister och gångtrafikanter består i att under 2022 göra en inventering av befintliga gång- 
och cykelvägar, därefter tas en handlingsplan fram. Planerad cykelväg mellan Vekerum och Mörrum är försenad. I samband med Väggabadets 
renovering så kommer det att byggas till en cykelparkering med tak. Det finns även planer på att bygga ett cykelgarage vid tågstationen.   
 
För att få fler att vistas i våra grönområden så har nämnden fortsatt att stötta initiativet Hitta Ut och kartorna är levererade ut till hushållen under april 
månad. En ny Grönplan håller på att tas fram och kommer att vara klar innan årets slut. Planen kommer dels att användas i detaljplaneringsarbetet för 
att säkerställa att det finns grönområden att vistas i både nu och i framtiden, men även i planeringen för drift och åtgärder i befintliga områden. 
Kommunen är även delaktiga i det regionala arbetet med att ta fram Naturkartan vilket underlättar för den som vill besöka ett grönområde 
 
Det man kan se är att utlånen på Fritidsbibblan ökar under det första kvartalet 2022. Här har nämndens arbete med att marknadsföra Fritidsbibblan 
gett resultat. 
En ny digital tjänst är framtagen och gäller webbokning av träningstider för föreningar. Detta är en tjänst som underlättar arbetet för föreningarna och 
för nämndens verksamhet. Alla avtal gällande båtplatser kommer under året att digitaliseras för att därefter kunna digitalisera bokningssystemet för 
båtplats.  

 
TFN:S prioriterade utvecklingsområden: 

• Skapa förutsättningar för cyklister och gångtrafikanter till att kunna trafikera våra cykelvägar på ett tryggt och enkelt sätt. 

• Natur- och rekreationsområden.  

• Idrott och motion oberoende av ålder och ekonomiska förutsättningar. 

• Fritidsbibblan  
• Olika bokningsfunktioner  

• Digital ansökan om båtplats 

• Digitala ansökningar  

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status indikator 
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Minska koldioxidutsläppen 
genom att en större andel resor 
sker med cykel- och gångtrafik 
inom Karlshamns kommun. 

Öka antal cyklister på: 

• Knutsberg 

• Prinsgatan 

• Erik Dahlbergsvägen – i höjd med Gustavsborgsvägen 

• Erik Dahlbergsvägen – i höjd med polisstationen 

2021  
Knutsberg ÅDT 138  
Prinsgatan ÅDT 369 
Gustavsborg ÅDT 534 
Polisstationen ÅDT 381 

 Välj status 

Att våra medborgare har en god 
folkhälsa genom att erbjuda 
möjlighet till motion på lika 
villkor, oberoende av ålder och 
ekonomiska förutsättningar 

Öka antal besökare i våra befintliga natur- och 
rekreationsområden. 

Mätning genomförs 2022, 
därefter kontinuerlig 
ökning. 

 Välj status 

Antal utlån på fritidsbibblan > 289 st.  Välj status 

Digitalisering av tjänster som 
underlättar för våra medborgare 
i kontakten med nämndens 
verksamheter 

Självservicetjänster > 2 e-tjänster 
implementerade under 
2022 

 Delvis 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Under första delen av året så har det genomförts möte med samverkansparten SISU för att ta fram åtgärder med fokus på att få tillbaka barn och unga 
i föreningslivet igen. Målet är att alla som innan pandemin var knutna till föreningslivet ska komma tillbaka.  
 
För att hantera angrepp på publika byggnader såsom klotter och skadegörelse så har nämndens verksamhet under perioden tagit fram interna rutiner. 
Dessa rutiner ska kommuniceras med BRÅ och användas som förebyggande. 
 
TFN:S prioriterade utvecklingsområden: 

Barn och ungdomar inom idrottsföreningar   
Publika och välbesökta områden inom Karlshamns kommun 
 Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

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

Komma upp i samma antal 
grundbidragsberättigade barn och 
ungdomar i föreningslivet som innan 
pandemin.  

• Flickor i åldern 7-20 år  

• Pojkar i åldern 7-20 år   

Flickor > 2644 (2021) =  (3532, 2019) 

Pojkar >  3005 (2021) = (4184, 2019)   
 Välj status 

Att Karlshamn blir en renare kommun. Nöjdhetsindex genom årlig 
enkätundersökning 

> 65% av de tillfrågade ska uppleva Karlshamn 
som en ren kommun. 

Ny mätning planera  
genomföras under 2022 

Välj status 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Nämndens arbete med digitalisering har genererat en ny tjänst som gör att arbetet internt kan effektiviseras. Tjänsten gäller webbokning av tider för 
föreningslivet, och underlättar det administrativa arbetet för verksamheten. Verksamheterna har under perioden arbetat utefter den riktlinjer som finns 
gällande mobilt arbete vilket upplevs som positivt för medarbetarna som kan kombinera arbete på plats med distansarbetet när det är möjligt. 
 
 
Nämndens prioriterade utvecklingsområden: 

• Effektivisering genom processutveckling och digitalisering.  

• Flexibel arbetsgivare med medarbetaren i fokus och en lärande organisation. 

• Effektivt samarbete mellan nämnd och förvaltning. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status indikator 
Sjukfrånvaro, % Minskning mot föregående år <7,7% 

 (2020 = 7,7 %) 
 

7,2% (KSF) Välj status 

Omsättning chefer, andel som stannar kvar 
minst fyra år i organisationen. 
 

Ökning mot föregående år >2020 års utfall (0 chefer) 3 chefer Välj status 

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

Minskning mot föregående år 
 

< 3,1% 
(2020 = 3,1 %) 
 

3,6% (KSF) 
Verksamheterna inom 
TFN har inga 
timanställda 

Välj status 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Fritidsgårdar:  
Att upprätthålla verksamheten utifrån beslutad verksamhetsutökning då tidigare anpassning har behövt hanteras genom vakanshållning 
av tjänstledigheter. Utöver det har personalläget blivit ytterligare ansträngt pga ökade långtidssjukskrivningar. Detta har resulterat i en 
försämrad tillgänglighet och även haft en negativ inverkan på arbetsmiljön.   
 
Fritid: 
Att hinna med att vara föreningslivets/invånarnas stöd i uppstarten efter pandemin. Bara i idrottsrörelsen engageras idag en tredjedel av 
befolkningen. Lägger man till resten av föreningslivet blir andelen ännu större. Ju fler som är delaktiga i föreningarnas gemenskap och 
kan hålla på med idrott och fysisk aktivitet på olika sätt, desto bättre är det för Karlshamns kommun. En stor utmaning är enhetens 
nuvarande storlek i förhållande till uppdraget, där fokus just nu ligger på att vara stöd till föreningslivet samt att ta hand om våra tillgångar 
och utbud för folkhälsa och marknadsföra det. 
 
Strategisk förvaltning: 
Att leva upp till medborgarnas förväntade standard samt att värdesäkra kommunens befintliga tillgångar, inom beslutad budgetram, är en 
fortsatt utmaning.  Att förebygga mot klimatförändringar och oförutsedda händelse till följd av det är en fortsatt utmaning för den tekniska 
verksamheten. 
 

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
 
Fritidsgårdar: 
Verksamhetens påbörjade utvecklingsarbete med att kvalitetshöja ungdomsarbetet genom förbättrad styrning, tydlighet i mål och 
uppföljning kommer ge ökade möjligheter att nå en effektiv och framgångsrik verksamhet .   
 
Fritid: 

• Enheten har prioriterat för att på ett bra sätt vara arrangörernas och föreningslivets bollplank och stöd i omstarten för sina 
verksamheter efter pandemin.         
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• Tillsammans med Uefa/Svff/RF/Visit och föreningslivet möjliggör vi landslagsläger och landskamper för Flickor/pojkar 16. 
        

 
Strategisk förvaltning: 
Enhetens gemensamma arbete med den interna budgetfördelningen har varit givande och bra utifrån ett helhetsperspektiv, och 
underlättar för att möta ovan nämnda utmaningar. 

 

 

5. Ekonomisk uppföljning, drift 
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10. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 

Fritidsgårdar: 
Inför budgetår 2021 anpassades verksamheten med 1 000 tkr. Under verksamhetsår 2021 påverkades verksamheten och dess ekonomi 
framförallt av pandemin men även dessvärre av sjukskrivningar vilket gjorde att det ekonomiska resultatet blev positivt. Den kvarstående 
obalansen från 2021 löstes kortsiktigt för att nå en budget i balans 2022 genom vakanshålla tjänstledigheter. Under året har det dessvärre 
tillkommit sjukskrivningar och svårighet att rekrytera vilket leder till att verksamheten lämnar en prognos på 200 tkr plus. 
 
Fritid: 
Prognosavvikelse om minus 1 800 tkr helår. 
Avvikelse beror på föregående års anpassning som utfördes i samband med att budgetväxlingar skedde mellan TFN och KS inte helt 
kunnat analyseras utfallsmässigt samt fortsatt minskade intäkter uthyrning fritidslokaler i spår av pandemi. 
 
Strategisk förvaltning: 
Prognos budget i balans helår. 
 
Teknisk verksamhet: 
Prognosavvikelse om minus 2 000 tkr helår. 
Den positiva driftspåverkan som beräknades i investeringsprojektet LED, togs bort inför budget 2022 vilket påverkade nämndens totala 
budgetram med 3 400 tkr. Justeringen av budget genomfördes innan LED-projektet är avslutat. Projektet avslutas 22-12-31, vilket innebär 
att det är svårt att beräkna effekten ett år innan projektets avslut. Verksamheten kan redan nu se positiva effekter av införandet av 
belysningsarmaturer med LED, samtidigt som elpriserna har stigit och alla armaturer inte är utbytta. Verksamheten bedömer att 
elkostnaderna för 2022 inte täcks av nämndens budget på grund av ökande elpriser. Verksamheten ser också övriga kostnadsökningar i 
och med det rådande världsläget med kostnadsökningar på material, diesel etc. 
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12. Uppföljning av internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Markera  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

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

Arvodeskontroll Kontroll av att politiker fått 
löneavdrag när de angett 
förlorad arbetsförtjänst 

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Kontroll 
av alla 
som 
angett 
förlorad 
arbetsför-
tjänst 

Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ 

 
☐ 

 

☐ 

 

Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt 
sätt 

VO 
Service 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ 

 
☐ 

 

☐ 

 

Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Upphand
lings-
enheten 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ 

 
☐ 

 

☐ 

 

Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

              ☐  ☐ 

 

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

           

610



 

Bilaga Anpassningar 

 
 

Analys 

Tillkommande förändring, uteblivna intäkter avseende uthyrning fritidslokaler, besparing LED innan slutfört projekt samt ökade 
elpriser 

 
 

Bilaga Covid 19 

 

Analys 

Statsbidrag ökade sjuklönekostnader 221 tkr 
Förlorade intäkter -800 tkr avser fortsatt förlorade intäkter uthyrning av fritidslokaler i spår av pandemi. 
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Bilaga Ukraina 

 

Analys 

Inga intäkter eller kostnader kopplade till situationen i Ukraina. 
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Bilaga personaluppföljning 
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RESULTATRAPPORT BYGGNADSNÄMDEN ÅR 2022 
Period: Jan – Apr  

Nämnd: Byggnadsnämnden 

Nämndsordförande: Jan Bremberg 

Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen 

Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

 

Nämndens verksamhetsområden 
• Stadsbyggnadskontoret -  Avdelningschef, Emina Kovacic 

 
Sammanfattning  

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

Det första kvartalet har präglats av ökad aktivitet och stabil intäktsbas inom bygglov och mät medan vi på plansidan har flera 
interna detaljplaner som kräver större utredningar som underlag så som kulturmiljöutredningar, ÅVS samt 
klimatanpassningsplan. Detta påverkar våra tidplaner. Under senare tid vi har sett ett ökat antal förhandsbesked och 
planbesked vilket tyder på att intresset för att bygga bostäder och utveckla företag i vår kommun är lika stort. Detaljplanen för 
Möllebacken har vunnit laga kraft och flera detaljplaner löper snart mot granskning och antagande. Vi har påbörjat arbetet 
med planering av digitalisering av gamla detaljplaner, ett arbete som behöver vara klart under 2027 om Boverkets ambitioner 
uppfylls. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

inriktningsmål och uppdrag i statliga styrdokument. Detta kommer att vara underlag till kommunens årsredovisning. 

 

 

 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

Arbetet pågår löpande och enligt plan när det gäller detaljplanarbetet.  
 
Nämnden har arbetat med att få ut information och stödja sökanden vid bygglovsärenden genom olika insatser. Bland annat 
har det under årets första månader vid ett par tillfällen skapats aktiviteter med riktad information till berörda medborgare i 
samband med bygglovsärenden och så fortlöper tjänsten ”låna en bygglovshandläggare”.  
 
Under året så kommer verksamheten att fortsätta sin digitaliseringsresa genom att digitalisera platsbesök och sedan 
digitalisera alla detaljplaner, nya som gamla. 
 
Byggnadsnämndens prioriterade utvecklingsområden 

Att skapa förutsättningar för att bygga nya bostäder för olika behov och ändamål. 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Det finns levande, attraktiva och 
ändamålsenliga boendemiljöer för alla 

Andel antagna detaljplaner som 
främjar blandstad. 

> 80 % av alla 
detaljplaner som beslutas 
ska främja blandstad. 
Mäts årsvis. 

  

Antal startbesked för bostäder > 80 startbesked per år   
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Nämndens arbete med att skapa förutsättningar till ett hållbart byggande går enligt plan med bla dagvattenfrågor, ta fram en Grönplan, 
VA-plan och Klimatanpassningsplan. Man arbetar också med att planlägga och skapa förutsättningar till att bygga och förtäta på mark 
som redan är exploaterad, vilket gör att man inte behöver bygga på ekologisk känslig mark.  
Att bygga ekologisk är också något som man försöker uppmuntra till. Ett exempel är Saltsjöbaden som främst ska byggas i trä. 
 
Byggnadsnämndens prioriterade utvecklingsområden 
Uppmuntra utbyggnad och planering av ekologiskt hållbara miljöer vid nybyggnad och planering. Förtäta istället för att bygga ut på ekologiskt känslig 
mark. Omvandla gamla industriområden som inte längre tjänas sitt syfte (Viking Timber, Stärnö mfl.) 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Att Karlshamn utvecklas hållbart på ett 
sätt som gynnar både tillväxten och 
ekologin. 

5 av 8 ledord i ÖP  
finns med i varje beslutad detaljplan. 
 (Ledord ÖP: Förtätning, Hållbara 
kommunikationer, Funktionsblandning, 
Servicenära, Naturnära, Miljövänlig energi, 
God infrastruktur och Levande landsbygd) 

>75 % av beslutade 
detaljplaner. 
Mäts årsvis 

  

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Nämndens verksamhet fortsätter att ge medarbetarna möjlighet till att kombinera distansarbete med arbete på kontoret eftersom det 
bidrar till en attraktiv arbetsplats. Man arbetar också med hälsofrämjande aktiviteter och gruppaktiviteter som gynnar trivseln på 
avdelningen. 
 
Byggnadsnämndens prioriterade utvecklingsområden 
Flexibel arbetsgivare med medarbetaren i fokus och en lärande organisation. 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Att Karlshamns kommun är en 
attraktiv och modern arbetsplats där 
medarbetare får lov att utveckla och 
utvecklas. 

Minska sjukfrånvaron < 2021 års utfall   

Omsättning chefer, andel som stannar kvar 
minst fyra år i organisationen. 
 

>2021 års utfall   
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur dessa påverkar nämndens 

verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 

 

• Omvärldens påverkan (krig , avsaknad och fördyrning av vissa material) på sökandens förmåga och vilja att bygga nytt. 

• Ökad andel interna detaljplaner innebär mindre intäkter.      

• Oproportionerlig andel tillsynsärenden tar resurser från vanlig handläggning av bygglov.   
          

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
 

• Markant ökning av tillgänglighet genom digitalisering.      

• Stadsbyggnadspriset och Arkitekturveckan har ökat allmänhetens intresse och viljan att satsa på god arkitektur.  

• Flera kommuner vill göra studiebesök i syfte att inspireras av vårt goda arbete.   

• Våra genomförda enkäter med hjälp av atom visar bra resultat.     
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5. Ekonomisk uppföljning, drift 

 

10. Ekonomisk analys drift 

Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 

• Verksamheten lämnar en positiv helårsprognos om 500 tkr. 

• Pga. världsläget och hög inflation finns det en viss osäkerhet kring prognos. 
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12. Uppföljning av internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Markera  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

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

Arvodeskontroll Kontroll av att politiker fått 
löneavdrag när de angett 
förlorad arbetsförtjänst 

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Kontroll 
av alla 
som 
angett 
förlorad 
arbetsför-
tjänst 

Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

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

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt 
sätt 

VO 
Service 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

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

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Upphand
lings-
enheten 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2022 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

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

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

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

 

        

Bilaga Covid 19 

 

 

Bilaga Ukraina 
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Bilaga personaluppföljning 
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RESULTATRAPPORT SOCIALNÄMND ÅR 2022 
Period: Januari-april 
Nämnd: Socialnämnd 
Nämndsordförande: Leif Håkansson 
Förvaltning: Socialförvaltningen 
Förvaltningschef: Torill Skaar Magnusson 

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Stöd i ordinärt boende 
 Stöd i särskilt boende 
 Myndighet & resurs, Hälso- och sjukvård 
 LSS 
 Individ och familjeomsorg, barn och familj 
 Arbetsmarknad stöd och sociala insatser 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
Händelser av betydelse 
Äldreomsorgen har nationellt varit i fokus på grund av covid-19, vilket resulterat i flertalet statsbidrag till kommunerna och regionerna för 
att öka kvalitén inom äldreomsorgen. Statsbidragen de närmaste åren medför eller möjliggör ett gynnsamt ekonomiskt utfall och möjliggör 
satsningar som ökar kvalitén och stärker personalen. Förvaltningen har även erhållit statsbidrag för arbete inom områdena familjehem, 
våld i nära relation och Habilitering. Utmaningar för långsiktiga finansieringar finns om inte statsbidragen kommer fortlöpa under en längre 
tid eftersom allt färre i arbetsför ålder skall försörja yngre och äldre medborgare. Risken på längre sikt är att en allt större del av 
kärnverksamheten finansieras av statsbidrag då dessa snabbt kan förändras, villkoras på ett sätt som inte passar in i aktuellt 
utvecklingsarbete eller att de kan komma att dras tillbaka. 
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Det pågår ett arbete för att se över framtidens boende för äldre. Att kunna identifiera vad som kan ha en positiv inverkan på äldres 
livskvalitet är avgörande för att kommunen ska kunna skapa de olika typer av livsmiljöer som äldre efterfrågar. Kopplingen mellan 
välfungerande lokaler och ekonomi är stor vilket medför ett aktivt arbete för lokalförsörjning för att resurser skall användas resurseffektivt. 
Andelen äldre växer i takt med att de större årskullarna från 40- och början av femtiotalet kommer upp i en högre ålder. Andelen 
medborgare över 65 år växer både nationellt och i Karlshamn. I Karlshamn gäller detta inte bara i absoluta tal utan också som andel av 
befolkningen och gruppen förväntas öka ytterligare de närmaste åren. Ökningen kommer i huvudsak ske i gruppen över 80 år. 
Förändringen medför troligen att fler platser eller fler brukare inom särskilt respektive ordinärt boende kommer tillkomma. Ett möjligt utfall 
är även att antal boendeplatser inom särskilt boende inte behöver öka men en kategoriförändring kan ske när platser för demens ökar på 
bekostnad av övriga platser. Kategoriförändringen innebär en högre personaltäthet eftersom det krävs en högre omsorg om brukarna 
med demenssjukdom.  
 
Förslaget till en ny socialtjänstlag förslås träda i kraft 1 januari 2023. 
Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens 
större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, 
kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. (regeringskansliet) 
 
Inflationen i Sverige var i februari 2022 var 4,5 procent vilket är en uppgång mot januaris 3,9 procent enligt SCB. Inflationstakten kommer 
i kortperspektiv få en effekt på främst övriga kostnader som mat, möbler och förbrukningsartiklar. I ett längre perspektiv kommer även 
lönerna att öka mer än tidigare planerat. Även försörjningsstödet kommer öka på grund av de stigande som el, mat och värme.  
 
Invasionen av Ukraina har ännu haft små effekter på nämndens kostnader, ca 55 tkr. Karlshamn har startat ett tillfälligt boende och i 
samband med detta haft kostnader. Fler kostnader är att vänta men beror ytterst på utvecklingen i Ukraina och andelen som söker 
uppehälle i Karlshamn. Migrationsverket har inlett en dialog med kommunerna om fördelning av de flyktingar som bedöms vilja stanna i 
Sverige en längre tid. Ersättningar från migrationsverket förmodas komma men det råder en osäkerhet om de motsvarar kostnaden. 
 
Ekonomi 
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -19 mnkr som är ett netto av verksamheter som prognostiserar ett överskott samt 
underskott. Periodens utfall är +2,2 mnkr och innehåller flera poster av engångskaraktär som ersättning från Försäkringskassan och 
förliknings ersättning. I prognosen finns det en viss försiktighet på grund av osäkerhet som avser statsbidrag där nämnden väntar 
besked. Även invasionen av Ukraina, Covid-19, inköp av konsulter, vakanser, PO-justering, inflation samt placeringskostnader inom IFO 
skapar en osäkerhet. Om nämnden erhåller fler statsbidrag kommer det få en positiv effekt på prognosen och utfallet. Inom IFO finns 
flera placeringar med höga kostnader som kan minska då det pågår utredningar och åtgärder. Under året har det även funnits vakanser 
som har haft en positiv inverkan på utfallet. Skulle det fortsatt finnas vakanser kan det gynna ekonomin kortsiktigt när konsulter inte 
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behöver ersätta eller vikariat tillsättas. Vakanser leder dock i regel till minskad kvalitét och kan öka arbetsbördan för den kvarvarande 
personalen. På sikt kan det leda till en sämre arbetsmiljö och ökade kostnader. Totalt har förvaltningen en nettoram om 864 mnkr fördelat 
över sex verksamhetsområden och två centrala ansvar.   
 
Mellan åren 2019-2021 har nämnden effektiviserat och anpassat verksamheterna men också tillförts medel. Nämnden och förvaltningen 
arbetar för en kostnadseffektiv organisation och effektivt nyttjande av resurser både kort- och långsiktigt. Äldreomsorgen och LSS har 
minskat sina nettokostnadsavvikelser jämfört mot andra kommuner 2018-2020. IFO har ökat mot tidigare låga nivåer i de senaste 
publicerade nyckeltalen för 2020 i Kolada. För 2021 avslutade socialförvaltningen med ett resultat om -7,5 mnkr. Stöd i ordinärt boende, 
IFO och centralt fd arbete och välfärd avslutade 2021 med ett underskott. Förvaltningen har nya tillägg i budgeten 2022 för delar inom 
tidigare arbete och välfärd, totalt ca 20 mnkr varav 7 mnkr avser satsningar inom arbetsmarknad och 13 mnkr har fördelats ut till 
verksamheterna.  
 
Förvaltningen har ett känt underskott inom tidigare arbete och välfärd som inför året 2022 uppskattades till ca –22 mnkr. Tidigare 
nämnden för arbete och välfärd har haft ett underskott de senaste åren. Det finns stora utmaningar att på korttid minska underskottet 
inom IFO och försörjningsstöd eftersom de är lagstyrda och kräver ett långsiktigt stabilt och fokuserat arbete. Handlingsplaner har tagits 
fram för IFO och försörjningsstöd med åtgärder för att minska kostnaderna. Nämnden kan delvis kompensera för underskottet inom 
främst IFO med överskott inom andra verksamheter. Inom IFO har flera valt att byta jobb varpå konsulter kommer att tas in för att täcka 
behoven. Eftersom konsultkostnaden kraftigt överstiger lönekostnaden för en fastanställd kommer kostnaderna att stiga. En fast anställd 
har en kostnad på ca 320 kronor i timmen att jämföra med konsulttimmar som kostar 800-1000 kronor i timmen.  
 
Personalförhållande av betydelse 
Konkurrensen om kompetent personal hårdnar vilket får effekt på semesterplanering, existerande personal och kvalitén. Inom nämndens 
olika delar påverkas IFO delen förnärvarande hårdast då de finns flera vakanser och personal måste ersättas med konsulter.   
Individer med svåra eller komplexa diagnoser förväntas även öka, vilket ställer krav på personalen att erhålla adekvat kompetens och att 
kompetens bibehålls. En risk framöver är att en allt hårdare konkurrens om kompetens då behoven och pensionsavgångarna förväntas 
öka och intresse för studier samt arbete inom vård och omsorg är måttlig. Det finns flera möjligheter att lindra utmaningen bland annat 
genom heltid som norm, kompetenstrappa, teknikutveckling med nya arbetssätt samt vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Förvaltningens sjuktal är höga i förhållande till övriga kommuner men verksamheternas fokuserade insatser visar på resultat. Ett aktivt 
arbete med sjuktal och rehabiliteringsprocessen är en förutsättning för att bibehålla och stärka personalen för ett hållbart arbetsliv. 
Nämndes mål av heltidsanställda är satt till 60%, vilket nåddes under 2022 och ett fortsatt aktivt arbete kommer att ske så väl strategisk 
som i verksamheterna. 
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1 april ändrades heltidsmåttet för ständigt nattarbete, en förändring som också påverkat schemaläggning för såväl dag som natt. Dialog 
har skett inom ramen för samverkan och så även direkt med personalgrupper. Uppföljning av förändringar kommer att ske för att 
kvalitetssäkra verksamheten och säkerställa god arbetsmiljö.  
 
En viss omsättning av enhetschefer sker inom förvaltningen. God introduktion samt ökat samarbete mellan enheter och verksamheter, 
kommer att vara av vikt för att säkerställa kontinuitet och kvalitet. Sammanslagning av Omsorgsförvaltningen och förvaltningen Arbete 
och välfärd 2022 har krävt och kräver fortsatt aktivt strategiskt arbete för att skapa förutsättningar för en väl samordnad och resurseffektiv 
Socialförvaltning. 
 
 

 
2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Förutsättningar 
Nämnden avslutade 2021 med ett underskott om –7,5 mnkr varav tidigare omsorgen +17,5 mnkr och tidigare arbete och välfärd -25 
mnkr. Överskottet föregående år inom omsorgen hade flera förklarande faktorer varpå de större avser statsbidrag, justerade 
personalomkostnader, låga bostadsanpassningskostnader, anpassningar och vakanser. Nämnden har kompenserats med 80% av 
tidigare kända obalanser 2021, kapitalkostnader, prisjusteringar och kommer att kompenseras för löneökningar 2022. Nämnden har 
erhållit 20 mnkr varav 13 mnkr är en förstärkning och 7 mnkr en satsning inom arbetsmarknad. Trots ersättningar går förra detta arbete 
och välfärds verksamheter in med ett uppskattat underskott om ca –22 mnkr. Det kommer krävas både kortsiktiga och långsiktiga 
åtgärder för att minska kostnaderna. Förvaltningen och nämnden är medveten om förutsättningarna för perioden och fastställda ramar. 
Befintligt underskott, nämndens effektiviseringsbehov samt nedan beskrivna förutsättningar innebär ekonomiska utmaningar för nämnden 
att hantera. För 2021 fanns ett anpassningskrav som ligger kvar 2022 för tidigare omsorgen på -6,7 mnkr och som har hanterats genom 
nedläggning av Båtsmansgården. Årets personalomkostnader (arbetsgivaravgifter, pension och försäkringar) har sänkts från standard 
40,15% till 39,25%. Budgeten har justerats ner med belopp som motsvarar sänkningen.    
   
Äldreomsorgen hanterar och kommer i en nära framtid behöva hantera flera utmaningar. Dessa utmaningar varav flera redan existerar 
idag kommer öka och kan kopplas till demografiska förändringar, personalförsörjning, teknik, finansiering, kompetensförsörjning och 
samhällsutveckling med nära vård. SKR rekommenderar i sina analyser att arbeta för teknikomställning och att flera av utmaningar inte 
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har en enskild enkel lösning. Staten har genom statsbidrag de närmaste åren satt fokus på äldreomsorgen vilket innebär möjligheter för 
kommunerna att förbättra och utveckla äldreomsorgen.  
       
Förlikning och tvister  
Nämnden har erhållit 450 tkr enligt förlikningsavtal med Tunstall AB för bristerna som uppstod i samband med bolagets införande av ny 
larmplattform. Med förlikningen riktas inga ytterligare krav mot bolaget. Nämnden har även accepterat en förlikning med Lindemo AB 
avseende brister i hyrda lokaler. Efter förlikning erhåller nämnden 400 tkr och innebär samtidigt att hyresavtal slutligen har reglerats för 
Parkvägen 7, lärkvägen 94, Lärkvägen 112 och Sämjevägen 1-5. Beslutet togs på delegation, nr 2021/1389. 
 
Statsbidrag 
Ett större fokus på äldreomsorgen nationellt kopplat till de utmaningar som identifierats under covid-19 har resulterat i ett större antal 
statsbidrag. Statsbidraget avseende god vård var 2021 generellt men för 2022 är det riktat. Rekvirerade och erhållna statsbidrag listas i 
tabellen nedan. Utöver de riktade statsbidragen finns det i år två statsbidrag för prestationer som betalas ut som generella bidrag om 
villkorade prestationer uppfylls. Nämnden får vid eventuellt erhållande ansöka om budgetkompensation motsvarande beloppen från 
finansförvaltningen. Förvaltningen är återbetalningsskyldig för statsbidragen som är riktade för den del som ej förbrukas.  
 
Fyra större statsbidrag är ännu inte erhållna och nämnden inväntar besked. Statsbidragen avser statsbidrag för sjuksköterskor, 
statsbidrag för timanställda, återhämtningsbonus och god och nära vård från regionen. Statsbidragen finns ej med i prognosen förutom 
statsbidraget god och nära vård eftersom de är råder en osäkerhet om de kommer erhållas. Besked från socialstyrelsen är att vänta 
senast juni för de prestationsbaserade statsbidragen. Beloppet för god och nära vård är inte helt känd men uppskattas till ca 4 mnkr 
baserat på tidigare års erhållna bidrag. 
  
Statsbidragen medför en möjlig kvalitetsökning och satsningar men medför i ett inledande skede ett utökat arbete för förvaltningen. 
Förvaltningen måste snabbt förstå villkoren för nya statsbidrag för att kunna använda dem optimalt i verksamheten. För att säkerställa att 
kostnader kan kopplas till statsbidrag kommer samtliga statsbidrag kopplas med en projektkod och när det behövs kommer 
genomförandeplaner arbetas fram.  
  
Flera statsbidrag är tänkta att löpa under flera år vilket kommer påverka utfall och budget efter 2022. Sveriges kommuner och regioner, 
(SKR), har varnat Sveriges kommuner att inte använda statsbidragen för att bygga upp organisationer som varaktigt skapar 
kostnadshöjande åtgärder. SKR uppmanar även kommunerna att ställa om till ny teknik inom äldreomsorgen. Det finns en risk att 
förvaltningen kommer få genomföra tuffa effektiviseringar om framförallt statsbidraget god vård försvinner efter 2023.  
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Område Erhållna belopp 2022 
Satsningen Äldreomsorgslyftet  6 792 167 
Subventioner av familjehemsplaceringar 669 576 
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 274 376 
Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och 
omsorgen om personer med demenssjukdom 2 392 062 
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer  15 718 423 
Habiliteringsersättning 1 264 768 
Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 666 676 
Summa 27 778 048 

 
 
 

Område  Max belopp om 
villkoren uppfylls  

Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka 
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden* 4 262 588 
Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner för att minska andelen 
timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om 
äldre* 8 538 001 
Statsbidrag för 2022 för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och 
omsorg (återhämtningsbonusen)   
Summa 12 800 589 

*Generellt statsbidrag kopplat till prestationer  
 
 
Arbetsgivaravgifter, avtal och pensionskostnader  
I PO-pålägget ingår arbetsgivaravgifter samt pålägg för pensionskostnader och avtalsförsäkringar. Från 1 januari 2021 infördes en tillfällig 
lag som löper till och med 31 mars 2023 och som avser nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga som vid årets ingång fyllt 18 men 
inte 23 år. Nedsättningen har tillkommit för att motverka negativa effekter av covid-19 samt för att arbetsgivare skall behålla personal som 
är nyanställd. Åldersspannet 15-18, 65-67 och över 67 år har särregler sedan tidigare som innebär lägre PO-pålägg än 39,25%. 
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Särreglerna säkerställer att det finns incitament att anställa och behålla personer inom dessa åldersspann. Utöver differentierat PO-
pålägg för olika åldersspann finns även PO-påläggs skillnader på grund av inkomst. 
  

  

  ÅLDERSDIFFEREN-    ÅLDERSDIFFEREN-  ÅLDERSDIFFEREN-  ÅLDERSDIFFEREN-  

TIERING  TIERING  TIERING  TIERING  

2021  2021  fr.o.m. 1.1.2021*    

        upp till 25 tkr/mån:  upp till 25 tkr/mån:  

Ålder  Födda tom 1956--
1957  Födda 1958--1998  Födda år 1999–2003  Födda 2004-2007 

S:a PO-pålägg 
Totalt* 15,81% 39,25%  25,45%  10,21% 

  
  

Månadsinkomst < 44 375 
50 000 

55 000 

S:a PO-pålägg 
Totalt* 37,14% 41,34% 44,34% 

*Rekommenderade PO-pålägg från SKR 
  
Covid-19 
Nämnden har kompenserats för sjuklönekostnader med 2,9 mnkr som utbetalats från Försäkringskassan. Kostnaderna för 
skyddsmaterial och personalkostnader kopplat till covid-19 har minskat jämfört med föregående år. För januari-april är kostnaderna ca -
0,9 mnkr, föregående år -4,1 mnkr för samma period. För 2022 är det möjligt att använda statsbidraget god vård för kostnader kopplat till 
Covid-19 om dessa avser kostnader inom äldreomsorgen. Effekterna och lärdomar av Covid-19 kommer påverka förvaltningen i 
framtiden. En lärdom från Covid-19 är behovet av adekvat skyddsmaterial och lager för skyddsmaterial.     
  
Samhällsutveckling 
Omställningen till god och nära vård är en process som pågår i samverkan med regionen och övriga kommuner i Blekinge. Detta kommer 
ställa högre krav på kompetens och trenden pekar på ett utökat åtagande inom främst hemsjukvård och myndighetsutövning men också i 
hela omsorgsverksamheten. 
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Omställningen innehåller flera delmoment och kommer att vara prioriterat område under flera verksamhetsår framöver vilket kommer att 
ställa högre krav på kompetens, nya arbetssätt och förändrat förhållningssätt i hela vårdkedjan som behöver planeras för och följas upp i 
de olika delarna. Nära vård kommer påverka budgeten och hänsyn kommer behövas i framtida budgetarbeten 
 
Befolkningsutveckling och demografi 
Den demografiska utvecklingen pekar på att antalet äldre kommer att öka. Invånarna 80 år och uppåt förväntas öka med ca 30 % under 
de kommande 10 åren både lokalt och nationellt på grund av större årskullar födda på 1940-talet. Åtta procent av alla som är 65 år eller 
äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. Antalet personer med demenssjukdom förväntas enligt 
SKR öka efter år 2020. Karlshamn hade 2021 en befolkning över 65 år på 8122 individer vilket var 25,2% av befolkningen att jämföra 
med regionens 25,1% och rikets 20,3%. 
  
Karlshamn erhåller demografiska rapporter från Statisticon för perioden 2021-2031. Statisticons senaste prognosrapport visar på allt fler 
äldre inom kommunen fram till år 2031, från 8 122 till 8 623 vilket är ca 6,2%. Ökningen kommer enligt rapporten framförallt vara inom 
gruppen över 80 år. Från 2 356 personer till 3 055, en ökning med 30%. Antalet som är mellan 65-79 förväntas minska från 5 766 
personer till 5 568, en minskning med 3,4%. 
 

Prognos                       
Ålder/År  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031 
År 65-79  5 766 5 698 5 613 5 523 5 437 5 395 5 365 5 395 5 433 5 474 5 568 
År 80+  2 356 2 449 2 555 2 639 2 753 2 841 2 907 2 954 3 005 3 046 3 055 
Summa  8 122 8 147 8 168 8 163 8 190 8 235 8 273 8 349 8 438 8 521 8 623 
                        
Utfall                       
Ålder/År  2020  2021                    
År 65-79  5758  5766                   
År 80+  2331  2356                   
Summa  8089  8122                  
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Ökningen av antalet äldre behöver inte i sig innebära att behovet av insatser från äldreomsorgen kommer att öka i samma takt som 
befolkningsutvecklingen. Utvecklingen pekar även på att gruppen är friskare och mer självständig högre upp i åldrarna. Trenden de 
senaste åren inom Sverige är en procentuell minskning av vårdinsatser inom särskilt boende och en ökning inom ordinärt boende. Det 
troliga scenariot med fler äldre med demenssjukdomar innebär ett ökat behov av demensplaster inom särskilt boende. Ökningen kan ske 
antingen genomföras genom att omvandla existerande särskilda boende platser till demensplatser eller utöka det totala antalet platser i 
särskilt boende.  
 
Den stora utmaningen med förändrad demografi ligger i att kunna möta framtiden med den kunskap och kompetens som krävs för att 
kunna svara upp emot den nya generationen äldres specifika behov med samma eller gärna mindre resurser per brukare än dagens 
omsorg. För att möta detta krävs nya arbetsmetoder, boendelösningar, förhållningssätt samt en teknikmogen organisation. 
 
Åtgärder för att hantera demografiska utmaningar. 
 

 Boendeutredning framtidens boende 
 Fler demensplatser och psykiatriplatser, finansierade med statsbidrag 
 Planering för flera trygghetsboenden 

 
 
Personalförsörjning 
De demografiska utmaningarna kommer även påverka personalförsörjningen. SCB förutspår att det kommer finnas stora utmaningar att 
rekrytera personal till äldreomsorgen framförallt med rätt kompetens fram till 2035. Antal sökande till vård och omsorgsprogrammen eller 
KomVux förväntas inte vara i nivå med det framtida behovet. Utmaningen är stor och där prognosen visar att kommunerna inte själva 
kommer kunna lösa problematiken med personalförsörjningen. Bland annat SKR pekar på vikten av att hitta långsiktiga och hållbara 
lösningar med flera aktörer. 
 
Under 2022 kommer förvaltningen hyra in sjuksköterskor och socionomer. Sjuksköterskor kommer hyras in under semesterperioden 
avseende nattarbete. Socionomer kommer att hyras in för att täcka behoven av vakanser inom IFO verksamheten. Kostnaden för 
inhyrning överstiger kostnaden för motsvarande egen personal.  
 
För att hantera utmaningen med personalförsörjningen finns olika scenarier och flera lösningar.   
  

 På olika sätt öka attraktiviteten för vårdyrket och därmed öka antalet som söker vårdutbildningar 
 Att utbilda personer utan utbildning men som har drivkrafter för vårdyrket 
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 Anställa vårdbiträden utan utbildning  
 Öka andelen som arbetar heltid  
 Behåll och öka incitamentet för medarbetare som kan arbeta efter att ha fyllt 65   
 Vara en attraktiv arbetsgivare      
 Se över boende alternativen 

 
 

 

3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
IFO 
Inom IFO verksamheten är antalet konsulentplacerade i familjehem fortsatt lågt. Januari 2021 var 14 placerade att jämföra med april 
2022 med 4 placerade. 
 
Heltid som norm 
Ett övergripande arbete i kommunen har genomförts för att öka antalet heltidsanställda. Nämndes mål av heltid som norm är satt till 60%, 
vilket nåddes under 2022 med 62% för fd. Omsorgsförvaltning. Inget mål var satt för fd. Arbete och Välfärd men statistiken visar på högre 
grad av heltidsanställda för 2021 (93%). Ett fortsatt aktivt arbete kommer att ske så väl strategisk som ute verksamheterna. Fokus är på 
att erbjuda heltidsanställning vid nyanställningar samt höja sysselsättningsgrad för befintlig personal. Socialförvaltningen kommer att 
behöva höja sysselsättningsgraden för att framgent kunna möta framtida behov från kommunens medborgare. 
 
   
 

 

4. Personaluppföljning 

(notering: dubbla siffror för “Utfall helår” 2021 och 2020 visar på historiken från tidigare förvaltningar Omsorgsförvaltningen och Arbete och 
välfärd. Omsorgsförvaltningen/Arbete och Välfärd) 
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SOCIALF 
FRÅN 
2022 
(OMS 
OCH AV 
tom 
2021) 

Personaluppföljning Utfall 
perioden 

Utfall 
perioden 

män 

Utfall 
perioden 

kvinnor 

Utfall helår  Utfall helår  

    2022 2022 2022 2021 2020 
  Sjukfrånvaro %           

  Totalt 13,01% 9,75% 13,65% 11,3% / 10,05% 13,00% / 8,17% 

  --29 år 13,15% 12,24% 13,51% 10,94% / 9,50% 14,11% / 5,41% 

  30 - 49 år 11,59% 8,84% 12,18% 11,52% / 9,06% 12,58% /7,75% 

  50 -- år 14,39% 8,78% 15,06% 11,25% / 11,17% 12,94% / 9,36% 
              

  Heltid av 
månadsanställda       62% /  55% / 83% 

  Tillsvidareanställda av 
månadsanställda%       93% /  92% /  

  Arbetad tid (timmar)       1163849 / 
829420 1131554 / 885284 

  Varav timtid %       7,17% / 19,76% 7,64% / 13,24% 

  Årsarbetare (snitt 1700 
tim) 

0 0 0 685 / 488 666 / 521 
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Analys 
Socialförvaltningens sjuktal är höga i förhållande till övriga kommuner men verksamheternas fokuserade insatser visar på resultat. 
Verksamheterna stöd i särskilt boende och ordinärt boende visar på högre sjuktal än övriga verksamheter, men har sedan 2020 arbetat 
aktivt med rehabiliteringsprocessen. Statistiken visar generellt på ökad ohälsa bland unga men procentuellt är det högre sjukfrånvaro 
bland åldersgruppen - 50 år uppåt. Under 2021 har korttidsjukfrånvaron ökat och långtidssjukskrivningen minskat, vilket kan vara ett spår 
av pandemin samt att senare varianter av viruset visar på högre smittorisk. Ett aktivt arbete med sjuktal och rehabiliteringsprocessen är 
en förutsättning för att minska på sjuktalen men främst är det proaktiva arbetet av vikt för att skapa hälsosamma arbetsplatser samt 
stärka personalen för ett hållbart arbetsliv. Ett proaktivt arbete kan bestå av; hälsofrämjande insatser, delaktighet i arbetet och att arbetet 
känns meningsfullt.  
 
Nämndes mål av heltid som norm är satt till 60%, vilket nåddes under 2022 med 62% för fd. Omsorgsförvaltning. Inget mål var satt för fd. 
Arbete och Välfärd men statistiken visar på högre grad av heltidsanställda för 2021 (93%). Ett fortsatt aktivt arbete kommer att ske så väl 
strategisk som ute verksamheterna. Fokus är på att erbjuda heltidsanställning vid nyanställningar samt höja sysselsättningsgrad för 
befintlig personal. Socialförvaltningen kommer att behöva höja sysselsättningsgraden för att framgent kunna möta framtida behov från 
kommunens medborgare.  
 
1 april ändrades heltidsmåttet för ständigt nattarbete, en förändring som också påverkat schemaläggning för såväl dag som natt. Dialog 
har skett inom ramen för samverkan och direkt med personalgrupper. Uppföljning av förändringarna kommer att ske för att kvalitetssäkra 
verksamhet och säkerställa god arbetsmiljö.  
 
Socialförvaltningen har avsatt 50% projektledning för att se till en hållbar bemanningsstrategi. Projektet har till syfte att lägga grunden för 
en god och hållbar bemanning samt stärka samarbete mellan verksamheter och enheter. Bemanningsstrategin ska vidare främja 
verksamheterna att bli självförsörjande på personal och att minska andelen timanställda. Att ha en stabil personalgrupp skapar 
förutsättningar för att hålla god patientsäkerhet, hög kvalitet i utförandet och hållbart arbetsliv för de anställda.  
 
En viss omsättning av enhetschefer sker inom förvaltningen. God introduktion samt ökat samarbete mellan enheter och verksamheter, 
kommer att vara av vikt för att säkerställa kontinuitet och kvalitet. Sammanslagning av Omsorgsförvaltningen och förvaltningen Arbete 
och välfärd 2022 har krävt och kräver fortsatt aktivt strategiskt arbete för att skapa förutsättningar för en väl samordnad och resurseffektiv 
Socialförvaltning. 
 
Vidare ökar konkurrensen om kompetent personal på arbetsmarknaden, vilket får effekt på den generella bemanningen och 
personalplaneringen, vilket också påverkar semesterplanering, arbetsmiljö och kvalitén. Inom nämndens olika verksamheter påverkas 
främst IFO-delen, där flera vakanser och personal måste ersättas med konsulter.  
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Situationen kommer att intensifieras och behöver hanteras på flera plan när individer med svåra eller komplexa diagnoser förväntas öka, 
vilket i sin tur ställer krav på att erhålla och säkerställa adekvat kompetens samt att kompetens bibehålls inom förvaltningen. En risk 
framöver är att en allt starkare konkurrens om kompetens, då behoven och pensionsavgångarna förväntas öka och intresse för studier 
samt arbete inom vård och omsorg är måttlig, kan komma att påverka möjligheten till god kompetensförsörjning. Det finns flera 
möjligheter att lindra utmaningen bland annat genom heltid som norm, kompetenstrappa, teknikutveckling med nya arbetssätt samt vara 
en attraktiv arbetsgivare. 
 
Arbetsskador visar på en kraftig minskning framförallt i förhållande till kategorierna olycksfall samt tillbud. Minskningen av tillbud kan 
härledas till att inrapportering av exponering av Covid-19 till arbetsmiljöverket har tagits bort under våren 2022. Olycksfall visar på en 
väsentlig minskning gällande förflyttningsskador men där kategorin övrigt blivit mest representerad samt omvårdnad. Kategorin behöver 
vi identifiera för att säkerställa vad den innehåller i övrigt. Hot och våld är fortfarande högt representerat och är viktig att följa upp.  
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5. Ekonomisk uppföljning, drift 

Info: Kopiera in driftuppföljning från excelmallar, se exempel nedan 

Karlshamns kommun  Budget  Utfall  Avvikelse  
Budget  Prognos-  

Utfall  

helår  avvikelse  

   Apr 2022  Apr 2022  Apr 2022  2022  2022  Apr 2021  

             

Bidrag  13 098 20 329 7 230 43 973 11 240 8 404 

Övriga intäkter  30 732 33 384 2 653 92 239 2 408 38 599 

Intäkter  43 830 53 713 9 883 136 212 13 648 47 003 

             

Personalkostnader  -224 339 -229 594 -5 254 -665 517 -16 513 -228 357 

Övriga kostnader  -110 479 -112 871 -2 392 -330 425 -16 135 -110 474 

Kapitalkostnader  -1 244 -1 244 0 -3 720 0 -1 522 

Bruttokostnader  -336 062 -343 709 -7 646 -999 662 -32 648 -340 381 

             

Nettokostnader  -292 232 -289 995 2 237 -863 450 -19 000 -293 373 
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6. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga i slutet av resultatrapporten 
Bilaga 1, SN nyckeltal 

Bilaga 2, bilaga ekonomisk rapport januari-april 2022 per ansvar 

7. Anpassningar och covid 19, se bilagor i slutet av resultatrapporten 

Nämndens sammanställning över anpassningar, beslutade och planerade. 

Merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 

8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
Periodens resultat 
Periodens nettoresultat är +2,2 mnkr som till stor del förklaras av höga intäkter för perioden till följd av statsbidrag och bidrag samt till 
mindre del vakanser. Periodens kostnader innehåller underskott kopplat till försörjningsstöd, placeringar, fastighetskostnader, skydds- och 
arbetskläder. Covid-19 kostnaderna har minskat kraftigt mot föregående år men står ändå för en kostnad om ca 0,9 mnkr perioden jan-april 
att jämföra med 4,1 mnkr. 
  
Periodens intäkter ger ett överskott om +10 mnkr som till större delen förklaras av statsbidrag, ersättningar och arbetsmarknadsbidrag. 
Nämnden har även erhållit bonus från regionen avseende tekniska hjälpmedel +0,3 mnkr, förliknings ersättning från Tunstall AB +0,45 
mnkr samt Lindemo AB +0,4 mnkr. Statsbidragen som är riktade har intäktsförts i den takt det finns kostnader som får täckas med 
statsbidrag enligt anvisningar. För perioden januari till mars har nämnden även erhållit +2,9 mnkr från Försäkringskassan som 
kompensation för höga sjuktal. Någon mer ersättning från Försäkringskassan är inte trolig.   
 
Personalkostnaderna avviker från perioden negativt med ett periodutfall om -5,3 mnkr. Avvikelsen beror på underskott inom tidigare arbete 
och välfärd, arbetsmarknadsanställningar, höga sjukkostnader och fler egna familjehem än budgeterat. Avseende 
arbetsmarknadsanställningar finns även en intäkt som kompenserar de ökade personalkostnaderna. Placeringar i egna familjehem ökar 
personalkostnaderna men kan minska kostnaderna för övriga kostnader om placeringen tidigare var extern vilket merparten varit. 
Personalkostnaderna har minskats med +1,7 mnkr som en effekt av kompensation för personalomkostnader (arbetsgivaravgifter, 
pensioner och försäkringar) som avviker från standard 39,25%. Sjuklönerna har varit höga för perioden med ett utfall på -6 mnkr för 
perioden jan-april att jämföra med föregående års sjuklönekostnader på -4,6 mnkr. En bidragande förklaring till sjukkostnaderna är fortsatt 
covid-19.    
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Periodens övriga kostnader visar ett underskott med -2,4 mnkr. Underskottet kommer från flera poster varpå det största avser ökade 
kostnader för försörjningsstöd, externa kostnader för placeringar, högre hyreskostnader än budgeterat samt underskott inom tidigare 
arbete och välfärd. Inflationstakten har påverkat och kommer på sikt fortsatt påverka de övriga kostnaderna negativt. 
 
Jämfört med föregående år har periodens nettokostnader minskat från -293 mnkr till –290 mnkr. Det är framförallt intäkterna som har ökat 
+6,7 mnkr medans personalkostnaderna har ökat med -1,2 mnkr och övriga kostnader –2,4 mnkr. I jämförelse med föregående år har 
priserna ökat för bland annat hyror, inköp av förbrukningsmaterial samt inventarier. Även löneökningar slår igenom i jämförelse. 
Kostnaderna kopplat till covid-19 har minskat mot föregående år från -4,1 mnkr till –0,9 mnkr i år och förväntas ligga på en lägre nivå 2022. 
 
Av nämndens sex verksamheter och två centrala ansvar, visar tre ett underskott för perioden. Underskottet för perioden inom IFO är -1 
mnkr, Stöd i ordinärt boende –0,4 mnkr och ledning adm fd arbete och välfärd -7,2 mnkr. På centrala ansvaret ligger ett känt underskott om 
–22 mnkr baserat på helår. Inom IFO har antalet institutionsplacerade inom barn och unga har ökat från 11 i januari till 13 i april. Inom 
vuxna har det minskat med 2 ifrån januari till april inom väld i nära relationer samt minskat med en inom missbruk för samma period.     
 

Verksamhetsområde 

Periodiserad 
budget tkr 

  
Jan 22 - April 22 

  

Redovisning tkr 
  

Jan 22 - April 22 
  

Avvikelse 
perioden tkr 

Prognos tkr 

Centralt Fd ON -10 556 -6 940 3 616 7 546 

Stöd i ordinärt boende -39 652 -40 017 -365 -1 800 

Stöd i särskilt boende -67 999 -67 597 403 500 

LSS -80 881 -77 863 3 017 64 

Myndighet och resurs (HSL) -29 698 -28 151 1 547 1 500 

IFO -26 085 -27 045 -960 -6 100 

Ledning Adm TS -1 687 -8 919 -7 232 -22 019 
Arbetsmarknad stöd och sociala 
insatser -35 675 -33 463 2 212 1 310 
 Summa -292 232 -289 995 2 237 -19 000 
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Prognos 
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -19 mnkr som är ett netto av verksamheter som prognostiserar ett överskott samt 
underskott. I prognosen finns det en osäkerhet på grund av statsbidrag där nämnden väntar besked, invasionen av Ukraina, Covid-19, 
inköp av konsulter, PO-justering samt placeringskostnader inom IFO. Om nämnden erhåller fler statsbidrag kommer det få en positiv effekt 
på prognosen och utfallet. Inom IFO finns flera placeringar med höga kostnader som kan minska då det pågår utredningar och åtgärder. 
Under året har det även funnits vakanser. Skulle det fortsatt finnas vakanser kan det gynna ekonomin när konsulter inte behöver ersätta 
eller vikariat. Vakanser leder dock till minskad kvalitét och kan pressa kvarvarande personal hårdare vilket kan leda till en sämre 
arbetsmiljö och en försämrad ekonomi på sikt.  
 
Tillkommande större kostnader under året finns inom nästan alla nämndens verksamhetsområden. Kostnader kopplat till äldreomsorg kan 
dock finansieras med till stora delar statsbidraget god vård. 
 

 Inom LSS har antal platser behövts utökats   
 Inom stöd i särskilt boende har avdelningar gjorts om för att bättre svara mot rådande demografi, vilket ökat antalet demens och 

psykiatriavdelningar jämfört med tidigare år. Dessa avdelningar kräver en högre bemanning ökar personalkostnaderna.  
 Inom verksamhetsområdet IFO och Myndighet och resurs kommer det att behövas konsulter för att överbrygga vakanser inom 

området samt under semesterperioden avseende sjuksköterskor 
 Lokalkostnader har tillkommit bland annat för Båtsmansgården och högre hyra Hantverkargatan 
 Högre kostnader för försörjningsstöd kopplat bland annat till inflationen 
 Ökat antal sjuksköterskor och handläggare  
 Troligen fler timmar inom stöd ordinärt boende 

 
Två verksamheter IFO och ledning adm prognostiserar ett större underskott med –6,1 mnkr respektive –22 mnkr. Underskottet från dessa 
verksamheter kan till en mindre del kompenseras med ett överskott från övriga verksamheter. Antal placeringar inom var och har ökat från 
jan till april 2022 med två inom externa institutionsplaceringar. Inom IFO har flera valt att byta jobb varpå konsulter kommer att tas in för att 
täcka behoven. Eftersom konsultkostnaden kraftigt överstiger lönekostnaden för en fastanställd kommer kostnaderna att stiga. En fast 
anställd har en kostnad på ca 320 kronor i timmen att jämföra med konsulttimmar som kostar 800-1000 kronor i timmen. De –22 mnkr 
avser känt underskott som lagts centralt.  
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Budgetunderskott och omvärldsbevakning 
 
Nämnden har som mål en budget i balans och har haft en ekonomisk återhållsamhet när så är möjligt. Flera hållna utbildningar har hållits 
med medel från statsbidragen som kan bidra till bättre kvalité och ekonomi. Flera tjänster har vakansprövats. Historiskt har nämndens 
verksamheter arbetat med underskott de senaste åren och det finns stora utmaningar att på kort och lång sikt minska budgetunderskottet.    
Förutsättningar för ett minskat budgetunderskott. 
 

 Fler Karlshamnsbor som klarar egen försörjning 
 Minskade kostnader för placeringar inom IFO 
 Effektiv resurshantering genom välfungerande scheman, personal med rätt kompetens samt fokus på kostnadseffektivitet 
 Minskad sjukfrånvaro 
 Hantera volymökningar som inte kompenseras med ökad budget inom befintlig ram 
 Hantera avtal, lag och fördordningsförändringar ekonomiskt effektivt 
 Nya arbetssätt, digitalisering och övrig teknikeffektivisering 

 

Avvikelse mot 
budget tkr 2018 2019 2020 2021 

Omsorgsnämnden 
-988 28 4 536 17 512 

Arbete och 
välfärd -43 095 -7 491 -52 280 -24 997 
Summa -44 083 -7 463 -47 744 -7 485 

 
Underskottet inom nämnden hänförs till stora delar till verksamhetsområdet IFO, försörjningsstöd. Handlingsplaner har tagits fram. 
Åtgärder har och kommer sättas in för att minska underskottet men arbetat försvåras av vakanser och bristen på sökande med relevant 
kompetens. 
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För att minska kostnaderna inom nämnden har följande åtgärder vidtagits eller identifierats: 
 
IFO 
 

 Översyn upphandling och avtal. Ramavtal för placeringar barn och unga – 2023 
 Beställningar, ett förtydligande uppdrag – koordinator 
 Fakturor, Genomgång av nuvarande placeringar i förhållande till kvalitet på utfört arbete  

 
Försörjningsstöd 
 

 Enheten ska utbilda ett par medarbetare som ska bli specialister på att hitta och hindra uppkomsten av FUT 
 Arbetet är påbörjat med att identifiera misstänkta utbetalningar och personal ska utbildas under våren  
 Arbetsmarknad ska hitta arbetsplatser för de som har försörjningsstöd 

 
Övriga verksamheter 
 

 Införandet av Jotibmodellen som förbättrar enhetschefernas möjlighet att överblicka budget i timmar har genomförts i flera 
verksamheter  
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Kolada 
 
Ett övergripande nyckeltal för jämförelse mellan kommuner är nyckeltalet nettokostnadsavvikelse som erhålls via databasen Kolada. 
Kolada samlar statistik från kommunerna och möjliggör jämförelser mellan kommuner och vidare analys. I Kolada delas kommunerna in i 
färger, röd de 25% sämsta kommunerna, gul 50% i mitten och grön de 25% bästa. Det saknas jämförelsetal för 2021 i Kolada vid denna 
rapports skrivelse men 2020 års siffror är inne och analyserats. Nämnden har i jämförelse gula nyckeltal inom äldreomsorg och IFO samt 
röd inom LSS. LSS och äldreomsorgens nyckeltal har förbättrats medans IFO har försämrats mellan 2019 och 2020. LSS nyckeltal 
förklaras till stor del av att det funnits institutionsboende i kommunen och flera valt att bo kvar. En orsak till att det snabbt inte går att 
förändra kostnadsbilden inom LSS är att kostnader är beroende av tillgängliga lokaler och deras utformning. Kostnaden för att bygga nytt 
och därmed minska antalet ej optimala lokaler är förnärvarande hög vilket innebär att det kommer vara svårt att minska kostnaderna inom 
området. Antalet minskade konsulentstöda familjehem inom IFO och nedläggning av Båtsmansgården bör ha en positiv effekt på 
jämförelsetalen för 2021. Covid-19 har påverkat kommunerna olika vilket innebär en viss svårighet att jämföra nyckeltalen mellan 
kommunerna. 
 
 

Nyckeltal* 2019 2020 
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 5,1 3,2 
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) 5,3 4,7 
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) -2,6 11,2 

*Källa: Kolada 
 
IFO  
 
Prognosen utgår från kända vårdbehov och en uppskattning om framtiden. I bilaga SN nyckeltal och tabell nedan framgår antal placeringar 
och förändringar under året. Inom barn och unga var 11 personer placerade på institution vid årets början vilket har ökat till 14 personer i 
april. Tillkommande placeringar ses över löpande vilket möjliggjort en förflyttning från 14 konsulentstöda familjehem i januari 2021 till 4 i i 
april 2022. Konsulentstyrda familjehem har haft en snittkostnad på 2,1 tkr per dag januari 2021 till mars 2022 vilket jämfört med egna 
familjehem kostar 0,7-0,8 tkr per dag. Förändringen innebär att varje person som går från konsulentstyrt boende till eget familjehem kostar 
kommunen ca 0,5 mnkr mindre per år.   
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Antal placeringar Jan-21 Apr-21 
Aug-
21 Dec-21 Jan-22 Apr-22 

BoF -  Egna familjehem 49 52 53 56 57 57 
BoF - Externa 
familjehem 14 12 7 5 4 4 
BoF - 
Institutionsplacering 11 15 14 13 11 13 

              

Vuxna - VINR 4 6 13 10 8 6 

Vuxna - Missbruksvård 7 5 4 5 6 5 

              

Snittkostnad/dygn Tkr Jan-21 Apr-21 
Aug-
21 Dec-21 Jan-22 Apr-22 

BoF -  Egna familjehem 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
BoF - Externa 
familjehem 2,2 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 
BoF - 
Institutionsplacering 5,0 4,2 5,2 4,4 4,7 4,8 

              

Vuxna - VINR 2,5 2,1 2,2 2,7 2,7 1,8 

Vuxna - Missbruksvård 2,5 2,3 1,4 3,3 3,6 2,7 
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Bilaga Anpassningar 

 

 
 

Uppföljning av anpassningar 2022 Anpassningar 
KF beslut 

2022  

Återstående 
anpassningskra

v 2021 och 
övriga 

förändringar 

Totalt  
krav om 

anpassning 

Beslutad 
handlingsplan 

nämnd 

Förslag 
handlingsplan 

förvaltning 

Anpassningar i 
prognos 

Prognos-  
avvikelse 

Nämnd 

Socialnämnd 6 718 21 957 28 675 6 718 6 718* 0** 0** 
Totalt 6 718 21 957  28 675 6 718 6 718 0 0 

 

Analys 
*Årets anpassningar finns inom tidigare omsorgen och har hanterats till större delen genom nedläggning av Båtsmansgården. 
 
** Handlingsplaner finns avseende IFO och försörjningsstöd samt att flera övriga verksamheter arbetar med Jotibmodellen för att 
hantera sina budgetar. Dessa handlingsplaner innehåller aktiviteter för att minska underskottet men det är oklart vilken effekt de 
kommer att ha i år och även med vilka belopp. Aktiviteterna finns listade ovan i avsnittet om ekonomi. 
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Bilaga Covid 19 

Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till covid-19 

Kompensation  
sjuklön 

Övrig  
kompensation  

för  
merkostnader  

Förlorade 
intäkter  

pga covid-19 

Minskade  
kostnader  

pga covid-19 

Ökade 
kostnader  

pga covid-19 

Årets netto- 
kostnader för  

covid-19 

Nämnd 

Socialnämnd 2923 702 0 0 -3 855* -230 
Totalt 2923 702 0 0 3 855 -230 

       

       
Kommentarer:       
Socialnämnd 
 

Kostnaderna kopplat med aktivitet 052 (covid-19) har minskat kraftigt jmf med föregående år. Nämnden 
har kompenserats för sjuklöner med 2,9 mnkr och kan använda statsbidraget god vård inom 
äldreomsorgen för covid-19 kostnader. 
 
*Kostnaderna avser kostnader kodade med aktivitet 052 (Covid-19) 0,9 mnkr samt uppskattade 
kostnader för sjuklöner motsvarande ersättning från försäkringskassan 2,9 mnkr. 
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Bilaga Ukraina 

Info: Kopiera in uppföljning från excelmallar, se exempel nedan 

Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till kriget i 
Ukraina 

Kompensation  
från staten 

Ökade 
kostnader  

Årets netto- 
kostnader 

Nämnd 

Socialnämnd 0 55 55 
Totalt 0 55 55 

    

    
Kommentarer:    
Socialnämnd 
 

Kostnaderna avser personal och förbrukningsmaterial som kopplats med 
aktivitet 055. Karlshamn har startat ett tillfälligt boende och i samband med 
detta haft kostnader. Fler kostnader är att vänta men beror ytterst på 
utvecklingen i Ukraina och andelen som söker uppehälle i Karlshamn. 
Lägenheter har hyrts av KABO och det råder en osäkerhet om Socialnämnden 
skall stå för kostnaden. 
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Bolag;

Utfall Utfall Jämfört Budget Prognos Prognos Utfall Avvikelse

Resultatuppföljning

2022-01-01 - 

2022-04-30

2021-01-01 - 

2021-04-30

med samma 

period fg år

helår helår 2022

(april)

helår 2022

(februari)

Helår 2021 prognos 

/budget

Intäkter 670 654 16 1 938 1 944 1 944 1 900 6

Nettoomsättning 670 654 16 1 938 1 944 1 944 1 900 6

Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0

Övriga intäkter 0 0 0

Rörelsekostnader -879 -874 -5 -2 888 -2 882 -2 876 -2 690 6

Råvaror och förnödenheter 0 0

Handelsvaror 0 0

Övriga externa kostnader -879 -874 -5 -2 888 -2 882 -2 876 -2 690 6

Personalkostnader 0 0 0 0 0

Avskrivningar på immateriella och materiella 

anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Övriga kostnader 0 0

Rörelseresultat -209 -220 11 -950 -938 -932 -790 12

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 429 -1 590 161 -4 400 -4 448 -4 286 -4 406 -48

Resultat efter finansiella poster -1 638 -1 810 172 -5 350 -5 386 -5 218 -5 196 -36

Stadsvapnet i Karlshamn AB

Kommentarer till resultatuppföljningen
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2022 
Period: Jan-Apr 
Bolag: Karlshamn Energi med dotterbolag 

Bolagsordförande: Annika Westerlund 

VD: Anders Strange 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Karlshamn Energi AB: Värme & Kyla, Elnät, Bredband, Laddinfrastruktur, solceller 

 Karlshamn Energi Elförsäljning AB: Elhandel, elproduktion i vindkraftverk 

 Karlshamn Energi Vatten AB: Vatten & avlopp (huvudmannaskap) 

    

    

 

Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Karlshamn Energi redovisar ett resultat i perioden på totalt 20,5 mnkr vilket är 9 mnkr bättre än föregående år (då ingick nedskrivningar med 11 
mnkr). 
 
Inom affärsområde Värme har den nya biooljepannan i norra nätet driftsatts, precis i tid till Södra Mörrums produktionsstopp. 
Årets första fyra månader har varit mildare än ett normalår, vilket inneburit lite lägre försäljningsvolymer. Inom VA-verksamheten har vi under 
perioden haft en del störningar, främst på ledningsnätet. 
 
Karlshamn Energi fortsätter att satsa för framtiden inom samtliga affärsområden och har flera pågående och planerade förbättringsprojekt. 
Investeringar uppgår totalt till 34 mnkr i perioden. Vissa investeringsprojekt kommer att bli senarelagda, främst inom Vatten. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

Karlshamn Energi bidrar till kommunens utveckling genom säkerställande av framtidens vattenförsörjning och framtidssäkrad 
samhällsnyttig infrastruktur av el, fiber, värme och vatten. 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status indikator 
Dricksvattenförsörjningen ställer stora 
krav på både tillgång och rening. Vi 
behöver även säkra tillgången till 
reservvatten. 

Beslut har tagits om nytt vattenverk, 
reservvattentäkt samt uppgradering av damm. 
Bolaget genomför upphandling och 
detaljprojektering av nytt vattenverk vilket även 
ska visa kalkyl och tidplan för projektet. 

Upphandling och 
detaljprojektering 
klart senast 2024-09-
30 

Upphandlingen är 
något försenat, men 
driftsättning planeras 
enligt plan. 

 

Utbyggnad av laddinfrastruktur för 
elcyklar och bilar, som följer kunders 
efterfrågan. 

Antal publika laddplatser i KEABs regi (privata 
alternativ finns) 

Antal:  60 st Pågår enligt plan. Helt 

Karlshamn kommuns framtida 
spillvattenförsörjning 
 

Utredning om hur vi skall rena spillvatten från 
läkemedel och sjukdomsframkallande 
organismer. 
 

Utredning klar senast 
2022-11-11 

Pågår enligt plan Helt 

    Välj status 
    Välj status 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

KEAB arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet förnyelsebar leverans av fjärrvärme genom att ersätta reservproduktion baserad på 
fossila bränslen, främst till bioolja men även genom att optimera leveransen av spillvärme från Södra Cell. 
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Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status indikator 
Mål kring koldioxidutsläppen från 
fjärrvärmeverksamheten ska understiga 
0,2 g/kWh år 2022. Det långsiktiga målet 
är ett fossilbränslefritt och klimatneutralt 
fjärrvärmesystem 

Mängd koldioxidutsläpp per såld mängd 
fjärrvärme. 

År 2022: 
0,2 g/såld kWh 
fjärrvärme 

Mäts helårsvis Helt 

    Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status indikator 
KEAB Elnät ska vara driftsäkert och ha hög 
tillgänglighet 

Oaviserad medelavbrottstid (minuter/kund) i 
eget nät ska vara mindre än 20 min/år som ett 
rullande genomsnitt över tre år 

<20 minuter/år Mäts helårsvis 
Utfall år 2021: 6 
minuter 

Helt 

KEAB ska arbeta aktivt med digitalisering 
samt driva affärsutveckling inom 
infrastruktur 

KEAB ska erbjuda kunder digitala tjänster samt 
arbeta med effektivisering av interna processer 
genom bl.a. digitalisering och modernisering av 
system. 

Uppkopplade mätare 
Digitala tjänster ska 
införas 

 Helt 

KEAB – våra medarbetare ska vara friska, 
trivas och må bra 

Uppföljning sjukfrånvaro på kort och lång sikt, 
uppföljning av övertid och 
beredskapsutryckningar. Genomförande av 
teamutveckling. 

Sjukfrånvaro, 
Övertidsrapport 

 Helt 

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

resultat och måluppfyllnad. Kommentera även eventuell effekt av covid-19 och kriget i Ukraina. 

 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 
Utveckling av verksamheten inom Vatten & Avlopp har varit, och är fortsatt, en utmaning. Många åtgärder och aktiviteter är 
implementerade och processen fortsätter. Verksamhetsmässigt har vi flera utmaningar framöver; anläggningarnas status har omfattande 
behov av reinvesteringar och forcerat underhållsarbete, vilket kommer att kräva resurser under en lång tid framöver. 
 
KEAB har stort behov av om- och tillbyggnad av verksamhetslokaler pga. utökad verksamhet med VA.  
 
KEAB ansvarar för samhällskritisk infrastruktur och därav är det mycket viktigt med långsiktig planering av verksamheten och dess 
förutsättningar. Det är viktigt att säkerställa reinvesteringar och utveckling av verksamheten. Med kommunens nuvarande begränsade 
låneutrymme och ev. påverkan på Karlshamn Energis framtida investeringar ser vi utmaningar och risk för konsekvenser i verksamheten.  
 
Situationen i omvärlden påverkar verksamheten, främst i form av kraftigt ökade priser på material och bränsle samt leveransförseningar.  
 

 

3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
Satsningar för framtiden sker inom flera områden i verksamheten: 
Inom Värme har den nya biooljepannan i norra fjärrvärmenätet färdigställts och levererar enligt plan, driftsättning precis i tid till Södra cells pågående 
produktionsstopp. 
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Inom Bredband pågår projektet för att installera fibernät i kommunens största lägenhetsbestånd och merparten av lägenheterna i Asarum är 
färdigställda. Ett stort och viktigt projekt för den långsiktiga bredbandsaffären. Utveckling av IoT tjänster pågår, främst i samarbete med Olofström 
och Ronnebys kommuner. 
 
Belysningsprojektet som utförs på uppdrag av kommunen, är i slutskedet. Projektet har löpt enligt tidplan och inom budget och kommer att innebära 
kostnadsreduktioner för kommunen. 
 
Inom Vatten har flera förbättringsprojekt påbörjats exempelvis införande av digitala vattenmätare, uppgradering av styrning på Sternö reningsverk 
och ombyggnad av flera viktiga pumpstationer.  
Inom Vattenverksprojektet förbereds upphandling, vilket kommer att vara en partnering med totalentreprenad enligt ABT06. VA-planen har också 
färdigställts i samarbete med kommunen och Miljöförbundet och kommer till KF för beslut innan sommaren. 
 
 

B 
Inom 
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Personaluppföljning – sjukfrånvaro (se exempel nedan, kopieras från excelfil) 

Uppföljningen ska fyllas i för augusti och december och om möjligt även fyllas i för april 

 

KEAB 

Personaluppföljning Utfall 
perioden 

Utfall 
perioden 

män 

Utfall 
perioden 

kvinnor 

Utfall 
helår  

Utfall 
helår  

  2022 2022 2022 2021 2020 

Sjukfrånvaro %           

Totalt 3,04% 3,29% 2,24% 2,39%  3,60%  

--29 år 8,09%       

30 - 49 år 2,36%       

50 – år 2,90%      

           

            

Därav sjukfrånvaro % 60 
dagar eller mer 7,99%   27,73%  32,26%  

--29 år        

30 - 49 år        

50 – år        

            

 

Kommentarer och analys 
Sjukfrånvaron bedöms vara normal. 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel (kan också kopieras in från excelfil) 

Resultatuppföljning (enhet tkr)

Utfall 

2022-04-30

Utfall

2021-04-30

Avvikelse jmf 

med fg år

Budget 

2022

Helårsprognos

2022 (april)

Budget-

avvikelse

Rörelsens intäkter 168 219 147 423 20 796 429 598 428 999 -599

Rörelsens kostnader -125 320 -104 486 -20 834 -333 698 -333 590 108

Avskrivningar enligt plan -20 177 -18 370 -1 807 -65 419 -64 869 550

Nedskrivningar 0 -11 483 11 483 0 0 0

Rörelseresultat 22 722 13 084 9 638 30 481 30 540 59

Finansiellt netto -2 251 -2 021 -230 -6 681 -6 090 591

Resultat efter finansiella poster 20 471 11 063 9 408 23 800 24 450 650

 

 

 

 

 

 

653



5. Investeringsuppföljning
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Investeringsuppföljning KEAB

(enhet tkr) 

Projektbudget 

totalt för 

projektet

Upparbetat 

t o m 2021-12-

31

Periodens utfall 

jan-april 2022

Ackumulerat 

projekt t o m 

april 2022

Budget helår 

2022

Helårs-

prognos

Budget-

avvikelse

Investeringar/investeringsprojekt

Bredband utbyggnad skärgård 7 700 8 255 168 8 423 1 700 1 345 355

Värme & Kyla Biooljepanna 19 000 7 971 4 547 12 518 10 523 9 500 1 023

Om- & tillbyggnad verksamhetslokal Prinsgatan 110 000 10 941 11 10 952 21 477 8 360 13 117

Bredbandsnät flerfamiljshus 15 200 715 260 975 10 700 12 065 -1 365

Bredbandsnoder (säkerhet) 0 0 433 433 10 950 1 500 9 450

0 0

0 0

0 0

Summa investeringar 5 419 55 350 32 770 22 580

 Grupperade projekt - ej särredovisade (individuellt mindre belopp)

Elnät re- och nyinvesteringar 2 167 2 167 12 920 14 079 -1 159

Elmätning inkl. tillbehör (årligt utbyte) 1 357 1 357 5 150 5 150 0

Bredband nyanslutningar, reinvesteringar 6 835 6 835 6 796 10 479 -3 683

Värme & Kyla re- och nyinvesteringar 4 997 4 997 11 693 12 183 -490

Värme & Kyla nyanslutningar (kundstyrt) 2 060 2 060 9 780 21 268 -11 488

Laddstolpar & IT 90 90 1 000 1 000 0

Fastighet och gemensamma inv. 47 47 3 064 3 064 0

Summa grupperade investeringar 17 553 50 403 67 223 -16 820

Summa totalt 22 972 105 753 99 993 5 760
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Investeringsuppföljning KEVAB

(enhet tkr) 

Projektbudget 

totalt för 

projektet

Upparbetat 

t o m 2021-12-

31

Periodens utfall 

jan-april 2022

Ackumulerat 

projekt t o m 

april 2022

Budget helår 

2022

Helårs-

prognos

Budget-

avvikelse

Investeringar/investeringsprojekt

Framtida vattenförsörjning Nytt vattenverk 626 2 628 19 100 16 500 2 600

Framtida vattenförsörjning Reservvattentäkt Mörrumsån 1 499 2 1 501 1 000 1 100 -100

Framtida vattenförsörjning Långasjödammen 0 0 0 500 500 0

Vattentäkt Mien 3 093 102 3 195 500 700 -200

Vatten utbyggnad enligt KF beslutad VA-plan 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

Summa investeringar 106 21 100 18 800 2 300

 Grupperade projekt - ej särredovisade (individuellt mindre belopp)

Vatten produktion 1 103 1 103 17 860 13 094 4 766

Vatten distribution 7 448 7 448 31 993 33 179 -1 186

Vatten nyanslutningar 1 404 1 404 13 000 9 509 3 491

Vatten mätare  (årligt utbyte) 1 524 1 524 3 300 3 300 0

Vatten övriga investeringar 36 36 6 100 2 604 3 496

Summa grupperade investeringar 11 515 72 253 61 686 10 567

Summa totalt 11 621 93 353 80 486 12 867
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
 

Resultat  
Omsättningen ökar främst pga. högre marknadspriser inom Vindkraft och Elhandeln, vilket även medför betydligt högre kostnader för 
inköpt el. Totala resultatet överstiger föregående år med 9 mnkr, vilket förklaras av förbättrat resultat inom AO Bredband pga. lägre 
nedskrivningar. Även Vindkraften ger ett förbättrat resultat pga. betydligt högre elpriser än föregående år. 
 
Investeringar  
Projekt för utbyggnad av infrastruktur för fiber har delvis förskjutits från år 21 till år 22 (cirka 4 mnkr).  Vi har även högre efterfrågan på 
kundanslutningar inom värme och elnät än tidigare, vilket påverkar investeringsvolymen. Om- och tillbyggnad av verksamhetslokal 
påverkas av höga prishöjningar på material.  
Inom Vatten har flera projekt förskjutits främst på distributionssidan men även på produktionssidan. Vattentäkt Mien och Mörrumsån har 
blivit försenade pga. överklagan av domar. 

 

 

7. Verksamhetsmått/ nyckeltal  

Verksamhetsmått 2018 2019 2020 2021 2022 

Prognos

Andel leverans från Södra 

av fjärrvärme, %
93 97 87 98 95

Operativt resultat KEAB 

koncern (ej nedskr.), mnkr
18 26 25 30 25

Soliditet exkl. KEVAB % 31,1 28,2 26,4 24,5 26,6
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8. Uppföljning intern kontroll   

Redovisning av Intern kontroll -  planering och uppföljning 
Karlshamn Energi har integrerad intern kontroll som en del av den funktionella organisationen, med proaktivt stöd av olika 
stabsfunktioner såsom Ledningssystem och Ekonomi & Administration kompletterat med extern och intern revision för tvärfunktionell 
kontroll och samordning. Karlshamn Energi har ett ledningssystem med dokumentation av processer, rutiner och instruktioner för hela 
verksamheten samt för verksamhetens viktiga styrdokument såsom policys, mål, verksamhetsplaner, bolagsstyrande dokument etc. KEAB 
är certifierat inom ISO för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Inom ramen för detta sker systematisk uppföljning både externt och internt 
utifrån KEABs ledningssystem. Extern revision genomförs årligen. Intern revision genomförs årligen vid sex tillfällen, vilket har resulterar i 
förbättringsförslag och avvikelser. Laggenomgång inom miljö och arbetsmiljö genomförs av extern part. Interna skyddsronder genomförs 
sju gånger per år med fokus på avvikelser och förbättringsförslag. System för avvikelsehantering inkl. visselblåsarfunktion finns. 
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2022 
Period: Jan-Apr 
Bolag: Karlshamns Hamn AB 

Bolagsordförande: Anders Karlsson  

VD: Mats Olsson 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Hamnverksamhet 

 Logistikverksamhet 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

Sammanfattning  

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

Ukraina krisen påverkar KHAB i stor grad vad gäller ekonomi och framtida utveckling. Flöden i östlig riktning minskar pga. 
sanktioner mot Ryssland. Olje flöde från Ryssland till Karlshamn har upphört. Detta får genomslag fr o m april. 
Co2 utsläpp högre än mål. MEN HVO infört i slutet av perioden vilket kommer att få genomslag så årsmålet uppnås. 
Effektivitet påverkas av mixförändringar, där oljeverksamheten har mycket liten aktivitet. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

inriktningsmål.  

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

Hur vi kan ta ansvar för morgondagens samhälle tolka att tillse att hamnen utvecklas genom en långsiktig tillväxt med bra 

miljöhänsyn för invånarnas bästa i balans med företagets lönsamhet. Vi jobbar aktivt med vårt miljöarbete och utvecklar det 

hela tiden framåt. En av våra stora varor som vi jobbar med kommer på tåg och skeppas ut på båt vilket är miljömässigt ett 

bra sätt att transportera varor på. 

 
En viktig del är att våra investeringar görs rätt och att hamnen växer 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Långsiktigt omsättningsmål> 200 
mnsek 

Omsättning 190 mnsek Årstakt 190 mnsek Helt 

Avkastning på sysselsatt kapital ROCE talet  >2,5 % 2% Ej uppfyllt  

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

Vi breddar kunskapen om hamnen till invånare och kunder, som är till gagn för hamnens utveckling. 

 

Vi utbildar vår personal så de följer utvecklingen inom branschen och håller sig uppdaterade på de senaste säkerhetsreglerna 

m.m. 

 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Vart 3:e år tillse att vi har öppet hus Senaste Öppet Hus 2022 Delvis visning maj 
22 

Delvis 

Minst 5 studiebesök i hamnen per år Antal studiebesök 5 2 Delvis 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

 

För hållbar utveckling är bästa mätetalet att vår CO2 utvecklas. Vi har ett bra miljöinvesteringsprogram som kommer 

att ge långsiktig utveckling, med solceller som kommer att stå färdigt 2022. Led belysning är genomfört på många 

ställen inom hamnen år 2019–2021, detta arbete fortsätter under år 2022. Nya effektivare maskiner som drivs av el. 

mm. Gått över till HVO för vissa maskiner. Löpande utbyte av tjänstebilsflottan till Hybrid-/elbilar. 

Indikator mäts på miljon ton CO2 i relation till miljon ton gods hanterat. 

 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Minskade CO2 utsläpp bränsle CO2< år 2018 (350 ton/miljon ton gods) 300 414 Ej uppfyllt  

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

Vi bygger ut vår säkerhetsorganisation efter de nya lagstiftningarna och kraven som gäller. Löpande arbetsmiljöarbete för att 

personalen ska må bra och för att olycksfall inte ska behöva ske. Vi tar hand om vår personal genom att bl.a. erbjuda dem 

friskvårdsbidrag samt tillgång till Hamnens lilla gym. Hamnen har också en fritidsförening som gör gemensamhets aktiviteter 

för att få må bra. 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Lågt antal olycksfall (ej allvarligare 
olycka) 

Antal Olycksfall <2/månad 2 Helt 

Våra anställda ska må bra % sjukskrivna <4 Ej siffror ännu Ej uppfyllt  

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

Effektivitet är en av våra viktigaste konkurrensmedel. Ett bra mått på detta är personalkostnad i relation till omsättning. Vi har 

en låg omsättning på personal, den större andelen har jobbat här länge.  

 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Automatisering, minskade 
personalkostnader i relation till 
omsättningen 

% personalkostnad/omsättning <46,5 % 48,2% Ej uppfyllt  

    Välj status 

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

verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. Kommentera även eventuell effekt av covid-19 och kriget i Ukraina. 

 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

Stora kostnadsökningar på energi och drivmedel påverkar företagets resultat negativt. Ökade materialkostnader vilka fördyrar 
investeringar m.m. 
Stor påverkan från speciella operationer i Ukraina påverkar KHAB  
 
 
 

 

3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
 
Persona 
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Personaluppföljning – sjukfrånvaro (se exempel nedan, kopieras från excelfil) 

Uppföljningen ska fyllas i för augusti och december och om möjligt även fyllas i för april 

EXEMPEL 

Personaluppföljning Utfall perioden Utfall 
perioden män 

Utfall 
perioden 

kvinnor 

Utfall helår  Utfall helår  

  2022 2022 2022 2021 2020 

Sjukfrånvaro %       5,13 %  4,7 %  

Totalt ########## ########## ########## 8367 h  6200 h  

--29 år ########## ########## ##########   7,69 %  

30 - 49 år ########## ########## ##########  6,09 % 4,05 %  

50 -- år ########## ########## ##########  4,23 % 3,46 %  

            

            

Därav sjukfrånvaro % 
60 dagar eller mer ########## ########## ##########     

--29 år ########## ########## ##########     

30 - 49 år ########## ########## ##########     

50 -- år ########## ########## ##########     

            

 

Kommentarer och analys 
Under Corona pandemin har sjuktalen stigit, detta beroende på striktare regler samt sjukfall av Corona. 
Ett par långtidssjukskrivningar i början av året påverkar siffrorna negativt, men vi har ej underlaget färdigt för april. 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel (kan också kopieras in från Excel fil) 

 

Resultatuppföljning (enhet 
tkr) 

Utfall  
2022-04-30 

Utfall 
2021-04-30 

Avvikelse jmf 
med fg år 

Budget  
2022 

Helårsprognos 
2022 (april) 

Budget-
avvikelse 

              

Rörelsens intäkter 67 066 72 375 -5 309 189 720 189 720 0 

Rörelsens kostnader -54 261 -57 796 3 535 -144 753 -148 753 -4 000 

Avskrivningar enligt plan -9 771 -9 710 -61 -33 584 -33 584 0 

Nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 

Rörelseresultat 3 034 4 869 -1 835 11 383 7 383 -4 000 

Finansiellt netto -1 902 -1 644 -258 -6 058 -6 058 0 

Resultat efter finansiella poster 1 132 3 225 -2 093 5 325 1 325 -4 000 
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsuppföljning  

(enhet tkr)  

Projektbudget 
totalt för 
projektet 

Upparbetat  
t o m 2021-

12-31 

Periodens 
utfall jan-
april 2022 

Ackumulerat 
projekt t o m 

april 2022 

Budget 
helår 
2022 

Helårs-
prognos 

Budget-
avvikelse 

                

Investeringar/investeringsprojekt               

RoRo nya färjeläget 202 500 214 113 9 912 224 025 73 500 73 500 0 

Invallning cisterner 16 500 500 1 000 1 500 13 000 13 000 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

        0     0 

        0     0 

        0     0 

        0     0 

                

Summa investeringar     10 912   86 500 86 500 0 

 Grupperade projekt - ej särredovisade (individuellt mindre 
belopp) 

              

Myndighetskrav     414 414 2 940 4 940 -2 000 

Underhållsinvesteringar     3 136 3 136 13 281 13 281 0 

Ersättningsinvesteringar     0 0 75 75 0 

Affärsmässiga investeringar     42 42 5 500 5 500 0 

Övriga investeringar     281 281 900 1 200 -300 

0     0 0 0 0 0 

               

Summa grupperade investeringar     3 873   22 696   -2 300 

Summa totalt     14 785   
109 
196 

  -2 300 
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
Ökade kostnader på energi, men också på investeringar skapar problem. 
Mixförändringar mellan produkter med hög vinstmarginal till produkter med låg marginal pga. Ukraina krisen skapar lägre 
vinstmarginal totalt. 

 

 

7. Verksamhetsmått/ nyckeltal  

Verksamhetsmått 2018 2019 2020 2021 2022

Omsättning 248,9 333,5 192,8 199,5

Vinst 26,8 45,8 12,7 9,6

ROCE 4,90% 8,90% 2,40% 1,30%

Sjukfrånvaro 6% 4,70% 4,70% 5,13%

Soliditet 29% 30,90% 27,80% 23,30%  

8. Uppföljning intern kontroll   

Redovisning av Intern kontroll -  planering och uppföljning 
Systematiskt arbete sker löpande under räkenskapsåret. KPI tal uppsatta för varje avdelning samt för hela organisationen, stäms av varje 
månad. Fokus på att eliminera risker genom rutinbeskrivningar, kontrollfunktioner m.m. 
ISO certifiering 14 000 samt 9 000, samt revisionen av densamma. Ledningens genomgång två gånger om året. 
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2022 
Period: Jan-Apr 
Bolag: Karlshamnsbostäder AB 

Bolagsordförande: Ola Persson 

VD: Kristina Söderling 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Bolagets verksamhet är att inom Karlshamns kommun köpa, sälja, bebygga, förvalta 

och utveckla fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande 
lokaler 

 Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda goda bostäder och i allmännyttigt 
syfte främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun samt erbjuda hyresgästerna 
möjlighet till boinflytande 

 Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Med affärsmässighet avses 
att bolaget ska ha samma övergripande förhållningssätt som ett icke subventionerat 
företag på en marknad intar inför investeringar, sin dagliga drift och i relation till andra 
aktörer 

 

Sammanfattning  

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

Summera de väsentligaste delarna i rapporten.  
Omvärldsanalysen har ändrats väsentligt sedan några år tillbaka – pandemin och kriget påverkar både människor och 
ekonomin. Trots att prisökningarna är ett faktum försöker Karlshamnsbostäder leverera budgeterat resultat. Genom 
effektiviseringar, omprioriteringar och omfördelningar tror vi att vi kommer kunna lämna ett resultat på 30,5 mkr. Vi arbetar 
enligt våra fyra målområden: God lönsamhet, nöjda kunder, engagerade medarbetare samt social och ekologisk hållbarhet. 
Dessa kopplar vi sedan till KF:s fem inriktningsmål vilka vi tycker uppfylls väl.  
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

inriktningsmål.  

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

 
Karlshamnsbostäder arbetar aktivt med klimat- och miljöfrågor i syfte att reducera bolagets och dess hyresgästers negativa miljöavtryck. 
 
Genom vårt arbete med hyresgästinflytande erbjuder vi delaktighet för våra hyresgäster att påverka sitt boende och sitt bostadsområde. 
 
Vi vill genom olika aktiviteter och projekt i egen regi eller i samarbete med olika organisationer uppmuntra våra medarbetare och hyresgäster till en 
sund och hållbar livsstil samt möjlighet till kulturella upplevelser för att främja folkhälsan. 
 
Efter första tertialet kan vi konstatera att vi klarat av vårt mål med att 80 % av våra arbetsmaskiner är fossilfria och förberedelserna inför 
implementation av både bil- och cykelpool är i full gång.  
 
Bolaget har blivit godkända för Lån för Social hållbarhet – en kvalitetsmärkning som innebär att Kommuninvest tror på våra satsningar.  
 
Ett nära samarbete med bland andra Socialtjänsten Karlshamns kommun och Kronofogdemyndigheten bidrar till att vi kan klara vårt mål att inte avhysa 
några barnfamiljer.  
 
Tillsammans med föreningen Hej Blekinge driver vi ett IOP-projekt under tre år i syfte att minska ofrivillig ensamhet bland äldre. Idag arbetar vi med 25 
återkommande hyresgäster där vi bidrar till en minskad ensamhet.   

 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Nöjda kunder 
 

 Ett större projekt för äldre i syfte att minska 
ofrivillig ensamhet 
 

3 år 2021-2023 
Kvalité framför 
kvantitet 

Arbetar hittills aktivt 
med ca 25 hg idag 

Delvis 

Engagerade medarbetare 
 

 Friskvårdsbidrag  100 % användning 
 

22,7% Delvis 

669



Friskvårdstimme 100 % nyttjande 
 

13,3% Delvis 

Social och ekologisk hållbarhet 
 

Sänka energiförbrukningen med 30 % 2030 
jämfört med 2008 

24 % ackumulerat 
år 2022 
 

Genomräkning 
pågår 

Delvis 

Miljödiplomerade, 2022 Godkänd revidering 
 

Förberedelse pågår Ej uppfyllt  

 Fossil bränsleförbrukning 

 0 % till 2030, avser arbetsmaskiner 
 

80 % av 
maskinerna går på 
fossilfritt 2022  
 

80 % klart. 
Resterande 
successivt under 
kommande år  

Helt 

 Eldrivna företagsbilar (även hybrid) 

  

30 % 
 

Bilutredning pågår Delvis 

 Cykelpool 

  

Utredning av 
efterfrågan 2022 
 

Vi planerar 
implementering 
under 2022 

Delvis 

 Laddstolpar till elbilar  

  

 1 påbörjad, klart 
202205 
2x till hösten -22 

Delvis 

 Avhysning av barnfamiljer 

  

0 stycken 0 st Helt 

 Automatisk tvättmedelsdosering i 
gemensamma tvättstugor, 100 % till 2030 

  

35 % klara under 
2022 
 

35 % klart. Övriga 
konverteras 
successivt 
kommande år 

Helt 

Boinflytandemöte 

  
 Utefter behov, tex  

inför projekt, 
trygghetsfrågor, 
utemiljö etc  
 

 Delvis 

 Godkända för minst ett nytt grönt lån 
 

1 lån  Ej uppfyllt  

 Minst ett Lån för Social hållbarhet 

  

1 lån 1 lån Helt 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
I vårt bosociala arbete ingår att erbjuda utbildning och lärande för våra hyresgäster i ämnet ”Bo i hyresrätt”. 
 
Karlshamnsbostäder samverkar med grund-, gymnasie- och vuxenskolor i form av att ta emot praoelever samt erbjuda praktik och lärlingsplatser. 
Tillsammans med arbetsförmedlingen och andra arbetsmarknadsparter erbjuds praktikplatser där arbetet kan kombineras med språkträning, som 
skapar mervärde för alla parter.  
 
Vi vill genom praktikplatser även skapa intresse för fastighetsbranschen och en ökad vilja att utbilda sig och arbeta inom branschen. 
 
Karlshamnsbostäder har under det första tertialet hunnit starta och genomföra utbildning i bland annat digital teknik i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan och har haft 2 kurser med läxhjälp i samarbete med Rädda barnen och Kvinnojouren. 
 
Vi har utökat med ett odlingsprojekt i beståndet.  
 
Under sommaren kommer vi prova på ett koncept tillsammans med Arbetsmarknadsenheten där två kvinnor kommer arbeta hos oss med inre och yttre 
fastighetsskötsel i syfte att komma ut i arbete alternativt vidare i studier efter avslutat projekt.  
 
Praktikplatser är planerade till hösten. 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Nöjda kunder  Öka kunskapen kring rättigheter och 

skyldigheter för boende i hyresrätt genom 
att alla nyinflyttade ska delta i vår Boskola  
 

100 % av alla 
nyinflyttade 
 

25 % Delvis 

 Erbjuda hyresgäster utbildning i digital 
teknik  
 

10 tillfällen  
 

2 tillfälle Delvis 

 Erbjuda studiecirklar i olika ämnen  
 

10 studiecirklar/år 
 

 Delvis 

Social och ekologisk hållbarhet 
 

 Gröna KABO – utöka med nya 
odlingsprojekt. Möjlighet för hg att själva 
odla och sköta planering 
 

2 stycken 
 

1 st Delvis 

 Projekt med Arbetsmarknadsenheten  

  

2 praktikplatser 
med efterföljande 
max 6 mån arbete 

2 personer i 
Fridhemsprojekt 

Delvis 
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 Praktikplatser 

  

Minst 2 praoelever 
 

1 till hösten Ej uppfyllt  

 Lärlingsplatser och APL  

  

Minst 1 elev 
 

1 till hösten Ej uppfyllt  

 Läxhjälp  

  

Minst 1 kurs 
 

2 kurser Helt 

 Språkskola, kurs i jobbsökning  

  

Minst 1 kurs 
 

Pågående kurs Delvis 

 ”Prova på” praktik  

  

1 person 
 

 Ej uppfyllt  

 Besök i skolor och informera om våra yrken 2 besök  Ej uppfyllt  
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv. Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala 
näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och 
företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn. 
 
Karlshamnsbostäder tittar på att bygga i olika geografiska områden inom kommunen. Detta för att stärka utvecklingsmöjligheterna för landsbygden, 
men även förtätning/nyproduktion i stadskärnan ingår i planerna. För att lyckas med etablering på landsbygden eller i ytterområden till Karlshamn krävs 
mer tomtmark samt fungerande infrastruktur och välfärd för att folk ska vilja bo och leva där.  
 
Karlshamnsbostäder arbetar kontinuerligt med att identifiera hållbara och innovativa boendeformer för att skapa attraktiva boendemiljöer som fungerar i 
livets alla skeenden.  
 
Genom att fortsätta jobba med ett hållbart ekonomiskt perspektiv kan vi vidhålla en god vinstmarginal i syfte att självfinansiera underhållsarbetet i vårt 
fastighetsbestånd. 
 
Vi har ett mål om att tillföra 5 nya bostäder under 2022. Vår förhoppning var att vi skulle kunna tillföra dessa i Kommunalhuset i Hällaryd men ändrade 
förutsättningar har gjort att fastigheten istället ligger ute till försäljning och målet för 2022 kommer inte att nås.  
 
Fiberutbyggnaden i beståndet pågår för fullt och vi beräknar vara helt klara sommaren 2023.  

 
 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

God lönsamhet 
 

 Vinst >35 mkr 
 

35 mkr 
 

 Delvis 

 Soliditet >15 % 
 

15 % 
 

 Delvis 

Likviditet >60 % 60 % 
 

 Delvis 

 Tillföra 50 bostäder under perioden 2021-
2026  
 

5 stycken under 
2022  
 

Renovering av 
kommunhuset i 
Hällaryd inställd. 
Nu ute till 
försäljning. Vi tittar 

Ej uppfyllt  
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på andra 
möjligheter. 

 Investera minst 230 mkr under åren 2018-
2026  
 

Möllebacken 
55MKR 
Lånefin. 8MKR 
Egenfin 25,5 MKR 
 

Pågår Delvis 

 Minst ett markköp om året 

  

1 köp 
 

 Ej uppfyllt  

 Uthyrningsgrad bostäder 99 % 

  

 99 % 
 

 Helt 

 Uthyrningsgrad lokaler 98 % Hyresbortfall max 2 
% 
 

Vi räknar med att 
nå detta mål under 
2022 

Delvis 

Nöjda kunder 
 

 Analys av efterfrågan inom befintligt 
bestånd 

Ett område 
(Fridhem) 

Analys klar Helt 

Social och ekologisk hållbarhet 
 

 Fiberutbyggnad i hela beståndet 500 lgh  
(Vi påverkar ej 
tidplan, Keab 
driver) 

Pågår för fullt. Helt 
klart sommaren -23 

Helt 

 Vräkningsförebyggande arbete med sociala 
myndigheter 

  

4 gånger 1 gång Delvis 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

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

I vår kundundersökning kan vi glädjande nog se att hyresgästerna upplever både trygghet och trivsel i tillfredställande nivåer. Vi arbetar mycket med 
frågorna och har som en del av arbetet med projektet Huskurage gjort ett av fyra planerade besök.  
 
Vi planerar även i år att genomföra Day Camp, vårt sommarläger för våra unga hyresgäster, förberedelserna är i full gång.  

 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Nöjda kunder 
 

 Kundundersökning: 

 Trygghet 

 Trivsel 

   

Betyg 3,80 3,87 Helt 

Betyg: 3,80 3,81 Helt 

Förstärkning av yttre skalskydd Porttelefoner 450 
tkr 
 

Klart, fler förbereds Helt 

Social och ekologisk hållbarhet 
 

 Huskurage/våld i nära relation  
 

4 besök i områden 
 

1 besök Delvis 

 Barnens Träd  

  

1 träd om året 
 

0 st. (Planteras i 
maj) 

Ej uppfyllt  

 Barns rätt till trygga och tillgängliga 
lekplatser  

  

1 lekplats 
 

 Ej uppfyllt  

 Projekt för socioekonomiskt utsatta barn 

  

100 barn 
 

0 barn Ej uppfyllt  
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(genomförs till 
sommaren) 

 Samarbete med Lunds universitet:  

 Kritiska incidenter för äldre  

 Reloc-Age 

   

 1 samarbetsprojekt Förlängt, pågår Delvis 

 1 samarbetsprojekt Klara enligt 
förfrågan från LU 

Helt 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Karlshamnsbostäder strävar efter att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare där vi speglar vårt samhälle. 
 
Karlshamnsbostäder bedriver ett aktivt arbete för att få nöjda och engagerade medarbetare. En viktig del är att erbjuda alla medarbetare möjlighet till 
kontinuerlig kompetensutveckling samt att utveckla ledarskapet i organisationen.  
 
Processen för hantering av lokaler har under första tertialet setts över och vi kan redan se en klar förbättring i hur vi arbetar med uthyrningen av 
lokalerna.  
 
Implementering och utbildning i det nya budgetverktyget pågår och vi kan redan se en stor nytta med programvaran.  

 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

God lönsamhet 
 

 Ramar för framtida organisation  
 

Utredning klar 
 

Pågår, beräknas vara 
klart 2022 

Delvis 

 Gränsdragningslistor ny organisation 
 

Gränsdragningslistor 
klara 
 

Pågår, beräknas vara 
klart 2022 

Delvis 

 Kompetensinventering 
 

100 % 
 

Ca 20 % Delvis 

 Processer för felanmälningar och 
omflyttningar klara 
 

Implementerat 2022 
 

Process implementerad Helt 

 Processer för hantering av lokaler 
 

Implementerat 2022 
 

Process implementerad Helt 

 Utredning ägarlägenheter 

  

Utredning klar 
 

Utredning klar, ej aktuellt 
just nu.  

Helt 
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 Implementering budgetverktyg 

  

Implementering klar 
 

Programvara på plats – 
utbildning pågår 

Delvis 

 Fastighetsövervakning Momentum fullt 
”up&running” 

Implementering pågår Delvis 

Engagerade medarbetare 
 

 On/off boarding, rekryteringsprocessen Process klar och 
antagen 
 

Under arbete/utvärdering Delvis 

 Kompetenskartläggning 

  

Kartläggning av all 
personal klar 
 

Pågår Delvis 

 Intranät, full implementation 

  

Implementering klar 
 

Framflyttat till hösten 
2022 

Ej uppfyllt  

 NMI 

  

80 % 
 

Medarbetarundersökning 
görs hösten 2022 

Ej uppfyllt  
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1.2 Ett gott liv för alla i Fridhem 
 
Karlshamnsbostäder har inlett ett omfattande arbete gällande upprustning av bostadsområdet Fridhem. Här ryms ca 230 lägenheter och ca 120 
studentrum. I området bor >20 olika nationaliteter med blandade hushåll – från ensamma äldre till barnfamiljer och studenter. Fridhem byggdes under 60-
talet och har under årens lopp haft sina utmaningar både ekonomiskt och socialt. Idag är det ett mer välfungerande område där folk trivs och känner sig 
relativt trygga. 
 
Investeringen på totalt 60 mkr är helt egenfinansierad. Karlshamnsbostäder har beviljats Lån för Social hållbarhet, vilket innebär att vi, tillsammans med 
Kommuninvest, kommer utvärdera och mäta effekterna av insatserna löpande under tre år. Att vi beviljats ett Lån för Social hållbarhet är en 
kvalitetsmärkning som innebär att Kommuninvest tror på våra satsningar.  
 
För att uppnå god lönsamhet, nöjda hyresgäster, engagerade medarbetare samt social- och ekologisk hållbarhet i Fridhem har en rad strategier tagits fram. 
Extra fokus läggs på barn och ungdomar, kvinnor och äldre. Arbetet sker i nära samarbete med föreningsliv och andra ideella organisationer. Våra 
strategier för projektet är:  

1. Strategiska investeringar för att minska akuta (dyra) skador 
2. Ökad trygghet och trivsel genom förbättrad boendemiljö och bosociala aktiviteter 
3. Förbättra driftnettot genom lägre drift- och förvaltningskostnader 
4. Nya rutiner för hyresgästservice, skötsel och yttre underhåll 
5. Bygga bort hyresbortfall (konvertera en mindre del av de tomma studentlägenheterna) 
6. Förbättra Fridhems image genom förstärkt yttre underhåll 
7. Effektivare processer gällande vanvård och störningar.    

 
Projektet är också ett pilotprojekt för lärande, där ett av målen är att definiera framtidens serviceflöden för hela bolaget och skapa en arbetsmiljö som är 
trivsam, det ska vara kul att jobba i Fridhem!  
 
I tabellen nedan ges exempel på aktiviteter inom 1-3 år. 
 
 
 

Aktiviteter Indikatorer Indikatorer Utfall indikator Status  I samarbete med 
Boskola (lära sig om rättigheter och 
skyldigheter när man bor i hyresrätt) 
 

 Trygghetsindex 100 % av alla 
nyinflyttade 

25 % Delvis Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Belysning utomhus 
 

Trygghetsindex 
 

  Genomberäkning – 
analys pågår 

Delvis  
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Uppfräschning exteriört Trivselindex   Genomberäkning – 
analys pågår 

Delvis  

Gåfotboll för äldre  Trivselindex  Veckovis april-
september 

Pågår veckovis 
april-september 

Helt Högadals IS, Hej 
Blekinge (IOP) 

Lär dig cykla Trivselindex  2 kurser Start juni Ej 
uppfyllt  

Schvung och 
Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Odlingscafé Trivselindex  10 cafétillfällen 2 genomförda Delvis Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Körkortsteori Trivselindex  2 kurser 4 kurser 
genomförda 

Helt Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Utomhusaktiviteter för barn Trivselindex  5 tillfällen 1 tillfälle genomfört Delvis Rädda Barnen,  
Al-Salamföreningen 
Somaliska föreningen 

Cykelpool Trivselindex  Cykelpool igång Beräknad start 1 
juni 

Helt Arbetsmarknadsenheten 
(iordningställt cyklar) 

Samhällsinformation och demokratifrågor Valdeltagande  3 kurser 1 kurs genomförd Delvis Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Språkcafé Valdeltagande  2 kurser 1 kurs genomförd Delvis Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Kvinnogrupp med barnpassning Valdeltagande  Vid varje kurs Vid varje 
genomförd kurs 

Delvis Kvinnojouren och 
Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Läxhjälp Skolbetyg (hög- och 
mellanstadier) 

 Varje vecka, vår 
och hösttermin 

Genomförs varje 
vecka. 2 grupper 
igång 

Delvis Rädda Barnen och 
Kvinnojouren 

Nytt jobb i nytt land Inkasso och sena betalningar 
 

 2 kurser 1 kurs genomförd Delvis Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Hyresgästkommunikation Inkasso och sena betalningar 
 

 Löpande 
kontakt vid 

Löpande kontakt 
vid behov har skett 

Delvis  
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behov – 
samtal/sms/etc 

Konvertering av lägenheter (göra om ett 
antal studentrum till stora, prisvärda 
lägenheter) 

Förbättrat driftnetto  Analys av antal 
pågår 

3 st studentrum är 
konverterade till 
vanliga lägenheter 

Delvis  

Effektivisering av förvaltningen Förbättrat driftnetto  Analys pågår  Delvis  

Sänka driftskostnader Förbättrat driftnetto  Analys pågår  Delvis  

Stambyte Förbättrat driftnetto  Stambyte i hela 
området 

Pågår, inv.plan  
2026 gjord 

Delvis  

Definiera framtidens serviceflöden Förbättrat driftnetto  Analys pågår  Delvis  
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att bolaget har beslutat om årets affärsplan och hur detta påverkar bolagets 

verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. Kommentera även eventuell effekt av covid-19 och kriget i Ukraina. 

 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
- Begränsad kommunal borgensram medför att vi har svårigheter med att planera investeringar framåt då läget är osäkert  
- Stort hyresbortfall studentlägenheter 
- Låg hyreshöjning 
- Ökade kostnader för allt från material och varor till elpriser 
- Utmaning att finansiera nyproduktion 
- Eftersatt underhåll som leder till akuta skador vilket är väldigt kostsamt   
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3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
Den nya organisationen börjar komma på plats. Vi kan se att vi har möjlighet att bland annat jobba med lokalerna på ett bättre sätt vilket 
gör att vi dels har bättre kontroll men också kan hyra ut mer samt till rätt pris. Tack vare anställningen av controller har vi kunnat ta 
ytterligare ett grepp om den interna kontrollen. Fokus hittills i år har legat på våra system och outputen från dessa.  
 
Vi har blivit godkända för Lån för Social hållbarhet för vårt projekt Ett gott liv för alla i Fridhem. En kvalitetsstämpel som bekräftar att det vi 
gör är bra. Sedan tidigare är vi godkända för tre Gröna lån.   
 
Andra framgångar:  

- Stabil ekonomi 

- Största lokala hyresvärden 

- Stor geografisk spridning 

- Brett produktutbud 

- Hög servicenivå 

- Välunderhållna lägenheter 

- Gott renommé 

- Nära relationer till våra kunder 

- Trygga kunder 

- Boinflytande 

- Arbetar aktivt med inkludering 

- Gott samarbete med sociala myndigheter 

- IOP-projekt i samverkan med föreningen Hej Blekinge, ett projekt för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre 

- Effektivare förvaltning 
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Personaluppföljning – sjukfrånvaro (se exempel nedan, kopieras från excelfil) 

Uppföljningen ska fyllas i för augusti och december och om möjligt även fyllas i för april 

KABO 

Personaluppföljning 
Utfall 

perioden 

Utfall 
perioden 

män 

Utfall 
perioden 

kvinnor 
Utfall helår  

Utfall 
helår  

  2022 2022 2022 2021 2020 

Sjukfrånvaro %           

Totalt 4,20% 2,47% 7,62% 2,57% 3,26% 

--29 år 6,13% 6,13% 0% 0,85% 3,59% 

30 - 49 år 6,55% 3,02% 12,66% 3,86% 3,88% 

50 -- år 1,96% 1,78% 2,34% 1,45% 2,62% 

            

Därav sjukfrånvaro % 60 
dagar eller mer 

39,34% 0,00% 64,47% 12,49% 30,06% 

--29 år 0,00% 0,00% 0% 0,00% -- 

30 - 49 år 53,64% 0,00% 75,87% 17,40% -- 

50 -- år 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -- 

Kommentarer och analys 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel (kan också kopieras in från excelfil) 

 

Resultatuppföljning (enhet tkr)

Utfall 

2022-04-30

Utfall

2021-04-30

Avvikelse jmf 

med fg år

Budget 

2022

Helårsprognos

2022 (april)

Budget-

avvikelse

Rörelsens intäkter 76 891 75 226 1 665 230 865 232 093 1 228

Rörelsens kostnader -44 408 -44 245 -163 -136 139 -136 870 -731

Avskrivningar enligt plan -15 702 -13 912 -1 790 -49 186 -49 186 0

Nedskrivningar 0 0 0 0 0 0

Rörelseresultat 16 781 17 069 -288 45 540 46 037 497

Finansiellt netto -4 953 -4 718 -235 -15 040 -15 537 -497

Resultat efter finansiella poster 11 828 12 351 -523 30 500 30 500 0
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5. Investeringsuppföljning 

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

30 590 207 933 81 477 81 477 0

 Grupperade projekt - ej särredovisade (individuellt mindre belopp)

0 0 29 012 0 29 012

5 791 5 791 0 9 735 -9 735

5 631 5 631 0 9 184 -9 184

68 68 0 14 873 -14 873

220 220 0 220 -220

0 0

0 0

11 710 11 710 29 012 34 012 -5 000

42 300 219 643 110 489 115 489 -5 000
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
 
I ett läge med ökade kostnader för el, varor och material tvingas vi som bolag ständigt göra omvärderingar och omprioriteringar för att 
kunna leverera budgeterat resultat. Tack vare hårt jobb med att få lokalerna uthyrda har vi kunnat öka våra intäkter. På grund av vakanta 
tjänster är prognosen för personalkostnaderna lägre än budgeterat.  
 
Projektet på Möllebacken flyter på enligt plan och i år förväntas lägenheterna vara klara invändigt.  
Karlshamnsbostäders styrelse har 2022-04-21 beslutat om att öka den självfinansierade investeringsbudgeten med 5 miljoner kronor vilket 
medför att vi kan göra fler planerade investeringar och förhoppningsvis förekomma skadorna.  
 

 

 

7. Verksamhetsmått/ nyckeltal  

Verksamhetsmått 2018 2019 2020 2021 2022

Balansomslutning 

ttk 1 266  1 471  1 489  1 595  

Soliditet % 19       18       21       20       

Avkastning TK % 4        3        4        3        

Avkastning EK % 14       13       12       10       
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8. Uppföljning intern kontroll   

Redovisning av Intern kontroll - planering och uppföljning 
Obetalda hyror och inkassoprocessen  
Omtag processen förväntas vara klar 2022. 
 
Hyresrabatter PM5  
Justering systemhantering förväntas vara klar 2022.  
 
Processen för skadehantering 
Processen är analyserad och mindre justeringar är gjorda.  
 
Vanvård av lägenheter  
Omtag processen förväntas vara klar 2022. 
 
Beställningsrutin Bovärdar 
Beställningar över 2000 kr beviljas av förvaltare innan inköp. 
 
Omflyttningsprocessen, inklusive besiktningar och debiteringar 
Processen är analyserad och mindre justeringar är gjorda.  
 
Materialval renovering lägenheter 
Materialval vid renovering i lägenheter är definierade och aktuella standards och priser finns avtalade med respektive leverantör. 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
Årliga skyddsronder har genomförts med skyddsombud och därvid bekräftat bolagets systematiska arbetsmiljöarbete och gjorda anmärkningar har 
åtgärdats.  
Uppföljning sker löpande i verksamheten, vid alla arbetsplatsträffar för ev. beslut och åtgärder. 
 
Miljödiplomering 
Miljö- och hållbarhetspolicy och miljödiplomeringen (Svensk miljöbas) är en integrerad del av bolagets verksamhet. Vårt miljöarbete kvalitetssäkras 
genom en årlig oberoende granskning för att säkerställa att vi uppfyller kraven för att få behålla vår miljödiplomering. Miljödiplomeringen kommer 
genomgå revision till hösten. 
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Arkiv- och diarierutiner 
Fortsatt arbete med genomgång av befintliga rutiner för arkivering och diarieföring. Justeringar har gjorts i programvaran för arkiv och diarieföring, 
DocuNote, för att uppfylla krav för god diarieföring.  
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2022 
Period: Jan-Apr 
Bolag: Karlshamnsfastigheter AB  

Bolagsordförande: Jan-Åke Berg 

VD: Magnus Persson 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Bolaget ska främja näringslivet i Karlshamns kommun genom att förvalta och hyra ut lokaler. 

 Bolaget ska inom Karlshamns kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter 
eller tomträtter 

 Verksamheten ska bedrivas för ägaren och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 

 Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och främja etableringar. 

 Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja etableringar. 

 

Sammanfattning  

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

Summera de väsentligaste delarna i rapporten.  
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

inriktningsmål.  

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

 
Karlshamnsfastigheter har ingått ett samverkansavtal med Netport. Netport arbetar med fokusområden inom Digitala medier, 

energi och intelligenta transportsystem. Samtliga områden verkar för att ta ansvar för morgondagens samhälle och utveckling. 

Genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för Netport och deras medlemmar bidrar Karlshamnsfastigheter till att ta 

ansvar för morgondagens samhälle. 

Byggnationen av 10 000 kvm nya lokaler i kvarteret Emigranten är en stor satsning för Karlshamn och den möjliggör för 

Netport att utvecklas och att fler företag satsar på utveckling och innovation i Karlshamn. 

Karlshamnsfastigheters lokaler i Svängsta är viktiga för Karlshamn och möjliggör för företag att etablera sig och verka inom 

kommunen. Verkstäder, tillverkning och kontor ger arbetsplatser och rörelse i Svängsta. 

 
 
 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

    Välj status 

    Välj status 

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

 
BTH är en stor hyresgäst hos Karlshamnsfastigheter på Östra Piren. Likaså finns Lärcenter och Navigatorcentrum inhyrda i 

fastighetsbeståndet. Dessutom finns det utbildningslokaler i Svängsta som kan tillföra mycket för Karlshamns kommun. 

Nybyggnationen av Emigranten möjliggör en scen för musikskolan att öva på och det finns även diskussioner om en 

etablering av musikskolan på Östra Piren. 

 
 
 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

    Välj status 

    Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

Blekinge Business Inkubator (BBI) är en hyresgäst hos Karlshamnsfastigheter och de främjar utveckling och entreprenörskap. 

Inom fastigheterna på Östra Piren finns det möjlighet att hyra enskilda kontor och arbetsplatser vilket ger nystartade företag 

och entreprenörer möjligheten att på ett enkelt sätt etablera sig i en kreativ miljö tillsammans med likasinnade. Detta i sin tur 

föder möjligheter för mer utveckling och entreprenörskap. 

Energifrågan är viktig för Karlshamnsfastigheter och framgent kommer energibesparingsprojekt att påbörjas. Nu är fokus på 

att nybyggnationen av Emigranten ska bli energieffektiv. I planerna framåt står solceller högt upp på agendan. 

Karlshamnsfastigheter fordonsflotta är fossilfri. 

 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

    Välj status 

    Välj status 

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

Karlshamnsfastigheter har fastigheter i Svängsta och centrala Karlshamn. Fastigheterna är kända varumärken både i innanför 
och utanför kommungränsen. Både i Svängsta och Karlshamn innehåller fastigheterna Restauranger som skapar 
mötesplatser och livskvalitet för invånarna i kommunen.  
 
Kvarteret Emigranten kommer dessutom att tillföra kultur och upplevelser i form av bio och konsertlokal. 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

    Välj status 

    Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

Karlshamnsfastigheter har många innovativa företag som hyresgäster och det är Karlshamnsfastigheter roll att ta tillvara på 

dessa hyresgäster och se till att de erbjuds ändamålsenliga lokaler. Genom att göra detta på ett effektivt sätt kan 

Karlshamnsfastigheter fortsätta bidra till utveckling och innovation. 

Digitalisering av hyresavtal och införande av ett förvaltningsprogram samt nytt ekonomisystem syftar till att bli ett effektivare 

företag. 

Samverkansavtalet med Netport bidrar till möjligheten att Karlshamn ska fortsätta ha en innovativ Science Park. 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

    Välj status 

    Välj status 

    Välj status 
    Välj status 

693



    Välj status 

 

 

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

verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. Kommentera även eventuell effekt av covid-19 och kriget i Ukraina. 

 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

Karlshamnsfastigheter har många utmaningar framöver. Det befintliga fastighetsbeståndet åldras och i takt med det så ökar 

underhållsbehovet vilket kommer kräva investeringar och utökade underhållskostnader framöver.  

Projekt Emigranten har erhållit en ny slutkostnadskalkyl som är 585 Mkr vilket är 155 Mkr mer än den gällande borgensram 

som finns för projektet. Det krävs beslut om utökad borgensram, men även ett aktieägartillskott för att kunna slutföra projektet. 

Styrelsen i Karlshamnsfastigheter ska ha styrelsemöte den 24 maj för att besluta om hur bolaget ska arbeta vidare med 

projektet. 

Arbetet med Emigranten har tagit mycket av bolagets tid det senaste året och fortsätter att göra så. Arbetet innefattar allt från 

nya driftkalkyler och olika typer av lösningar och materialval till visningar för intressenter, framtagande av offerter och 

marknadsmaterial till avtalsavslut. Utmaningen är att hyra ut ytorna i Emigranten, det är där den största risken i projektet är.  

En annan utmaning är att vända ekonomi och få bolaget att generera positivt resultat. Det pågår kontinuerlig översyn av hyror 

och omförhandlingar av befintliga hyresavtal.   
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3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 

Nytt fastighetsdatasystem 

Erhållit en slutkostnadskalkyl för Emigranten 

Marknadsmaterialet för Emigranten är framtaget 

Omförhandlingar av avtal 

Uthyrning av ytor i Svängsta 

Erhållit fler följare på Linkedin 

Uppkoppling av ventilationen i Svängsta till övergripande övervakningssystem. 
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Personaluppföljning – sjukfrånvaro (se exempel nedan, kopieras från excelfil) 

Uppföljningen ska fyllas i för augusti och december och om möjligt även fyllas i för april 

EXEMPEL 

Personaluppföljning Utfall perioden Utfall 
perioden 

män 

Utfall 
perioden 

kvinnor 

Utfall helår  Utfall helår  

  2022 2022 2022 2021 2020 

Sjukfrånvaro %           

Totalt 0 0 0 0,8 % 0  

--29 år 0 0 0 0 %  0  

30 - 49 år 0 0 0  0,85 % 0  

50 -- år 0 0 0   0,78 %  0  

         

         

Därav sjukfrånvaro % 60 
dagar eller mer 0 0 0 0 0 

--29 år 0 0 0 0 0  

30 - 49 år 0 0 0 0 0  

50 -- år 0 0 0  0 0  

            

 

Kommentarer och analys 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel (kan också kopieras in från excelfil) 

 

Resultatuppföljning (enhet tkr)

Utfall 

2022-04-30

Utfall

2021-04-30

Avvikelse jmf 

med fg år

Budget 

2022

Helårsprognos

2022 (april)

Budget-

avvikelse

Rörelsens intäkter 8 993 8 685 308 28 035 28 037 2

Rörelsens kostnader -9 919 -7 431 -2 488 -22 916 -26 693 -3 777

Avskrivningar enligt plan -2 395 -2 091 -304 -6 219 -7 237 -1 018

Nedskrivningar 0 0 0 0 0 0

Rörelseresultat -3 321 -837 -2 484 -1 100 -5 893 -4 793

Finansiellt netto -822 -887 65 -2 638 -2 638 0

Resultat efter finansiella poster -4 143 -1 724 -2 419 -3 738 -8 531 -4 793
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5. Investeringsuppföljning 

 

Investeringsuppföljning 
(enhet tkr) 

Projektbudget 

totalt för 

projektet

Upparbetat 

t o m 2021-12-31

Periodens utfall 

jan-april 2022

Ackumulerat 

projekt t o m 

april 2022

Budget helår 

2022

Helårs-

prognos

Budget-

avvikelse

Investeringar/investeringsprojekt

Emigranten1 430 000 266 521 22 785 289 306 120 238 120 238 0

Solskydd Badhuset, Frisholmen,Söderport 3 000 0 0 0 1 000 0 1 000

Fastighetsutveckling, energibesparing 3 000 0 0 0 1 000 0 1 000

Hyresgästanpassning 7 000 0 0 0 500 0 500

Energibesparing Tullhuset 3 000 0 0 0 150 0 150

Kök 2 300 0 0 0 100 0 100

0 0

0 0

Summa investeringar 22 785 122 988 120 238 2 750

 Grupperade projekt - ej särredovisade (individuellt mindre belopp)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

Summa grupperade investeringar 0 0 0 0

Summa totalt 22 785 122 988 120 238 2 750

 

 

698



6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
Utfallet per 0430 är sämre än budgeterat och detta beror på en engångsutbetalning till hyresgäst för avslutande av hyresavtal i förtid. Totalt 
handlar det om 2,7 Mkr som ska utbetalas men det är endast 1,5 Mkr som ännu är utbetalt. I Prognosen för helåret är dock resterande 1,2 
Mkr även med i kostnaderna.  
 
Elpriserna har ökat markant vilket göra att driftskostnaderna blir högre än i budgeten samt att underhåll på fastigheter har ökat något. 
Föregående år gjordes uppskrivningar på befintliga fastigheter på Östra Piren och detta gör att avskrivningarna blir högre än tidigare år.  
  
I resultatet för 2022 är hyresintäkterna lägre än budgeterat pga uteblivna intäktsökningar. Ledtiderna är långa för att omförhandla 
hyresavtal, vilket gör att processen inte går lika fort som vore önskvärt. Dessutom finns det hyresförluster på cirka 700 tkr som påverkar 
hyresintäkterna i år, detta beror på att en stor hyresgästs avtal löper ut vid halvårsskiftet 2022.  
 
När det gäller investeringarna har endast små insatser gjort i befintligt bestånd. Det är Emigranten som är den stora investeringen.  
I kolumnen projektbudget total för Emigranten har vi redovisat 430 mkr och idag är slutpriset 585 mkr.  
 
 
 

 

 

7. Verksamhetsmått/ nyckeltal  

Verksamhetsmått 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoomsättning 23 557 25 096 25 428 25 400 8 993

Resultat efter finansiella kostnader -5 511 -7 037 -3 548 -96 473 -4 143

Balansomslutning 264 671 297 797 338 513 490 345

Soliditet % 1 1 1 1
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8. Uppföljning intern kontroll   

Redovisning av Intern kontroll -  planering och uppföljning 
 
Vid budget- o prognosarbete samt uppföljning har vi flera ögon som tittar/godkänner underlagen. 
 
 
 

 

 

700



RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2022 
Period: Jan-Apr 
Bolag: Kreativum i Blekinge AB 

Bolagsordförande: Charlotte Lorentzen 

VD: Jonas Knutsson 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Besöksmål turism/allmänhet 

 Konferenser och gruppbokningar 

 Fortbildningar skolpersonal 

 Bokade skolbesök 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Kreativum är ett science center som stimulerar intresse för teknik, naturvetenskap, matematik, innovation och entreprenörskap för att möta framtida 
samhällsutmaningar. Kreativum har uppbyggda nätverk, en infrastruktur med expertkunskap inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn, 
ungdomar och vuxna till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik, matematik, entreprenörskap, innovation och hållbar utveckling. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

inriktningsmål.  

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Kreativum är ett science center som stimulerar intresse för teknik, naturvetenskap, matematik, innovation och entreprenörskap för att möta framtida 
samhällsutmaningar. Kreativums uppdrag är att bidra till regionens kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering 
av arbetskraft. Kreativum har uppbyggda nätverk, en infrastruktur med expertkunskap inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn, ungdomar 
och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik. 

 
 
 
 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

    Välj status 

    Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Intresset för teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling samt kunskap om forskning är en viktig fråga för hela regionen och samhället. För att 
förstå och delta i den demokratiska utvecklingen behövs en allmänbildning där naturvetenskaplig och teknisk kunskap ingår. Det omgivande 
samhället förändras i snabbare takt och har ett allt högre teknikinnehåll.  
 
Det övergripande syftet med Kreativums och andra science centers verksamhet är att bidra till att tillgodose landets behov av framtida 
kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. Science centers har främst näringslivssamarbeten 
lokalt och regionalt. Det kan vara genom tematiska projekt, spjutspetsteknik i utställningar och experiment eller tävlingar för skolklasser. 
 
Ett livslångt lärande kommer att vara en förutsättning för att förbli aktuell på arbetsmarknaden men också för att kunna ta aktiv del i samhället i 
stort. För att exempelvis kunna tillgängliggöra oss samhällsinformation krävs numera digital kompetens och insikt om att algoritmer påverkar våra 
sökresultat på webben. Under senare tid har begreppet vetenskapligt kapital introducerats. Med ett stort vetenskapligt kapital ökar sannolikheten att 
välja en karriär inom eller närliggande naturvetenskap och teknik. Hur litet eller stort det är beror på vilka formella och informella kunskaper, 
kontakter, erfarenheter och attityder man har inom naturvetenskap och teknik. Kurser, hobbys, familj eller bekanta som arbetar med teknik är 
exempel på sådant som påverkar.  
 
Kreativum är en naturlig plats för livslångt lärande och en möjlighet att öka sitt vetenskapliga kapital. Kreativum anordnar bland annat föreläsningar 
och annan programverksamhet för allmänheten där bland annat aktuell forskning presenteras. En viktig del av utbudet är fritidskurser och 
lovaktiviteter för barn och unga. Kreativum arbetar även aktivt med integration. Samt arbetet med Ihre natur och kulturskola. 

 
 
 
 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Antal allmänbesökare I prognosen sänkt till 31.000 st 36.000 st (7.320 st) 5.096 st Ej uppfyllt  

    Välj status 
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Av antalet allmänbesökare vill vi se 11 
% i Kreanova 

 11% 24% Helt 

Antal konferens och 
gruppbokningsbesökare 

I prognosen sänkt till 2000 st  3000 st (1.000 st) 556 Ej uppfyllt  

Försäljning av produkter från vårt café 
till allmänbesökare 

 46 kr/besökare 43 kr/besökare Ej uppfyllt  

Försäljning av produkter från vår 
butik till allmänbesökare 

 24 kr/besökare  23 kr/besökare Ej uppfyllt 

Antal skolbesökare på Kreativum 
respektive Ire  

 3500 st / 1000 st 
(1167 st / 333 st) 

873 st / 501 st 
 

Delvis 

Antal personer i fortbildningar  500 st (167 st) 125 st  Ej uppfyllt 

Intäkter från företagsvänner  150.000 kr 0 kr  Ej uppfyllt 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 
Kreativum ska verka för att öka kunskapen om hållbar utveckling hos alla sina målgrupper och verksamhetens alla delar ska beakta detta. 
 
Kreativum ska ses som en av de självklara arenor och mötesplatserna för att tillgodose regionens behov av framtida kompetensförsörjning och ökad 
innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. Kreativum är en del av en befintlig nationell infrastruktur med expertkunskap inom 
livslångt lärande och hur man inspirerar barn, ungdomar och allmänhet till fördjupad kunskap inom teknik, naturvetenskap, matematik 
entreprenörskap och hållbar utveckling. 
 
I första hand ska bolaget stimulera intresset för teknik, naturvetenskap och entreprenöriella förmågor, lyfta intresset för utbildning och yrken inom 
dessa områden genom att nå allmänbesökare och organisationer. Detta för att bidra till den regionala kompetensförsörjningen och att stärka de 
entreprenöriella förmågorna: att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer i handling, hos besökare i alla åldrar 

 
 
 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
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indikator 
Verka för en breddad rekrytering, 
entreprenöriellt förhållningssätt, att 
synliggöra yrken med stort 
rekryteringsbehov. 

Antal genomförda aktiviteter med inriktning 
kompetensförsörjning. 

  Välj status 

    Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Vi förstärker lärandet även på fritiden för kommuninvånarna.  
 
Kreativum utgör ett attraktivt besöksmål för både egna invånare och tillresande turister 

 
 
 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kreativum avser att erbjuda 
aktiviteter för att bredda utbudet på 
fritiden till att omfatta även teknik 
och naturvetenskap 

Antal aktiviteter som erbjuds allmänheten 
(ForskarFredag, Unga Forskare, 
Fritidskurser, Lilla Kulturdagen, 
Kulturnatten, Östersjöfestivalen etc.) 

  Välj status 

    Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
 

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

 
 
 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Relevant och kärnfull förnyelse av 
bolagets basutbud. 

Antal nya skolprogram samt utställningar.   Välj status 

    Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

 

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

verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. Kommentera även eventuell effekt av covid-19 och kriget i Ukraina. 

 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
Under arbetet med att ta fram budget 2022 genomfördes en analys om vårt upptagningsområde. Vi såg under 2021 att riktade 
marknadsföringsinsatser till vissa städer via sociala medier gett direkt effekt i bokade biljetter. I vårt nya biljettbokningssystem så ser vi varifrån våra 
besökare kommer och kan se hur marknadsföringen får direkta effekter. Inom 1,5 timmes restid bor det 700 000 personer och inom 2 timmars restid 
bor det 1,5 miljoner invånare. Inom detta område så är vårt utbud unikt. Vi gjorde några tester under höstlovet och jullovet och ser att riktad 
marknadsföring ger direkta resultat. 
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3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 

Som beskrivits i punkten ovan så var utställningen med dinosaurierna en framgångsfaktor för 2021. Under hösten 2021 har 
personalens engagemang och innovationsförmåga varit en framgångsfaktor där många kreativa lösningar har arbetats fram 
för att ge gäster och besökare en fantastisk upplevelse. En annan framgångsfaktor är en aktiv styrelse som är engagerad i 
verksamheten. Kreativums anställda har förmågan att se möjligheter i ett problem vilket ger gott hopp om utvecklingen för 
2022 och den nya permanenta utställningen som kommer att utvecklas under 2022.natur 
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Personaluppföljning – sjukfrånvaro (se exempel nedan, kopieras från excelfil) 

Uppföljningen ska fyllas i för augusti och december och om möjligt även fyllas i för april 

KREATIVUM 
(siffrorna 
hämtade 
från 
tidigare 
excelfil) 

Personaluppföljning 

Utfall perioden 
Utfall perioden 

män 
Utfall perioden 

kvinnor 
Utfall helår  

Utfall 
helår  

  2022 2022 2022 2021 2020 

Sjukfrånvaro %           

Totalt #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! 3,70% 3,65% 

--29 år 0,00% #DIVISION/0! 0,00% 0,00% 0,00% 

30 - 49 år 2,77% 3,10% 2,55% 1,27% 1,84% 

50 -- år 6,14% 14,69% 4,10% 7,74% 6,03% 

            

Därav sjukfrånvaro % 60 
dagar eller mer 

0,00% 0,00% 0,00% 13,17% 0,00% 

--29 år #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! 0,00% 0,00% 

30 - 49 år 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

50 -- år 0,00% 0,00% 0,00% 16,76% 0,00% 

 

Kommentarer och analys 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel (kan också kopieras in från excelfil) 

 

Resultatuppföljning (enhet 
tkr) 

Utfall  
2022-04-30 

Utfall 
2021-04-30 

Avvikelse jmf 
med fg år 

Budget  
2022 

Helårsprognos 
2022 (april) 

Budget-
avvikelse 

              

Rörelsens intäkter 4 246 2 525 1 721 17 857 16 491 -1 366 

Rörelsens kostnader -6 776 -4 026 -2 750 -17 916 -18 673 -757 

Avskrivningar enligt plan -379 -120 -259 -1 580 -1 274 306 

Nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 

Rörelseresultat -2 909 -1 621 -1 288 -1 639 -3 456 -1 817 

Finansiellt netto -18 -9 -9 -85 -145 -60 

Resultat efter finansiella poster -2 927 -1 630 -1 297 -1 724 -3 601 -1 877 
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsuppföljning  

(enhet tkr)  

Projektbudget 
totalt för 
projektet 

Upparbetat  
t o m 2021-12-31 

Periodens 
utfall jan-
april 2022 

Ackumulerat 
projekt t o m 

april 2022 

Budget 
helår 
2022 

Helårs-
prognos 

Budget-
avvikelse 

                

Investeringar/investeringsprojekt               

IP - Ombyggnad Kreanova   4 000 3 243 486 3 729 756 756 0 

IP - Den röda tråden 3 700 522 954 1 476 1 280 1 280 0 

IP - Konferenslokaler  450 182 262 444 281 281 0 

IP - Belysning   1 800 63 -63 0 1 743 0 1 743 

0 0 0 0 0 0 0 0 

        0     0 

        0     0 

                

Summa investeringar     1 639   4 060 2 317 1 743 

 Grupperade projekt - ej särredovisade 
(individuellt mindre belopp) 

              

Övriga IP i anläggningen  276 276 -42 234 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

        0     0 

            
 

  

Summa grupperade investeringar     -42   0   0 

Summa totalt     1 597   4 060     2 317 1 743 
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
Drift:  
Kreativum reviderar prognosen för antal besökare 2022. Målet som sattes i budget på 36.000 st besökare, revideras nu till 31.000 st besökare. Färre 
antal besökare påverkar även butik & restaurang där intäkterna beräknas sjunka med 570 Tkr. Även intäkter från skolbesök & konferensgäster 
revideras ner i aktuell prognos med 680 Tkr. Antal konferensgäster beräknas att bli 2000 st (budget 3000 st). Totalt ger detta 1,9 mkr lägre 
nettoomsättning jmf med budget.  
 
Personalkostnaderna reviderades upp redan vid prognos 1 med 200 Tkr, nu planeras det för ytterliggare nyanställnigar inom skolverksamheten & ev 
HR, till detta kommer även högre löner efter genomförd lönekartläggnig & lönerevision. Sammantaget beräknas personalkostnaderna öka med 
ytterliggare 1 mkr till totalt 12,2 mkr (budget 11 mkr.)  
 
Avskrivningskostnaderna beräknas landa på drygt 1,2 mkr i aktuell prognos. 306 Tkr lägre än budget p g a att belysningsprojektet lagts på is samt en 
förskjutning tidsmässigt i pågående investeringsprojekt (Röda Tråden & konferenslokalen).  
 

Nämnda poster ovan är de stora avvikelserna mot budget, totalt landar prognosen på en förlust på -4,1 mkr mot budget -1,7 mkr.  
 
Investeringar:  

1,7 mkr lägre än budget p g a att belysningsprojektet ej kommer att genomföras just nu.   

 

 

7. Verksamhetsmått/ nyckeltal  
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Verksamhetsmått 2018 2019 2020 2021 2022

Antal besökare 

(betalande) 28 641 10 779 32 028 31 000 (36 000)

 

8. Uppföljning intern kontroll   

Redovisning av Intern kontroll -  planering och uppföljning 
Under 2020 har bolaget antagit en intern kontrollplan. Den utgår från fyra områden, 1. En robust organisation, 2. Riskanalyser som riktar 
arbetet, 3. Planerade åtgärder och kontroller samt 4. Uppföljning. 
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2022 
Period: Jan-Apr 
Bolag: Kreativum i Blekinge AB 

Bolagsordförande: Charlotte Lorentzen 

VD: Jonas Knutsson 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Besöksmål turism/allmänhet 

 Konferenser och gruppbokningar 

 Fortbildningar skolpersonal 

 Bokade skolbesök 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Kreativum är ett science center som stimulerar intresse för teknik, naturvetenskap, matematik, innovation och entreprenörskap för att möta framtida 
samhällsutmaningar. Kreativum har uppbyggda nätverk, en infrastruktur med expertkunskap inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn, 
ungdomar och vuxna till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik, matematik, entreprenörskap, innovation och hållbar utveckling. 
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2022 
Period: Jan-Apr 
Bolag: Karlshamnsbostäder AB 

Bolagsordförande: Ola Persson 

VD: Kristina Söderling 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Bolagets verksamhet är att inom Karlshamns kommun köpa, sälja, bebygga, förvalta 

och utveckla fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande 
lokaler 

 Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda goda bostäder och i allmännyttigt 
syfte främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun samt erbjuda hyresgästerna 
möjlighet till boinflytande 

 Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Med affärsmässighet avses 
att bolaget ska ha samma övergripande förhållningssätt som ett icke subventionerat 
företag på en marknad intar inför investeringar, sin dagliga drift och i relation till andra 
aktörer 

 

Sammanfattning  

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

Summera de väsentligaste delarna i rapporten.  
Omvärldsanalysen har ändrats väsentligt sedan några år tillbaka – pandemin och kriget påverkar både människor och 
ekonomin. Trots att prisökningarna är ett faktum försöker Karlshamnsbostäder leverera budgeterat resultat. Genom 
effektiviseringar, omprioriteringar och omfördelningar tror vi att vi kommer kunna lämna ett resultat på 30,5 mkr. Vi arbetar 
enligt våra fyra målområden: God lönsamhet, nöjda kunder, engagerade medarbetare samt social och ekologisk hållbarhet. 
Dessa kopplar vi sedan till KF:s fem inriktningsmål vilka vi tycker uppfylls väl.  
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2022 
Period: Jan-Apr 
Bolag: Karlshamnsfastigheter AB  

Bolagsordförande: Jan-Åke Berg 

VD: Magnus Persson 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Bolaget ska främja näringslivet i Karlshamns kommun genom att förvalta och hyra ut lokaler. 

 Bolaget ska inom Karlshamns kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter 
eller tomträtter 

 Verksamheten ska bedrivas för ägaren och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 

 Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och främja etableringar. 

 Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja etableringar. 

 

Sammanfattning  

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

Summera de väsentligaste delarna i rapporten.  
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2022 
Period: Jan-Apr 
Bolag: Karlshamn Energi med dotterbolag 

Bolagsordförande: Annika Westerlund 

VD: Anders Strange 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Karlshamn Energi AB: Värme & Kyla, Elnät, Bredband, Laddinfrastruktur, solceller 

 Karlshamn Energi Elförsäljning AB: Elhandel, elproduktion i vindkraftverk 

 Karlshamn Energi Vatten AB: Vatten & avlopp (huvudmannaskap) 

    

    

 

Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Karlshamn Energi redovisar ett resultat i perioden på totalt 20,5 mnkr vilket är 9 mnkr bättre än föregående år (då ingick nedskrivningar med 11 
mnkr). 
 
Inom affärsområde Värme har den nya biooljepannan i norra nätet driftsatts, precis i tid till Södra Mörrums produktionsstopp. 
Årets första fyra månader har varit mildare än ett normalår, vilket inneburit lite lägre försäljningsvolymer. Inom VA-verksamheten har vi under 
perioden haft en del störningar, främst på ledningsnätet. 
 
Karlshamn Energi fortsätter att satsa för framtiden inom samtliga affärsområden och har flera pågående och planerade förbättringsprojekt. 
Investeringar uppgår totalt till 34 mnkr i perioden. Vissa investeringsprojekt kommer att bli senarelagda, främst inom Vatten. 
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2022 
Period: Jan-Apr 
Bolag: Karlshamns Hamn AB 

Bolagsordförande: Anders Karlsson  

VD: Mats Olsson 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Hamnverksamhet 

 Logistikverksamhet 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

Sammanfattning  

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

Ukraina krisen påverkar KHAB i stor grad vad gäller ekonomi och framtida utveckling. Flöden i östlig riktning minskar pga. 
sanktioner mot Ryssland. Olje flöde från Ryssland till Karlshamn har upphört. Detta får genomslag fr o m april. 
Co2 utsläpp högre än mål. MEN HVO infört i slutet av perioden vilket kommer att få genomslag så årsmålet uppnås. 
Effektivitet påverkas av mixförändringar, där oljeverksamheten har mycket liten aktivitet. 
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Inom dessa områden har följande åtgärder genomförts under 2021. 
 

1. En robust organisation 
a. Framtagande och beslut om intern kontrollplan 
b. Revidering av verksamhetsplan för 2022 
c. Beslut om arbetsordning för styrelse och organisation 
d. Implementering och utveckling vårt bokförings- och ekonomihanteringssystem, inklusive sakgranskning och attestflöden enligt 

arbetsordning. 
e. Internutvärdering av styrelsens samt VD:ns arbete 

2. Riskanalyser som riktar arbetet 
a. Prognosarbeten enligt olika scenarion kopplat till covid-19 
b. Riskanalyser gällande personals och besökares säkerhet 

3. Planera åtgärder och kontroller 
a. Systematiskt planeringsarbete för alla verksamhetsdelar för att nå mål effektivare 

4. Uppföljning 
a. Har inte genomförts beroende på pandemin och utlånad personal samt att ordinarie VD slutat och att tf. VD på deltid gåt 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna omfördelning av 5 mnkr från anslag till förfogande reserv på finansen till 
kommunstyrelsens anslag till förfogande inom kommunstyrelsen 2022 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har 4 mnkr i anslag till förfogande i beslutad budget 2022. Det finns 
behov av att utöka denna budget med 5 mnkr genom omfördelning från anslag till 
förfogande reserv på finansen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omfördelning av anslag till förfogande 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Controller Susanne Andersen 
Controller Camilla Bengtsson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-06-14 Dnr: 2021/2503 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-06-20 195 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Omfördelning av anslag till förfogande 2022 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna omfördelning av 5 mnkr från anslag till förfogande reserv på finansen till 
KS anslag till förfogande inom kommunstyrelsen 2022 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 4 mnkr i anslag till förfogande i beslutad budget 2022. Det finns 
behov av att utöka denna budget med 5 mnkr genom omfördelning från anslag till 
förfogande reserv på finansen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omfördelning av anslag till förfogande 2022 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Controller Susanne Andersen 
Controller Camilla Bengtsson 
 
 
 
 
Daniel Wäppling   Åsa Nygren 
Kommundirektör   Ekonomichef 
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Driftbudget

nettokostnader, tkr

Budget 

2022

Omfördelning 

anslag till 

förfogande 

2022

Ny budget 

2022

KF 220628

Kommunfullmäktige -2 974 -2 974
Överförmyndarnämnd -2 477 -2 477
Valnämnd -847 -847
Kommunrevision -1 427 -1 427
Kommunstyrelse -387 581 -5 000 -392 581
Utbildningsnämnd -713 430 -713 430
Kulturnämnd -27 346 -27 346
Teknik- och fritidsnämnd -65 575 -65 575
Byggnadsnämnd -6 423 -6 423
Socialnämnd -863 450 -863 450
Summa nämnder -2 071 530 -5 000 -2 076 530

Summa finansförvaltning 2 093 530 5 000 2 098 530

Budgeterat resultat 22 000 0 22 000
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att inte bilda parkeringsbolag inom Stadsvapenkoncernen.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen hanterade 2021-11-30, § 264, frågan om bildande av ett 
parkeringsbolag inom Stadvapenkoncernen efter att styrelsen i Stadsvapnet i Karlshamn 
AB lyft detta som förslag till ägaren. Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till 
teknik- och fritidsnämnden som hanterar parkeringsfrågor inom ramen för sitt 
reglemente. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har vid sitt möte 2022-03-24, § 44, lämnat remissvar enligt 
bilagt protokoll. Dessutom tydliggör nämnden att man inte ställer sig bakom 
bolagiseringen och föreslår kommunstyrelsen att göra detsamma. 
 
Bakgrund i ärendet framgår av den tidigare behandlingen och förvaltningen har inte 
utrett frågan ytterligare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Protokollsutdrag TFN § 44 2022 Bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen - svar på remiss 
Protokollsutdrag KS § 264/2021 Bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen 
Protokollsutdrag SV § 38/2020 Hemställan om bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen 
Protokollsutdrag KSAU 304/2021 Bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen 
Rapport - Utredning framtida parkeringsorganisation i Karlshamn 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Presentation 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C), Elin Petersson (M), Ulf Ohlsson (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt 
Jämstorp (KD), Lars-Olof Larsson (KD), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att inte bilda parkeringsbolag inom Stadsvapenkoncernen.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen hanterade 2021-11-30, § 264, frågan om bildande av ett 
parkeringsbolag inom Stadvapenkoncernen efter att styrelsen i Stadsvapnet i Karlshamn 
AB lyft detta som förslag till ägaren. Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till 
teknik- och fritidsnämnden som hanterar parkeringsfrågor inom ramen för sitt 
reglemente. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har vid sitt möte 2022-03-24, § 44, lämnat remissvar enligt 
bilagt protokoll. Dessutom tydliggör nämnden att man inte ställer sig bakom 
bolagiseringen och föreslår kommunstyrelsen att göra detsamma. 
 
Bakgrund i ärendet framgår av den tidigare behandlingen och förvaltningen har inte 
utrett frågan ytterligare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Protokollsutdrag TFN § 44 2022 Bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen - svar på remiss 
Protokollsutdrag KS § 264/2021 Bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen 
Protokollsutdrag SV § 38/2020 Hemställan om bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen 
Protokollsutdrag KSAU 304/2021 Bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen 
Rapport - Utredning framtida parkeringsorganisation i Karlshamn 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Presentation 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att inte bilda parkeringsbolag inom Stadsvapenkoncernen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-05-11 Dnr: 2020/481 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 171 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 161 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Bildande av parkeringsbolag inom Stadsvapenkoncernen 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen hanterade 2021-11-30, § 264, frågan om bildande av ett 
parkeringsbolag inom Stadvapenkoncernen efter att styrelsen i Stadsvapnet i Karlshamn 
AB lyft detta som förslag till ägaren. Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till 
teknik- och fritidsnämnden som hanterar parkeringsfrågor inom ramen för sitt 
reglemente. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har vid sitt möte 2022-03-24, § 44, lämnat remissvar enligt 
bilagt protokoll. Dessutom tydliggör nämnden att man inte ställer sig bakom 
bolagiseringen och föreslår kommunstyrelsen att göra detsamma. 
 
Bakgrund i ärendet framgår av den tidigare behandlingen och förvaltningen har inte 
utrett frågan ytterligare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Protokollsutdrag TFN § 44 2022 Bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen - svar på remiss 
Protokollsutdrag KS § 264/2021 Bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen 
Protokollsutdrag SV § 38/2020 Hemställan om bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen 
Protokollsutdrag KSAU 304/2021 Bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen 
Rapport - Utredning framtida parkeringsorganisation i Karlshamn 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Presentation 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-05-11 Dnr: 2020/481 

 

Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Teknik- och fritidsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2022-03-24 

Sida 1(5) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:15—17:30, ajournering 14:55 – 15:15,  
16:40-16:45 

Beslutande Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Katrin Johansson 1:e vice ordf. (S) 
Ulf Ohlsson 2:e vice ordf. (M) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Ida Lindgren Ledamot (M) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) t.o.m. § 44 
Thomas Qvarnström Ledamot (MP) 
Lennart Ung Ledamot (KD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Siri Näslund Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Tor Billing (SD) 
Staffan Olsson (C) from § 45 

 Håkan Abramsson (SD) 
Henrik Häggblad (C) 

 

Närvarande 
ersättare 

Catarina Flod 
Staffan Olsson 
Ulf Gustavsson 
Britt Kilsäter 
Bo Eloff 

(M) t.o.m. § 44 
(C) t.o.m. § 44 
(S) 
(M) t.o.m. § 44 
(SD) 

Övriga Daniel Wäppling 
 
Ulrika Nordén Johansson 
Johan Eriksson 
Ann-Sofie Johansson 
Emma Sjöbring 
Thomas Nilsson 
Peter Larsson 
Linnéa Persson 
Ola Karlsson 
Christer Kaisajuntti 
Malin Weinholtz 
Christina Svensson 

Kommundirektör/förvaltningschef 
§§ 29-33, 36, 40-55 
Avdelningschef §§ 29-43 
Enhetschef §§ 29-43 
Controller §§ 29-43 
HR-specialist §§ 31-32 
Fritidssamordnare §§ 29-33 
Föreningskonsulent §§ 29-33 
Markförvaltare §§ 29-40 
Gatuingenjör §§ 37-39 
Konsult § 38 
Enhetschef §§ 44-46 
Sekreterare 

Paragrafer §§ 29-55  

Utses att justera Stig Johansson (S) 

Justeringsdatum  2022-03-28 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2022-03-24 

Sida 2(5) 

 

   
Sekreterare Christina Svensson  
   
   
Ordförande Digitalt signerad  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande Digitalt signerad   
  Stig Johansson 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden 

Beslutsdatum: 2022-03-24 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-03-29 

Tillkännages t.o.m.: 2022-04-19 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2022-03-24 

Sida 3(5) 

 

§ 44 Bildande av parkeringsbolag inom Stadsvapenkoncernen - svar på remiss 
2021/3337  
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att anta nedanstående yttrande som nämndens eget 
 
att inte ställa sig bakom bolagisering och föreslå kommunstyrelsen att besluta 
detsamma. 
 
Reservationer 
 
Katrin Johansson (S), Stig Johansson (S) och Siri Näslund (S) reserverar sig mot 
beslutet om en andra att-sats. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har översänt remiss i rubricerat ärende. 
 
Frågan om bildandet av ett parkeringsbolag hanterades tidigare inom kommunen där 
frågan bordlades i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-22. Underlaget utgjordes 
av flera tidigare utredningar som sammanförts och aktualiserats i en extern utredning 
som överlämnades till kommunen tidigt under 2019.  
 
Förslag till yttrande 
 
Idag är teknik- och fritidsnämnden trafikmyndighet för Karlshamns kommun och 
ansvarar för reglering av trafik och offentliga parkeringar inom Karlshamns kommun. 
 
Nämnden är trafiknämnd enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor och 
andra författningar. Nämnden ansvarar för utvecklingen av trafiksäkerhetetsarbetet och 
den strategiska trafikplaneringen i kommunen. Nämnden har även i övrigt hand om 
trafikfrågorna i kommunen, däribland uppgifter enligt trafikförordningen (1998:1276) och 
lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Nämnden ansvarar för kommunens 
väghållning och är kommunal väghållningsmyndighet enligt väglagen (1971:948) och 
andra författningar. Nämnden ansvarar vidare för kommunens uppgifter avseende drift 
och underhåll av enskilda vägar. 
 
Nämnden ansvarar för gaturenhållning, snöröjning och andra liknande åtgärder för 
gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan samt 
kommunens uppgifter gällande skyltning i enlighet med lagen (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Inom centrala Karlshamn finns det ca 
2000 parkeringsplatser på allmän platsmark och kommunal tomtmark. 
 
Karlshamn är en medelstor stad med ca. 14 000 invånare, Karlshamns rutnät med 
kvarter omfattar ett område på ca 500 meter *1200 meter, inom delar av detta område 
tillämpar vi idag betalparkering och vissa delar är avgiftsfria med 24-timmars reglering, 
parkeringsförbud råder på gatuområden med veckointervall för sopning och renhållning 
av gaturummet. Det finns i nuläget möjlighet att utvidga området med betalparkeringar 
även på de gator som är avgiftsfria. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2022-03-24 

Sida 4(5) 

 

Huvudsyftet med att en kommun tar betalt för parkering på offentliga ytor är att få till en 
fungerande parkeringssituation, där det finns ett visst antal lediga platser för de som 
besöker staden i handel och tjänsteärende. Att ta upp parkeringsintäkter på offentliga 
ytor enbart för att uppnå vinst är inte lagligt. 
 
Ekonomiredovisning för parkeringsverksamhet inom teknik- och fritidsnämnden år 2021: 
 
Intäkter för parkeringsavgifter 3 623 tkr 
Felparkeringsavgifter 1 611 tkr 
Summa intäkter = 5 234 tkr 
Tömning p-automater  258 tkr  
Service p-automater  215 tkr  
Avgifter  483 tkr  
Parkeringsövervakning  972 tkr 
 
Kostnader för drift och underhåll som snöskottning, halkbekämpning och 
sandupptagning särredovisas inte specifikt för parkeringsytor. 
 
Schablonkostnad för denna skötsel av parkeringsplatser landar på ca 200 tkr. 
 
Summa totala kostnader =  2 128 tkr  
 
(I denna kostnad ligger inte kostnader för kommunens tjänstepersonal, avskrivning av 
markanläggningar, nyanläggning av p-ytor, kostnader för parkeringsautomater, 
asfaltering, målning av linjer, skyltning och markunderhållskostnader med.) 
 
Handlingar som nämndens politiker har att stödja sig på är utredningen som är gjord av 
Håkan Gustafsson i Umeå AB (tillika tidigare chef för Umeå Parkerings Aktiebolag, det 
kommunala parkeringsbolaget omsatte ca 90 miljoner kr/år, 2019). 
 
Fördelar som anförs i utredningen är bl.a. möjligheten till parkeringsköp, d.v.s. att privata 
fastighetsägare köper in sig i parkeringshus för att ge möjlighet för hyresgäster att få 
tillgång till parkeringsplats och därmed uppfylla den kommunala 
parkeringsnormen/lägenhet. Och detta skall då möjliggöra förtätning av staden med 
samtidig nybyggnation av parkeringshus. 
 
I Håkan Gustafssons utredning anges ett maxpris på 200 000 kr/parkeringsplats i 
parkeringshus för att denna ekvation skall vara möjlig. Dagens kostnadsnivå för 
byggande av parkeringshus uppgår till ca. 300 000 kr/parkeringsplats inom 
parkeringshus. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, KS § 264/2021  
Utredning framtida parkeringsorganisation i Karlshamn 2028-11-19 
Ordförande Mats Dahlboms förslag till remissvar 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2022-03-24 

Sida 5(5) 

 

Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att nämnden beslutar att anta sitt förslag till 
remissvar. 
 
Ulf Ohlsson (M) yrkar att en andra att-sats läggs till, att inte ställa sig bakom 
bolagisering och att föreslå kommunstyrelsen att besluta detsamma. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar att bevilja eller avslå Ulf Ohlssons 
tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Omröstning 
 
Votering begärs. 
Nämnden godkänner följande beslutsgång: 
 
JA-röst för att avslå tilläggsyrkandet 
NEJ-röst för att bifalla tilläggsyrkandet 
 
Omröstningsresultat 
 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Mats Dahlbom (C) X   
Katrin Johansson (S) X   
Ulf Ohlsson (M)  X  
Tor Billing (SD)  X  
Stig Johansson (S) X   
Ida Lindgren (M)  X  
Henrik Häggblad (C) X   
Thomas Qvarnström (MP)  X  
Lennart Ung (KD)  X  
Görgen Lennarthsson (SD)  X  
Siri Näslund (S) X   
Summa 5 6  

 
Med 5 JA-röster mot 6 NEJ-röster finner ordföranden att nämnden beslutar att lägga till 
Ulf Ohlssons tilläggsyrkande som en andra att-sats. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-30 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 17:20 
(ajournering klockan 15:35 – 15:45) 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring, from § 251 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi, tom § 278 Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson, §§ 251-270 Ledamot (M) 
Marie Sällström, tom § 262 Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Annika Westerlund, tom § 270 Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Iréne Ahlstrand Mårlind (M) §§ 247-250 
Ulf Ohlsson (M) §§ 247-250 
Jan Bremberg (S), from § 263 
Ulla Sandgren (S), from § 271 
Görgen Lennarthsson (SD), from § 279 
Leif Håkansson (S) 

 Magnus Gärdebring (M) 
Elin Petersson (M) 
Marie Sällström (S) 
Annika Westerlund (S) 
Björn Tenland Nurhadi (SD) 
Ida Larsson (S) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Sofie Ekenberg (C), Jan Bremberg (S), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Ulla 
Sandgren (S), Ulf Ohlsson (M), Claes Jansson (MP), Görgen Lennarthsson 
(SD), Jan-Åke Berg (S), Lena Sandgren (S), Johnny Persson (S), tom § 270, 
Lars-Olof Larsson (KD) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Kristina Söderling, VD Karlshamnsbostäder AB § 249 
Ola Persson, ordförande Karlshamnsbostäder AB § 249 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef § 250 
Lena Sandgren, ordförande kulturnämnden § 250 
Jenny Andersson, folkhälsostrateg § 251 
Matthias Holmesson, utvecklingssamordnare § 251 
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör § 255 

 

Paragrafer 247-283  

Utses att justera Magnus Sandgren (M) 

Justeringsdatum  2021-12-02 

732



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-30 

Sida 2(4) 

 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
          Magnus Sandgren 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2021-11-30 

Tillkännages fr.o.m: 2021-12-02 

Tillkännages t.o.m: 2021-12-24 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 264 Bildande av parkeringsbolag inom Stadsvapenkoncernen 2020/481 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att remittera ärendet till teknik- och fritidsnämnden för yttrande.  
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnets styrelse hanterade 2020-02-10 frågan om att inrätta ett kommunalt 
parkeringsbolag inom ramen för Karlshamnsfastigheter. Frågan om bildandet av ett 
parkeringsbolag hanterades tidigare inom kommunen där frågan bordlades i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-22. Underlaget utgjordes av flera tidigare 
utredningar som sammanförts och aktualiserats i en extern utredning som 
överlämnades till kommunen tidigt under 2019. 
 
Förslaget innebar i korthet att ett helägt kommunalt parkeringsbolag bildas och 
organiseras inom Stadsvapenkoncernen, där dagens kommunala resurser för utveckling 
och hantering av parkering samlas. Bolagets uppdrag skulle vara att hantera de 
förändringar som krävs för att prioritera besökare, boende och anställda i rätt ordning i 
en långsiktigt hållbar parkeringsverksamhet. Bolaget ska drivas affärsmässigt dvs. 
kostnaderna ska täckas av intäkter och ett utrymme skapas för investeringar i nya 
parkeringsmöjligheter. 
 
I samband med bildandet av bolaget skulle kommunen öppna möjligheten till så kallat 
parkeringsköp vid nybyggnation och uppdra åt bolaget att hantera detta. Det framgår 
också av förslaget att myndighetsutövning inom trafikområdet kvarstår i kommunen 
samt att kommunen tar ut ersättning för nyttjandet av de ytor som tas i anspråk för 
parkeringar. Bolaget skulle också kunna hantera parkering på uppdrag av andra 
fastighetsägare än kommunen och dess bolag. 
 
Stadsvapenperspektivet 
 
En ekonomisk kalkyl visar att bolaget bör kunna uppvisa en vinst på ca 2 mnkr årligen 
efter avskrivningar och ersättningar till kommunen med nuvarande förutsättningar. 
Stadsvapenkoncernen innehåller ett par bolag med svag ekonomisk ställning där 
koncernbidrag eller ägartillskott kan komma att krävas under en längre period. Att 
effektivisera och utveckla parkeringsverksamheten och samtidigt uppnå affärsmässighet 
med ett rimligt överskott bör kunna ske inom ramen för Karlshamnsfastigheter AB. 
Läggs parkeringsbolaget som ett dotterbolag så kan ledning och administration samt 
styrelse samordnas. Dessutom skulle den nya koncernbildningen få en bättre 
ekonomisk ställning och behoven av tillskott skulle minska. 
 
Ärendet föreslås remitteras till teknik- och fritidsnämnden som i dag ansvarar för 
parkeringsfrågorna för yttrande.  
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Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 38/2020 Hemställan om bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen 
Protokollsutdrag KSAU 304/2021 Bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen 
Rapport - Utredning framtida parkeringsorganisation i Karlshamn 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Presentation 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
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Plats och tid Karlshamns Hamn, klockan 13:30—15:10 

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Johnny Persson Vice ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Håkan Abramsson Ledamot (SD) 
Mats Bondesson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 

Arbetstagar- 
representanter 

Glenn Olofsson, TCO  
Roger Bengtsson, LO 

  

Övriga Daniel Wäppling, VD  
Marie Nilsson, vice VD 
Åsa Nygren, ekonomichef  

 

Emma Håkansson, nämndsekreterare 
Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB, § 31 
Anders Karlsson, ordförande Karlshamns Hamn AB, § 31 

 

Paragrafer §§ 29-38  

Utses att justera Johnny Persson 

Justeringsdatum  2020-06-10 

   
Sekreterare Emma Håkansson  
   
   
Ordförande Marie Sällström  
   
   
Justerande Johnny Persson  
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§ 38 Hemställan om bildande av parkeringsbolag inom Stadsvapenkoncernen 
2020/481 

 
Stadsvapnet i Karlshamn ABs beslut 
 
att styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB hemställer till kommunfullmäktige att 
frågan om ett kommunalt parkeringsbolag aktualiseras i enlighet med det underlag som 
tagits fram inom kommunen.   
 
att bolaget läggs som ett dotterbolag till Karlshamnsfastigheter enligt samma modell 
som tillämpades vid överlämnandet av VA-verksamheten till KEAB. 
 
Sammanfattning 
 
2020-02-10 hanterade Stadsvapnets styrelse frågan om att inrätta ett kommunalt 
parkeringsbolag inom ramen för Karlshamnsfastigheter. Frågan om bildandet av ett 
parkeringsbolag hanterades tidigare inom kommunen där frågan bordlades i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-22. Underlaget utgjordes av flera tidigare 
utredningar som sammanförts och aktualiserats i en extern utredning som 
överlämnades till kommunen tidigt under 2019. 
 
Förslaget innebar i korthet att ett helägt kommunalt parkeringsbolag bildas och 
organiseras inom Stadsvapenkoncernen, där dagens kommunala resurser för utveckling 
och hantering av parkering samlas. Bolagets uppdrag skulle vara att hantera de 
förändringar som krävs för att prioritera besökare, boende och anställda i rätt ordning i 
en långsiktigt hållbar parkeringsverksamhet. Bolaget ska drivas affärsmässigt dvs. 
kostnaderna ska täckas av intäkter och ett utrymme skapas för investeringar i nya 
parkeringsmöjligheter. 
 
I samband med bildandet av bolaget skulle kommunen öppna möjligheten till så kallat 
parkeringsköp vid nybyggnation och uppdra åt bolaget att hantera detta. Det framgår 
också av förslaget att myndighetsutövning inom trafikområdet kvarstår i kommunen 
samt att kommunen tar ut ersättning för nyttjandet av de ytor som tas i anspråk för 
parkeringar. Bolaget skulle också kunna hantera parkering på uppdrag av andra 
fastighetsägare än kommunen och dess bolag. 
 
Stadsvapenperspektivet 
 
En ekonomisk kalkyl visar att bolaget bör kunna uppvisa en vinst på ca 2 mnkr årligen 
efter avskrivningar och ersättningar till kommunen med nuvarande förutsättningar. 
Stadsvapenkoncernen innehåller ett par bolag med svag ekonomisk ställning där 
koncernbidrag eller ägartillskott kan komma att krävas under en längre period. Att 
effektivisera och utveckla parkeringsverksamheten och samtidigt uppnå affärsmässighet 
med ett rimligt överskott bör kunna ske inom ramen för Karlshamnsfastigheter. Läggs 
parkeringsbolaget som ett dotterbolag så kan ledning och administration samt styrelse 
samordnas. Dessutom skulle den nya koncernbildningen få en bättre ekonomisk 
ställning och behoven av tillskott skulle minska. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-29 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
VD Daniel Wäppling 
Karlshamnsfastigheter AB 
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Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 14:20 
 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Ulrika Nordén Johansson, avdelningschef 
 

 

Paragrafer 299-320  

Utses att justera Björn Tenland Nurhadi (SD) 

Justeringsdatum  2021-10-14 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Björn Tenland Nurhadi 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsdatum: 2021-10-12 

Tillkännages fr.o.m: 2021-10-14 

Tillkännages t.o.m: 2021-11-05 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________  
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§ 304 Bildande av parkeringsbolag inom Stadsvapenkoncernen 2020/481 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering av underlaget.  
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnets styrelse hanterade 2020-02-10 frågan om att inrätta ett kommunalt 
parkeringsbolag inom ramen för Karlshamnsfastigheter. Frågan om bildandet av ett 
parkeringsbolag hanterades tidigare inom kommunen där frågan bordlades i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-22. Underlaget utgjordes av flera tidigare 
utredningar som sammanförts och aktualiserats i en extern utredning som 
överlämnades till kommunen tidigt under 2019. 
 
Förslaget innebar i korthet att ett helägt kommunalt parkeringsbolag bildas och 
organiseras inom Stadsvapenkoncernen, där dagens kommunala resurser för utveckling 
och hantering av parkering samlas. Bolagets uppdrag skulle vara att hantera de 
förändringar som krävs för att prioritera besökare, boende och anställda i rätt ordning i 
en långsiktigt hållbar parkeringsverksamhet. Bolaget ska drivas affärsmässigt dvs. 
kostnaderna ska täckas av intäkter och ett utrymme skapas för investeringar i nya 
parkeringsmöjligheter. 
 
I samband med bildandet av bolaget skulle kommunen öppna möjligheten till så kallat 
parkeringsköp vid nybyggnation och uppdra åt bolaget att hantera detta. Det framgår 
också av förslaget att myndighetsutövning inom trafikområdet kvarstår i kommunen 
samt att kommunen tar ut ersättning för nyttjandet av de ytor som tas i anspråk för 
parkeringar. Bolaget skulle också kunna hantera parkering på uppdrag av andra 
fastighetsägare än kommunen och dess bolag. 
 
Stadsvapenperspektivet 
 
En ekonomisk kalkyl visar att bolaget bör kunna uppvisa en vinst på ca 2 mnkr årligen 
efter avskrivningar och ersättningar till kommunen med nuvarande förutsättningar. 
Stadsvapenkoncernen innehåller ett par bolag med svag ekonomisk ställning där 
koncernbidrag eller ägartillskott kan komma att krävas under en längre period. Att 
effektivisera och utveckla parkeringsverksamheten och samtidigt uppnå affärsmässighet 
med ett rimligt överskott bör kunna ske inom ramen för Karlshamnsfastigheter. Läggs 
parkeringsbolaget som ett dotterbolag så kan ledning och administration samt styrelse 
samordnas. Dessutom skulle den nya koncernbildningen få en bättre ekonomisk 
ställning och behoven av tillskott skulle minska. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 38/2020 Hemställan om bildande av parkeringsbolag inom 
Stadsvapenkoncernen 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på återremiss av ärendet för komplettering av underlaget 
med den utredning som det hänvisas till i tjänsteskrivelsen.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat att 
återremittera ärendet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Innehåll 

1. Sammanfattning 

2. Parkeringsanläggningar 

3. Taxor på alla anläggningar 

4. Uppskattad beläggning 

5. Parkeringsövervakning 

6. Parkeringsnormer mm. 

7. Summering av nuläget 

8. Möjliga samarbeten med privata aktörer 

9. Tänkbara taxor och taxekonstruktioner  

10. Möjlighet till någon form av parkeringsköp 

11. Avgränsning för eventuellt parkeringsbolag 

12. Förslag på avtal mellan kommunen och bolaget 

13. Förslag på kalkyl/budget för ett eventuellt     

parkeringsbolag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 2018-11-19 

KONSULT 

Håkan Gustafsson i Umeå AB 

Storgatan 27 A 

903 21  UMEÅ 

Uppdragsanvarig: Håkan Gustafsson 

Telefon: 070-686 15 52 

E-post: hakan.o.gustafsson@gmail.com 

 

BESTÄLLARE 

Karlshamns kommun 

Rådhuset 

374 81  KARLSHAMN 

Ombud: Daniel Wäppling 
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1. Sammanfattning 

Karlshamns centrum är en tät rutnätsstad med stor andel 

kantstensparkering. Samlade parkeringsplatser ligger till 

största delen i stadskärnans rand. Det finns 2 200 

parkeringsplatser för allmän parkering. Tillgången är, enligt 

min bedömning, god. 

Problemet är att nästan alla parkeringsplatser är upptagna 

redan innan handeln öppnar. Många boende långtidsparkerar 

i gaturummet och flyttar endast bilen vid städdagar. 

Arbetsplatsparkering är det andra stora inslaget i centrum. 

Dels på gratisplatser men även på områden med behagliga 

avgifter för heldagsparkering eller regler som gör det riskfritt 

att långtidsparkera trots tidreglering. 

För låga priser, svårövervakade regler och låg närvaro av 

parkeringsvakter gör att besökare upplever att det finns få 

lediga parkeringar. Parkeringshusen används i för liten 

utsträckning, trots sina centrala lägen. 

Kommunen har mycket liten organisation för parkeringsdrift. 

Det mesta rullar på av rutin. Den tekniska och digitala 

utvecklingen har skötts av olika leverantörer, som inte alltid 

har samma syften som kommunen. 

Varken system för eller reglering av parkeringar leder till de 

önskemål som kommunen har. 
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Fastighetägare och handelns representanter ser fram emot 

att kommunen tar ett helhetsgrepp över parkeringen och 

medverkar gärna. 

En ny syn på parkeringstaxor kan leda till stora förändringar i 

hur parkeringsplatserna används. Att ta bort gratisparkering i 

centrum kan också leda till att fler använder andra 

transportmedel än bil till arbetet. Idag är bilen, som 

alternativ, subventionerat. 

En förtätning av centrum ställer stora krav på att parkeringen 

organisers klokt. Parkeringsköp är ett möjligt och kraftfullt 

verktyg att dela på ansvaret och styra parkering till större 

anläggningar. 

Att bilda ett kommunalt parkeringsbolag är ett lämpligt sätt 

att genomföra de förändringar som krävs, för att få en 

välfungerande parkeringsverksamhet, som prioriterar 

besökare, boende och anställda i rätt ordning i centrum. 
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2. Parkeringsanläggningar i centrala Karlshamn 

Det finns fyra olika typer av allmän parkering  

1. Allmän platsmark  1350 platser 

2. Kommunal tomtmark    600 platser 

3. Parkeringshus    265 platser 

4. Privat tomtmark  Obetydlig 

Det innebär att det finns ca 2 200 parkeringsplatser. Enligt 

min bedömning är det en god tillgång på platser. 
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3. Taxor 

       

 

 

 

 

 

 

 

Stortorget 10 kr/tim (max 2 tim) 

Röd zon gator   6 kr/tim (max 2 tim) 

Grön zon gator   4 kr/tim (max 2 tim) 

Blå zon    2 kr/tim 

Parkeringshusen 

Citygallerian 10 kr/tim 

Riggen    8 kr/tim 

Flaggen    5 kr/tim 

I övrigt fri parkering med tidreglering  
2 tim på vissa platser. 
Brunnsgården    6 kr/tim, 40 kr/dag 
Sjukhuset 10 kr/tim 
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4. Uppskattad beläggning 

De beläggningstal som presenteras i Tyréns trafik- och 

parkeringsutredning 2014 gäller i stort även idag. 

Centrum är i det närmaste fullbelagt redan klockan 9. Västra 

och södra delarna av centrum används till stor del som gratis 

eller billig arbetsplatsparkering. De östra stadsdelarna 

används i stor utsträckning som boendeparkering. 

Det är låg beläggning i parkeringshusen. 

Nuvarande taxesättning styr inte på önskat sätt och i 

slutändan blir det brist på parkering för besökande. 

Det finns tillräckligt med parkeringsplatser men bilarna står 

på ”fel platser”. 

Med nuvarande prissättning uppmuntras bilåkande till 

arbetet. 

5. Parkeringsövervakning 

Parkeringsövervakningen sköts av Securitas, de levererar det 

kommunen köper. Det skrivs ca 3500 parkeringsanmärkningar 

per år, men jag upplever låg närvaro i stadsbilden. 

Tidreglering utan avgift ”omöjlig” att övervaka 

På tomtmark finns ett ”nollavtal” 

All överklagan/kundtjänst sköts av utomstående, Polisen – 

Securitas 

Parkeringsövervakning med låg närvaro 
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6. Parkeringsnorm 

Den parkeringsnorm som finns är gammal (1984). 

Parkeringsnormen styr fasighetsägarens åtagande vid ny- 

eller ombyggnad. En relevant parkeringsnorm är nödvändig 

vid en förtätning av staden. 

Parkeringsnormen för verksamheter bör spegla verksamhet 

och lokalyta. Den bör gälla både anställda och besökare. 

Kombinationen parkeringsnorm och parkeringsköp är ett 

utmärkt hjälpmedel vid förtätning. 

7. Summering av nuläget 

Det finns 2 200 parkeringar för allmän parkering centrum. 

Parkeringarna används till största delen som boende- och 

arbetsplatsparkering. 

Nästan all avgiftsparkering tidsbegränsad. 

Taxor och betalningssystem bör ses över. 

Kommunen har höga kostnader för alla typer av betalningar. 

Lågt fokus på parkeringsdrift. 

 Biljettautomat som endast tar mynt 
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8. Möjliga samarbeten med privata aktörer 

Fastighetsägarna till de befintliga parkeringshusen är positiva 

till att hyra ut sina anläggningar. 

Det är ekonomiskt försvarbart att hyra till ett pris som 

motsvarar deras nuvarande intäkter. 

9. Tänkbara taxor och taxekonstruktioner 

Området med betalparkering måste utvidgas. Det är rimligt 

att anställda och boende betalar för parkering. Genom att 

införa progressiv taxa i de centralare delarna kan man öka 

omsättningshastigheten i dessa områden.  

Parkeringshusen blir billigare och anpassas till lite längre 

besök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stortorget = 10-15-20 kr  

Röd = 6-8-10 kr 

Grön= 4-6-8 kr 

Blå= 2 kr/tim 

P-husen 10 kr för 3 tim, 

därefter 10 kr/tim 

Boendekort och 

månadsbiljett inom vissa 

områden, 200-300 kr 

Ingen tidreglering 
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10. Möjligheter till parkeringsköp 

Parkeringsköp är ett sätt att friköpa sig från kravet att bygga 

egen parkering 

Parkeringsköp kan, med fördel, vara en rätt att, gemensamt 

med andra, använda en större parkeringsanläggning. 

Kostnadsfördelningen för en nybyggd parkeringsanläggning är 

en viktig fråga, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens andel skall så liten som möjlig – helst noll 

 

 

 

Kostnadsfördelning 

 

Fastighetsägaren genom 

parkeringsköpet 

 

Kunden som parkerar 

 

Kommunen genom 

parkeringsbolaget 
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Förutsättningar i Karlshamn 

Det behövs en relevant parkeringsnorm 

Troligt högsta belopp på 100 000 kr per parkeringsköp 

Taxa 4 kr per timme eller 300 kr per månad 

Minst 60 % beläggning 

En parkeringsanläggning tål ett pris på 200 000 kr per plats. 
Det är viktigt att bygga klokt. 

Med dessa förutsättningar uppfyllda är det möjligt att arbeta 

med parkeringsköp.  

Parkeringsköpet läggs som ett lån och amorteras på 10–15 år. 

11. Avgränsningar för eventuellt parkeringsbolag 

Uppgifter 

• Drift av parkeringar på allmän plats, kommunal och övrig 

tomtmark 

• Drift av parkeringshusen 

• Parkeringsövervakning 

• Kundtjänst 

• Hantera överklagningar för kontrollavgifter 

• Ansvara för teknisk utrustning 

• Hantera parkeringsköp 

• Förslagsställare och remissinstans till kommunen 
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12. Förslag på avtal mellan kommunen och 

parkeringsbolaget 

Se bilaga 1. 

Fördelar med ett parkeringsbolag 

 Större fokus på parkeringsverksamheten. 

 Samlad kompetens inom det specifika området. 

 Möjligt att delta i externa nätverk. 

 Arbeta med intäkter och kostnader. Man har en egen 

resultaträkning och mål för verksamheten 

 Affärsmässiga investeringar.  

 Hantering av parkeringsköp. 

 Affärsmanaskap. Lättare att gör samarbeten med 

privata aktörer. 

 Lättare att agera med kortare beslutsvägar. 
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13. Förslag på kalkyl/budget för ett eventuellt 

parkeringsbolag 

Nya områden med betalparkering kräver investeringar i nya 

biljettautomater 

 

Investeringar för 4 Mkr krävs i 

• nya biljettautomater och nya dörrar till gamla maskiner 

• informationssystem 

• kontorsutrustning, möbler m.m. 

Det finns bra ekonomiska förutsättningar för att driva ett 

kommunalt parkeringsbolag i Karlshamn. 

Se bilaga 2. 

• Behov ca 20 st. 
• En ny biljettautomat 

kostar 55 Tkr 
• Troligen tillkommer 7 Tkr om  
• Contactless krävs 
• Bör vara solcellsmaskiner 
• Utan mynt? 
• Bilnummerregistrering 
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AVTAL (förslag)     Bilaga1 

Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun har XX-XX-XX fattat beslut om 
kommunalt ansvar för parkeringsverksamheten inom kommunen, beslutet 
bifogas, se bilaga 1.  

Ansvaret för kommunens parkeringsverksamhet läggs över till Xxxxxxx AB. 

Följande avtal har tecknats mellan Karlshamns kommun, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, nedan kallat kommunen och Xxxxxxx AB, 
nedan kallat parkeringsbolaget, för att reglera förhållandena vad gäller 
parkeringsverksamhet, parkeringsövervakning, uppbärande av 
parkeringsavgifter, felparkeringsavgifter och kontrollavgifter samt ersättning 
för respektive parts åtagande. 

1.   PARKERINGSVERKSAMHET 

Kommunen uppdrar till parkeringsbolaget att bedriva den 
parkeringsverksamhet som idag, till delar, sköts av kommunen. 

Där ingår bl. a övervakning av: 

 allmän plats 
 kommunal tomtmark 
 övrig tomtmark 

Omfattningen av avgiftsbelagda parkeringsytor redovisas i bilaga 2. 

1.1 Övervakning på allmän plats 

Parkeringsbolaget skall bedriva övervakning enligt lagen (1987:27) om 
kommunal parkeringsövervakning inom hela det område där kommunen under 
avtalets giltighetstid ansvarar eller kommer att ansvara för 
parkeringsövervakningen. 

1.2 Övervakning på specialområde för parkering 

Parkeringsbolaget skall bedriva parkeringsövervakning inom de områden som 
kommunen under avtalets giltighetstid upplåter eller kommer att upplåta för 
parkeringsändamål på civilrättslig grund. 
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1.3 Övervakning på tomtmark 

Parkeringsbolaget kan även åta sig uppdrag avseende parkeringsverksamhet av 
annan fastighetsägare än kommunen. 

1.4 Personal 

Övervakningen skall utföras av personal som genomgått lämplig utbildning för 
uppgiften. Parkeringsbolaget skall ta fram riktlinjer för övervakningen i samråd 
med polisen och kommunen. 

  

2. ÖVERLÅTELSE AV TEKNISKT MATERIEL 

Karlshamns kommun överlåter till parkeringsbolaget med äganderätt, all 
befintlig teknisk materiel i form av skyltar, biljettautomater, uppkopplingar och 
strömförsörjande ledningssystem som tillhör de i punkt 1 angivna 
parkeringsytorna. 

För detta betalar parkeringsbolaget till kommunen en engångsersättning på 
tvåhundratusen (200 000) kronor. 

3. IORDNINGSTÄLLANDE AV PARKERINGSYTOR 
 

3.1 På allmän platsmark 

Kommunen ansvarar enligt byggnadslagstiftningen för iordningställande av 
parkeringsytor som enligt plan utgör gata eller allmän plats. 

I den mån ytorna skall vara avgiftsbelagda, skall parkeringsbolaget bekosta den 
tekniska utrustningen, som biljettautomater, andra betalningssystem, skyltar 
och eventuella ledningar till utrustningen. 

3.2 På kommunal tomtmark  

På parkeringsytor på kommunal tomtmark eller specialområde för parkering 
bestämmer och bekostar kommunen nödvändig markberedningsstandard. 

I den mån parkeringsbolaget begär högre standard skall parkeringsbolaget 
svara för merkostnaderna. Om ytorna avgift beläggs skall parkeringsbolaget 
bekosta teknisk utrustning. 
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4. KOSTNADER FÖR SKÖTSEL AV PARKERINGSYTOR 
 

4.1 Parkeringsplatser på allmän platsmark 

Kommunen ansvarar för skötsel och parkeringsbolaget ansvara för de 
merkostnader vid skötsel som uppkommer på grund av att allmän plats 
begagnas för parkering. 

4.2 Parkeringsplats på kommunal tomtmark 

På kommunal tomtmark som endast används för avgiftsbelagd allmän 
parkering svara parkeringsbolaget för skötselkostnaderna. 

5. AVGIFTER 
 

5.1 Fastställande av avgifter 

Kommunen fastställer storleken på parkeringsavgifter enligt lag (1957:259) om 
kommuners rätt att ta ut avgifter för vissa upplåtelser av allmän plats. 

Kommunen fastställer beloppet på felparkeringsavgifter enligt lag (1976:206). 

5.2 Uppbörd av avgifter 

Parkeringsbolaget ansvarar för uppbörd och insamlande av parkeringsavgifter 
som kommunen belägger med avgift. 

Kommunens del av felparkeringsavgiften skall inbetala direkt till 
parkeringsbolaget. 

Parkeringsbolaget skall administrera fakturering och inkassering av 
kontrollavgifter. 

6. SAMVERKAN KOMMUNEN – PARKERINGSBOLAGET 

Parterna skall hålla varandra väl informerade om planerings- och driftsfrågor av 
betydelse för motpartens verksamhet. 

Parkeringsbolaget har rätt och skyldighet att avge yttrande i viss kommunal 
myndighetsutövning avseende planering, taxesättning m.m. med tillämpning 
inom verksamhetsområdet. 
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7. EKONOMISK REGLERING 
 

7.1 Ersättning till parkeringsbolaget 

Som ersättning för de tjänster som parkeringsbolaget, enligt detta avtal, åtagit 
sig skall samtliga avgifter och ersättningar som faller ut i eller på grund av 
parkeringsverksamheten tillfalla parkeringsbolaget. 

7.2 Ersättning till kommunen 

De merkostnader som beskrivs i punkt 3.2, stycke 2, skall bäras av 
parkeringsbolaget beräknas till kommunens självkostnad för åtgärderna. 

Skötselkostnader och merkostnader för skötsel av parkeringsplatser skall bäras 
av parkeringsbolaget och ersättas med årliga belopp. 

Ersättning för parkeringsplatser på allmän platsmark 1 000 000 kronor per år. 

Ersättning för parkeringsplatser på kommunal tomtmark 500 000 kronor per år. 

Ersättningen betalas kvartalsvis, i efterskott, med en fjärdedel av beloppet. 
Betalningen sker mot faktura från kommunen. Ingen prisreglering sker under 
avtalsperioden. 

8. AVTALSPERIOD 

Avtalstiden är 2019-xx-xx – 2024-xx-xx. 

Om uppsägning inte skett senast ett år före avtalstidens utgång, förlängs 
avtalet med 5 år i taget med samma bestämmelse om uppsägningstid och 
verkan av utebliven uppsägning. 

9. TVIST 

Tvist om innehållet i detta avtal avgörs av kommunstyrelsen. 

Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats och utväxlats 

Karlshamn 2019-  - 

KARLSHAMNS KOMMUN  (PARKERINGSBOLAGET)
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Förslag på budget för ett eventuellt parkeringsbolag Bilaga 2

INTÄKTER Tkr KOSTNADER Tkr

Intäkter, gatumark 5200 Lönekostnader 2280
Intäkter, parkeringshus 1100 Arbetskläder 20
Intäkter, tomtmark 1800 Resor & traktamenten 10
Nyttokort 400 Pensionskostnader 200
Felparkeringsavgift 1800 Sociala avgifter 798
Kontrollavgifter 400 Löneskatt 60
S:a intäkter 10700 Utbildning 100

Sjuk- och hälsovård 20
S:a personalkostn. 3488

Hyra, lokal 150
Hyra, gata 1000
Hyror, tomtmark 500
Hyror P-hus 1000
Förbrukningsmtrl, inv 100
Rep & underhåll 300
Avgifter 500
Främmande tjänster 500
Tele & porto 150
Fordonskostnader 100
S:a drift & markpark mm 4300

Frakter & transporter 5
Representation 5
Reklam & PR 300
Övriga avgifter 100
Hyres- och kundförluster 1
Styrelsearvoden 100
Revisionsarvoden 30
S:a övriga kostnader 541

S:a rörelsekostnader 8329

Resultat före avskrivn 2371

Avskrivningar 600
Resultat efter avskrivn 1771
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Utredning framtida parkeringsorganisation  
i Karlshamn 

Slutrapport den 19 november 2018 
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Uppdraget 

Nulägesanalys avseende: 
 
• Parkeringsanläggningar (kommunala och privata) 

• Taxor på alla anläggningar 

• Uppskattad beläggning 

• Parkeringsövervakning 

• Parkeringsnormer mm. 
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Uppdraget 

Utvecklingsmöjligheter avseende: 

• Möjliga samarbeten med privata aktörer 

• Tänkbara taxor och taxekonstruktioner  

• Möjlighet till någon form av parkeringsköp 

• Avgränsning för eventuellt parkeringsbolag 

• Förslag på avtal mellan kommunen och bolaget 

• Förslag på kalkyl/budget för ett eventuellt     
parkeringsbolag 

762



Trångt norr och väster om centrum redan klockan 9 

En morgonpromenad i augusti 
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På Stortorget finns 
det gott om lediga 
platser vid 9-tiden 
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Trångt även söder om centrum klockan 9.30 
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Även i bostadskvarteren i västra delen av 
centrum är det fullt  på morgonen 
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Redan före klockan 11 är de centrala 
parkeringarna välbelagda 
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I parkeringshusen är 
beläggningen mycket lägre 
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Kvällstid är det låg beläggning på alla platser 
utom i de östra bostadskvarteren 
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Nuvarande parkeringstaxor 

Stortorget 10 kr/tim (max 2 tim) 
Röd zon gator   6 kr/tim (max 2 tim) 
Grön zon gator   4 kr/tim (max 2 tim) 
Blå zon    2 kr/tim 
 
Parkeringshusen 
Citygallerian 10 kr/tim 
Riggen    8 kr/tim 
Flaggen    5 kr/tim 
 
I övrigt fri parkering med tidreglering 2 tim 
på vissa platser. 
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Uppskattad beläggning 

• I det närmaste fullbelagt redan klockan 9 

• Låg beläggning i parkeringshusen 

• De beläggningstal som presenteras i Tyréns 
trafik- och parkeringsutredning 2014 gäller i 
stort även idag 

• Nuvarande taxesättning styr inte på önskat 
sätt 
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Parkeringsövervakning 

• Parkeringsövervakningen sköts av Securitas 

• Vaktbolaget levererar det kommunen köpt 

• Det skrivs ca 3500 parkeringsanmärkningar per år 

• Tidreglering utan avgift ”omöjlig” att övervaka 

• På tomtmark finns ett ”nollavtal” 

• All överklagan/kundtjänst sköts av utomstående, 
Polisen – Securitas 

• Parkeringsövervakning med låg närvaro 
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Parkeringsnormer 

• Parkeringsnormen styr fasighetsägarens 
åtagande vid nybyggnad 

• En relevant parkeringsnorm är nödvändig vid 
förtätning av staden 

• Parkeringsnorm för verksamheter bör spegla 
verksamhet och lokalyta. Bör gälla både 
anställda och besökande  

• Utan parkeringsnorm inga parkeringsköp 
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Summering av nuläget 

• Det finns 2 200 parkeringar för allmän 
parkering i centrum 

• Parkeringarna används till största delen som 
boende- och arbetsplatsparkering 

• Nästan all avgiftsparkering tidsbegränsad 

• Taxor och betalningssystem bör ses över 

• Höga kostnader för alla typer av betalningar 

• Lågt fokus på parkeringsdrift 
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Möjliga samarbeten med privata 
aktörer 

Fastighetsägarna till de befintliga 
parkeringshusen är positiva till 
att hyra ut sina anläggningar 

 

Det är ekonomiskt försvarbart att 
hyra till ett pris som motsvarar 

deras nuvarande intäkter 
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Information till kunderna kan bli bättre 
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Taxa som prioriterar 
tillgänglighet för besökare 

Progressiv taxa 
Stortorget = 10-15-20 kr  
Röd = 6-8-10 kr 
Grön= 4-6-8 kr 
Blå= 2 kr 
P-husen 10 kr för 3 tim 
Boende- & månadsbiljett 
inom vissa områden  
2-300 kr per mån 
Ingen tidreglering 
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Nya områden med betalparkering kräver 
investeringar i nya biljettautomater 

 
• Behov ca 20 st 
• En ny biljettautomat kostar 

55 Tkr 
• Troligen tillkommer 7 Tkr 

om Contactless krävs 
• Bör vara solcellsmaskiner 
• Utan mynt? 
• Bilnummerregistrering 
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Kommunen har tre typer av biljettautomater 

Cale 104 Cale 104 EMV Cale CVT 

9 st 
Endast mynt 
Kan uppgraderas genom 
dörrbyte (35 Tkr) 
 

7 st 
Gammal EMV kortläsare 
Reservdelar t o m 2019 
Kan uppgraderas genom 
dörrbyte (35 Tkr) 

7 st 
Modern automat 
Contactless?? 
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Parkeringsköp 

• Beteckningen parkeringsköp har kommit att 
användas på avtal som i huvudsak innebär att 
ägaren till en fastighet mot ersättning får 
tillgång till bilplatser i närheten av den egna 
fastigheten. 

• Parkeringsköp är ett mycket bra hjälpmedel 
om man vill förtäta begyggelsen och samtidigt 
samla parkeringen i större anläggningar. 
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Parkeringsköp 

• Parkeringsköp är ett sätt att friköpa sig från 
kravet att bygga egen parkering 

• Parkeringsköp kan, med fördel, vara en rätt 
att, gemensamt med andra, nyttja en större 
parkeringsanläggning. 
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Parkeringsanläggningen 

Kostnadsfördelning 
 
 
Fastighetsägaren genom 
parkeringsköpet 
 
 
 
Kunden som parkerar 
 
Kommunen genom 
parkeringsbolaget 

Kommunens andel skall så liten som möjlig – helst noll 
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Förutsättningar i Karlshamn 

• Det behövs en parkeringsnorm 

• Troligt högsta belopp på 100 000 kr per krav 
enligt norm 

• Taxa 4 kr per timme eller 300 kr per månad 

• Minst 60% beläggning 

• Parkeringsanläggning kan byggas för 200 000 kr 
per plats 

• Möjligt om man lägger ut parkeringsköpet på 10 
år 
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Parkeringsbolagets uppgifter 

• Drift av parkeringar på allmän plats, kommunal- 
och övrig tomtmark 

• Drift av parkeringshusen 

• Parkeringsövervakning 

• Kundtjänst 

• Hantera överklagningar för kontrollavgifter 

• Ansvara för teknisk utrustning 

• Hantera parkeringsköp 

• Förslagsställare och remissinstans till kommunen 
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Avtal med kommunen 

Avtalsförslag bifogas 

Fördelar med ett parkeringsbolag 
• Större fokus 
• Samlad kompetens 
• Möjligt att delta i externa nätverk 
• Arbeta med intäkter och kostnader 
• Affärsmässiga investeringar 
• Hantering av parkeringsköp 
• Affärsmanaskap 
• Lättare att agera /kortare ledtider 
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Budget för parkeringsbolaget 

  

INTÄKTER 

Tkr 

Intäkter, gatumark 5200 

Intäkter, parkeringshus 1100 

Intäkter, tomtmark 1800 

Nyttokort 400 

Felparkeringsavgift 1800 

Kontrollavgifter 400 

S:a intäkter 10700 

KOSTNADER 

Tkr 

Personalkostnader 3500 

Drift av parkering 4300 

Övriga rörelsekostnader 500 

S:a rörelsekostnader 8300 

Avskrivningar 600 

S:a kostnader 8900 

Personal 
1 VD 
1 Administratör 
1 Driftchef 
2 Parkeringsvakter 

Resultat efter avskrivningar       1800 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 44, rörande Karlshamns 
kommuns näringslivsprogram 
  
att näringslivsfrågor framöver årligen hanteras inom ramen för beslut om 
kommunprogram och budget.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fattade 2014-04-07, § 44, beslut om ett uppdaterat 
näringslivsprogram för Karlshamns kommun. Programmet har inte reviderats sedan 
dess och är inte aktuellt längre samt ligger inte linje med gällande vision.  
 
Kommunfullmäktige har årligen sedan 2015 fattat beslut om inriktningsmål och 
prioriterade områden inom ramen för budgetbeslut och kommunprogram där 
näringslivsfrågorna särskilt pekats ut vilket gör att det funnits överlappningar och 
konflikter i styrdokumenten.  
 
Kommunens deltagande i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram har visat på vikten av 
årliga och mer flexibla policybeslut när det gäller näringslivsfrågor. Pandemin har visat 
på vikten av snabba beslutsvägar och att kommunstyrelsen har mandat att fatta vissa 
beslut inom ramen för sitt ansvarsområde utan att behöva lyfta frågan till 
kommunfullmäktige när det tangerar gränserna i ett alltför detaljerat näringslivsprogram.  
 
Utifrån budgetbeslutet och kommunprogrammet fastställer kommunstyrelsen årligen en 
verksamhetsplan där näringslivsfrågor ingår. Kommunstyrelsen har övergripande ansvar 
för frågorna som hanteras driftmässigt inom kommunstyrelseförvaltningen och en 
verksamhetsnära plan för arbetet tas årligen fram av näringslivsenheten. 
 
Uppföljningen av näringslivsarbetet sker inom kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott vilket ger underlag för prioriteringar och beslut om åtgärder eller 
handlingsplaner. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 44 - Uppdatering av Karlshamns 
kommuns näringslivsprogram 
Näringspolitiskt program 2014 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Näringslivschef Nina Andersson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 44, rörande Karlshamns 
kommuns näringslivsprogram 
  
att näringslivsfrågor framöver årligen hanteras inom ramen för beslut om 
kommunprogram och budget.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fattade 2014-04-07, § 44, beslut om ett uppdaterat 
näringslivsprogram för Karlshamns kommun. Programmet har inte reviderats sedan 
dess och är inte aktuellt längre samt ligger inte linje med gällande vision.  
 
Kommunfullmäktige har årligen sedan 2015 fattat beslut om inriktningsmål och 
prioriterade områden inom ramen för budgetbeslut och kommunprogram där 
näringslivsfrågorna särskilt pekats ut vilket gör att det funnits överlappningar och 
konflikter i styrdokumenten.  
 
Kommunens deltagande i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram har visat på vikten av 
årliga och mer flexibla policybeslut när det gäller näringslivsfrågor. Pandemin har visat 
på vikten av snabba beslutsvägar och att kommunstyrelsen har mandat att fatta vissa 
beslut inom ramen för sitt ansvarsområde utan att behöva lyfta frågan till 
kommunfullmäktige när det tangerar gränserna i ett alltför detaljerat näringslivsprogram.  
 
Utifrån budgetbeslutet och kommunprogrammet fastställer kommunstyrelsen årligen en 
verksamhetsplan där näringslivsfrågor ingår. Kommunstyrelsen har övergripande ansvar 
för frågorna som hanteras driftmässigt inom kommunstyrelseförvaltningen och en 
verksamhetsnära plan för arbetet tas årligen fram av näringslivsenheten. 
 
Uppföljningen av näringslivsarbetet sker inom kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott vilket ger underlag för prioriteringar och beslut om åtgärder eller 
handlingsplaner. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 44 - Uppdatering av Karlshamns 
kommuns näringslivsprogram 
Näringspolitiskt program 2014 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Näringslivschef Nina Andersson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-05-11 Dnr: 2022/1509 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 178 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 164 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Upphävande av Karlshamns kommuns näringslivsprogram 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 44, rörande Karlshamns 
kommuns näringslivsprogram 
  
att näringslivsfrågor framöver årligen hanteras inom ramen för beslut om 
kommunprogram och budget.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fattade 2014-04-07, § 44, beslut om ett uppdaterat 
näringslivsprogram för Karlshamns kommun. Programmet har inte reviderats sedan 
dess och är inte aktuellt längre samt ligger inte linje med gällande vision.  
 
Kommunfullmäktige har årligen sedan 2015 fattat beslut om inriktningsmål och 
prioriterade områden inom ramen för budgetbeslut och kommunprogram där 
näringslivsfrågorna särskilt pekats ut vilket gör att det funnits överlappningar och 
konflikter i styrdokumenten.  
 
Kommunens deltagande i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram har visat på vikten av 
årliga och mer flexibla policybeslut när det gäller näringslivsfrågor. Pandemin har visat 
på vikten av snabba beslutsvägar och att kommunstyrelsen har mandat att fatta vissa 
beslut inom ramen för sitt ansvarsområde utan att behöva lyfta frågan till 
kommunfullmäktige när det tangerar gränserna i ett alltför detaljerat näringslivsprogram.  
 
Utifrån budgetbeslutet och kommunprogrammet fastställer kommunstyrelsen årligen en 
verksamhetsplan där näringslivsfrågor ingår. Kommunstyrelsen har övergripande ansvar 
för frågorna som hanteras driftmässigt inom kommunstyrelseförvaltningen och en 
verksamhetsnära plan för arbetet tas årligen fram av näringslivsenheten. 
 
Uppföljningen av näringslivsarbetet sker inom kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott vilket ger underlag för prioriteringar och beslut om åtgärder eller 
handlingsplaner. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 44 - Uppdatering av Karlshamns 
kommuns näringslivsprogram 
Näringspolitiskt program 2014 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-05-11 Dnr: 2022/1509 

 

Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Näringslivschef Nina Andersson 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 82

Kommunfullmäktige2014-04-07

§ 44

Uppdatering av Karlshamns kommunsnäringslivsprogram

Kommunfullmäktiges beslut

att anta det nya näringslivsprogrammet.

Reservationer

2014/313

Samtliga ledamöter som tillhör Miljöpartiet de Gröna och Kommunisterna reserverar sig
mot beslutet till förmån för egna förslag.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog i december 2008 ett näringspolitiskt program för
Karlshamns kommun avseende verksamhetsåren 2009-2011. I detta program fastslogs
att det skulle ske en aktualitetsöversyn av programmet efter dessa verksamhetsår.

Näringslivschefen överlämnar förslag på nytt näringspolitiskt program. Programmet ska
klargöra övergripande mål och prioriteringar för kommunens näringslivsarbete.
Programmet utgår bland annat från kommunensnya vision, kommunens omvärldsanalys
och har nära kopplingar till regionala strategier för tillväxt. Det övergripande målet för
näringslivsarbetet är att bidra till att Karlshamn växer med nya invånare, företag och
arbetsplatser samt bidra till en hållbar utveckling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-03-04 § 39 att bordlägga ärendet.

Anders Englesson (MP) har inlämnat eget förslag till INäringspolitisktprogram.

Beslutsunderlag

Näringslivschefens tjänsteskrivelse 2014-01-30
Förslag till Näringspolitiskt program för Karlshamns kommun
Förslag från Anders Englesson (MP) till Näringspolitiskt program för
Karlshamns kommun
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-25 § 56.

Yrkanden

Sara Månsson Möllergren (MP) med instämmande av Lars Jeppsson (K) yrkar bifall till
Anders Englessons förslag till Näringspolitiskt program.

Magnus Gärdebring (M) med instämmande av Marco Gustafsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 83

Kommunfullmäktige 2014-04-07

Forts § 44

Lars Jeppsson (K) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Sara Månsson
Möllergrens (MP) yrkande samt Lars Jeppsson (K) yrkande på avslag på kommun-
styrelsens förslag och fmner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Protokollet ska skickas till

Näringslivschefen
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Förord 
Karlshamn kommuns näringspolitiska program ska klargöra övergripande mål och 
prioriteringar för kommunens näringslivsarbete. Det kommunövergripande programmet ska 
vara vägledande för arbetet i hela kommunkoncernen och i alla koncernens verksamheter.  

Programmet utgår bland annat från kommunens vision, kommunens omvärldsanalys och har 
nära kopplingar till regionala strategier för tillväxt. Det övergripande målet för 
näringslivsarbetet är att bidra till att Karlshamn växer med nya invånare, företag och 
arbetsplatser samt bidra till en hållbar utveckling.  

 

1. Inledning 
Näringspolitiska programmet utgör ett viktigt underlag för bedömningar och beslut som rör 
kommunens roll i näringspolitiken och anger den riktning som kommunen kommer att basera 
sitt näringslivsarbete på under de kommande åren. 
Näringslivsarbetet har som syfte att verka för att uppnå kommunens vision 1. Karlshamns 
kommuns näringspolitiska program ska klargöra övergripande mål och prioriteringar för 
näringslivsarbetet. 

När företag gror och frodas i inspirerande miljöer och fler företag väljer att etablera sig i 
kommunen går utvecklingen åt rätt håll. För att lyckas med detta måste kommunen och 
näringslivet samverka. Genom samverkan kan kommunen erbjuda ett livsklimat som innebär 
goda möjligheter till boende, arbete, välbefinnande, utveckling och nya satsningar.  

 
Kommunfullmäktige antog i december 2013 en ny vision för Karlshamn. Denna vision ska 
genomsyra det näringspolitiska arbetet. Visionen ”Karlshamn, en plats för liv och lust” bygger 
på fyra fokusområden men sammanfattas i en portal. I Karlshamn möts människor, tankar byts 
och företag gror och frodas i inspirerande miljöer med den digitala tekniken som hävstång i ett 
hållbart samhälle. Karlshamn är en kulturell mötesplats med sitt rika utbud av konst, teater och 
musikupplevelser. Med attraktiva boenden för varje livsstil och behov vid havet, i staden eller 
skogen skapar vi tillsammans en plats för liv och lust. 

 
Näringslivsarbetet har till syfte att bredda och fördjupa de ambitioner som kommunen byggt 
upp under de senaste åren tillsammans med näringslivets intressenter vad gäller arbetet för 
ett stark och hållbart näringslivsklimat.  

 
 
 
 

 
1 Karlshamns vision för 2020, fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-02 § 182 
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Kommunkoncern ska erbjuda goda förutsättningar för att; 
 driva och utveckla företag 
 lokalisera och etablera företag 
 starta företag 

 
Den kraft och det engagemang som finns i kommunen för de näringspolitiska frågorna ska tas 
tillvara och förstärkas. Karlshamn ska vara en kommun som erbjuder livskvalitet, långsiktig 
hållbarhet och vara en plats där människor vill bo, verka och uppleva. Ambitionen är ett 
mångsidigt och växande näringsliv, smart logistik och en unik hamn som placerar Karlshamn i 
centrum i det expansiva Östersjöområdet. 

 
Kommunen ska tillhandahålla; 

 en serviceinriktad kommunal verksamhet  
 en ändamålsenlig och fungerande infrastruktur  
 en effektiv och rättssäker myndighetsutövning  
 ett starkt platsvarumärke 

 
Kommunens verksamheter ska; 

 förenkla och underlätta för företagen i kontakten med oss som kommun och 
myndighet 

 vara tillgängliga samt ha ett professionellt bemötande och återkoppla skyndsamt  
 samordna olika aktörer vid behov av kontakt med olika offentliga verksamheter 
 tillhandahålla en personlig servicekultur och utgå från såväl företagens som 

medborgarnas behov 
 
Implementering och budget 
Programmet omfattar samtliga bolag och nämnder och ska genomsyra arbetet i hela 
kommunkoncernen. 
Varje verksamhet och nämnd ansvarar för att det näringspolitiska programmet implementeras 
i respektive verksamhetsområde. För detta avsätts medel och personella resurser för att 
finansiera och medverka i eventuella aktiviteter och kompetenshöjande åtgärder för att uppnå 
programmets intentioner.  

 

2. Programmets utgångspunkter i korthet 

Ett bra näringslivsklimat skapas av många olika faktorer och kommunen råder inte ensam över 
alla dessa. Karlshamns kommun ska inom sina olika ansvarsområden medverka till att 
näringslivet ges bra förutsättningar att driva, utveckla, etablera och starta verksamheter och 
på detta sätt bidra till ett gott näringslivsklimat och en stark tillväxt. 
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En viktig uppgift är att ge service till företagen och samordna den mångfald av aktörer som är 
involverade i näringslivsutvecklingen inte minst då det finns behov av kontakt med det 
offentliga. En kontinuerlig dialog mellan företagen och kommunen är angelägen för att 
upprätthålla ett bra näringslivsklimat. 
 
Utöver kommunens mer direkta näringslivsarbete har företagen ofta ett mer mångfacetterat 
behov inte minst inom den kommunala kärnverksamheten såsom tillgång till barnomsorg, 
skola, rekreation, kollektivtrafik och infrastruktur, tillgång till vidareutbildning och råd och 
anvisningar inom myndighetssektorn såsom planer och bygglov etc. 
För att få fler företag som etablerar sig i Karlshamn krävs dessutom ett utbud av olika 
boendemiljöer, ett bra fritidsutbud, kultur och en livskvalitet utöver det vanliga som lockar 
företagaren med sin familj till kommunen. Kommunens bolag, nämnder och förvaltningar 
spelar därför en mycket viktig roll i det näringspolitiska perspektivet. 
 
Kommunen ska vara en aktiv part i det regionala tillväxtarbetet inom Region Blekinge. 
Kommunen spelar också en viktig roll som ägare av de kommunala bolagen och som delägare i 
NetPort Science Park. 
 
 

3. Syfte 

Syftet med det näringspolitiska programmet är att peka ut önskvärd riktning för hur 
kommunkoncernen ska bidra till utveckling av näringslivet i kommunen under de närmaste 
åren. Programmet ska vara ett stöd för förtroendevalda och anställda som arbetar i 
kommunen med näringslivsfrågor och vara vägledande för kommunens olika verksamheter i 
dialogen med näringslivets representanter avseende utvecklingen i kommunen.  

 
 

4. Övergripande mål 
Det näringspolitiska arbetet ska bidra till att Karlshamn växer med nya invånare, företag och 
arbetstillfällen samt bidra till att Karlshamns varumärke stärks. Näringslivsarbetet ska ge 
ömsesidig nytta för samtliga involverade parter.  

Näringslivsarbetet ska bidra till att: 

 öka antalet invånare och antalet nya arbetstillfällen 

 verka för företagsetableringar och expansionsmöjligheter för befintliga företag 

 skapa en bra och långsiktig dialog med företagen i kommunen 

 marknadsföra och stärka varumärket Karlshamn 
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 erbjuda goda förutsättningar till ett hållbart och attraktivt näringslivsklimat 

 förenkla för företagen i kontakten med oss som kommun och myndighet 

 

5. Strategiska utvecklingsområden 

De strategiska utvecklingsområdena ska bidra till att visionen uppnås och skapar tillväxt 
genom fler invånare, fler besökare, nya arbetstillfällen, en utveckling av det befintliga 
näringslivet samt ge nya etableringar. 

 

 Logistik o hamn 

Karlshamn satsar på logistik och transport. Utvecklingsarbetet med att etablera 
företag i det hamnnära området i Stilleryd ska accelerera med inriktningsmålet att 
uppnå 500 nya arbetstillfällen. 

Verka för att en järnvägsförbindelse mellan Karlshamn och Olofström (Sydostlänken) 
ska byggas för att förbättra godstransporterna. 

 

 NetPort Science Park 

Satsningen på högskola och eftergymnasial utbildning ska fortsätta med inriktnings-
målet att 2020 uppnå 2000 studenter.  

Företagsutvecklingen genom NetPort Science Park ska fortsätta med inriktningsmålet 
att 2020 uppnå 1100 nya arbetstillfällen samt 125 nya företag inom NetPorts 
fokusområden: Digitala medier, Intelligent logistik/ITS och Energi. 

 

 Destination Karlshamn 

Karlshamn ska attrahera fler besökare genom att vi tar vara på de strukturella fördelar 
som finns; det kustnära läget, den egna karaktären och det stora utbudet av unika 
besöksmål och upplevelser. Fokus ska ligga på att stärka destinationen genom lokal 
och regional samverkan, produktutveckling, ett värdskap i världsklass och ett tydligt 
och tillgängligt utbud.  

Karlshamn ska utvecklas med spännande mötesplatser som inspirerar till meningsfullt 
liv där mångfalden blommar. Det flödar av konst, teater och musik med upplevelser 
utöver det vanliga. 
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 Attraktiva boendemiljöer 

Vi satsar på unika boendemiljöer för varje livsstil och behov, i staden, skogen eller vid 
havet. Vi erbjuder lägenheter och tomter som ger möjligheter till ett blandat boende 
som stämmer väl överens med efterfrågan. Inom 10 år ska cirka 1000 nya bostäder 
uppföras.  

I befintlig bebyggelse på landsbygden och i kustremsan ska förtätning ske. 

 

6. Implementering av det näringspolitiska programmet 
Det kommunövergripande näringspolitiska programmet ska ge stöd åt kommunens 
verksamheter och nämnder avseende de politiska intentionerna för näringslivsarbetet. 
Näringslivschefen ansvarar för att programmet implementeras genom att informera om 
programmets intentioner i olika sammanhang.  

Karlshamns kommun ska i näringslivsarbetet vara öppen för att samarbeta med lokala, 
regionala, nationella och internationella företrädare för näringsliv, högskola och olika 
branschorganisationer med flera. Kommunen ska dra nytta av erfarenheter och kunskaper hos 
andra kommuner och regionala aktörer samtidigt som kommunen visar upp och delar med sig 
av sitt eget arbete. Att delta i konferenser, mässor och samverka med andra kommuner ger 
möjlighet till att knyta värdefulla kontakter och vidga de egna referensramarna samtidigt som 
kommunens verksamhet synliggörs. Kommunen ska verka för en utökad internationalisering 
och beakta möjligheten till projektfinansiering av nya utvecklingsområden via Eus fonder och 
program. 

 

7. Budget 
Budget för att bedriva det övergripande näringspolitiska arbetet finns inom ramen för 
Kommunstyrelsens ansvarsområde i Kommunledningsförvaltningen. 

 

8. Organisation 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Karlshamns kommuns näringspolitiska program. I näringspolitiken 
ingår en rad frågor som Kommunfullmäktige delegerat ansvar för till nämnderna och operativt 
till förvaltningarna.  
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansvarar för det övergripande näringslivsarbetet med det näringspolitiska 
programmet som grund. Kommunen spelar också en viktig roll som ägare i kommunala bolag 
och som delägare i NetPort Science Park. 

Nämnderna och förvaltningarna 

Varje nämnd och förvaltning har ansvar för genomförande av det näringspolitiska programmet 
inom ramen för sitt verksamhetsområde. Ett bra företagsklimat förutsätter att det finns goda 
kontaktvägar mellan företagen och representanter för nämnder och förvaltningar.  

Näringspolitiska gruppen 

Den näringspolitiska gruppen består av representanter för den politiska majoriteten, 
oppositionen samt kommundirektören och näringslivschefen. Vid behov ska företrädare för de 
kommunala bolagen och nämnderna knytas till gruppen. 
Näringspolitiska gruppen svarar för övergripande dialog och diskussioner om hur 
kommunkoncernen på ett optimalt sätt ska leva upp till det näringspolitiska programmets 
intentioner. Dialogen ska bygga upp ett långsiktigt förtroende för kommunens näringspolitik 
och visa på kommunkoncernens engagemang för näringslivets frågor.  

Näringslivschefen 

Näringslivschefen ansvarar gentemot kommunstyrelsen för den övergripande samordningen 
av Karlshamns kommuns näringslivsarbete.  

Näringslivsrådet 

Kommunkoncernens dialog med näringslivets representanter ska i första hand ske via 
näringslivsrådet. Rådet består av representanter från kommunen, företag, föreningar och 
organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Vid behov kallas också experter inom olika 
kommunala kompetensområden till rådets möten. Rådet träffas regelbundet och är 
samtalspart till näringspolitiska gruppen. Vid dessa möten finns möjlighet att lägga fram förslag 
till kommunala beslut. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till ny VA-plan (vattentjänstplan). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har i samarbete med Karlshamn Energi Vatten AB (KEVAB) tagit 
fram förslag till ny VA-plan (vattentjänstplan). VA-planeringen omfattar hela kommunens 
geografiska yta och avser såväl dricksvattenförsörjning som dag- och 
spillvattenhantering. 
 
Syftet med VA-plan för Karlshamns kommun är: 
 

 att utgöra ett kunskapsunderlag om VA-försörjningens förutsättningar, 
möjligheter och behov 

 att utgöra underlag för att skapa en hållbar utveckling av VA-försörjningen i 
Karlshamns kommun 

 att redovisa prioritering av åtgärder på VA-försörjningen i Karlshamns kommun 
 att utgöra ett underlag för verksamhetsplanering och budget för berörda 

verksamheter 
 att utgöra ett underlag för fortsatt arbete med rutiner inom berörda verksamheter 
 att uppfylla Vattenmyndighetens lagstadgade krav på kommunen enligt 

åtgärdsprogrammet för Södra Östersjön, avseende planering och åtgärder på 
VA-försörjningen. 

 
VA-planen har samordnats med pågående detaljplanearbeten och planerade 
exploateringar för att uppnå en samordnad prioritering av de exploateringar som kan bli 
aktuella under de närmaste åren. Genom att gemensamt hålla sig till gjorda 
prioriteringar kan kommunkoncernens resurser utnyttjas på ett effektivt sätt.  
 
Förslag till VA-plan remitterades 2022-04-06 till Karlshamn Energi AB (VA-
huvudmannen), Miljöförbundet Blekinge Väst samt byggnadsnämnden. Följande 
synpunkter har inkommit: 
 
Karlshamn Energi AB:s styrelse godkänner VA-planen och önskar att den kompletteras 
med rubriken ”Vattentjänstplan”. VA-planen kompletteras med tilläggsrubriken 
”Vattentjänstplan”. 
 
Miljöförbundet påpekar att det inte längre avleds avloppsvatten till Östra Orlundsån och 
att två meningar därför behöver strykas. VA-planen revideras i enlighet med 
Miljöförbundets yttrande. 
 
Byggnadsnämnden fokuserar på i vilken utsträckning utbyggnad av VA till befintliga 
områden (s.k. § 6-områden) behöver föregås av eller samordnas med 
detaljplaneläggning. Man konstaterar att det för området Stilleryd Sandvik är viktigt att 
VA-utbyggnaden föregås av detaljplaneläggning för att inte hamnens utveckling ska 
äventyras. Man föreslår att ett planarbete initieras redan under 2023 och framhåller att 
resurser behöver avsättas. Byggnadsnämnden förutsätter även att KEVAB bevakar 
frågorna kring Tostarp, Tararp och Södra Hoka i samband med frågor om bygglov och 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

förhandsbesked, då tillkommande bebyggelse kan påverka ansvaret för VA-
försörjningen.  
 
VA-planen kompletteras med att Stilleryd Sandvik inte bör/kan/ska byggas ut innan 
planläggning skett – att utbyggnaden måste föregås av detaljplaneläggning. 
Komplettering sker även med att det tydliggörs att KEVAB bevakar frågorna kring 
Tostarp, Tararp och Södra Hoka i samband med frågor om bygglov och 
förhandsbesked. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till ny VA-plan (vattentjänstplan) för Karlshamns kommun 
Bilaga 1 VA-utbyggnadsplan för Karlshamns kommun 
Utdrag ur styrelseprotokoll Karlshamn Energi Vatten AB 2022-04-28 
Protokollsutdrag BN § 88/2022 Yttrande rörande förslag till ny VA-plan för 
Karlshamns kommun 
Protokollsutdrag MBV § 25/2022 Yttrande gällande VA-plan Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi AB 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Byggnadsnämnden 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson  
VD Anders Strange Karlshamns Energi 
VA-chef Ken Sellén 
Förbundschef Johanna Randsalu 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till ny VA-plan (vattentjänstplan). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har i samarbete med Karlshamn Energi Vatten AB (KEVAB) tagit 
fram förslag till ny VA-plan (vattentjänstplan). VA-planeringen omfattar hela kommunens 
geografiska yta och avser såväl dricksvattenförsörjning som dag- och 
spillvattenhantering. 
 
Syftet med VA-plan för Karlshamns kommun är: 
 

 att utgöra ett kunskapsunderlag om VA-försörjningens förutsättningar, 
möjligheter och behov 

 att utgöra underlag för att skapa en hållbar utveckling av VA-försörjningen i 
Karlshamns kommun 

 att redovisa prioritering av åtgärder på VA-försörjningen i Karlshamns kommun 
 att utgöra ett underlag för verksamhetsplanering och budget för berörda 

verksamheter 
 att utgöra ett underlag för fortsatt arbete med rutiner inom berörda verksamheter 
 att uppfylla Vattenmyndighetens lagstadgade krav på kommunen enligt 

åtgärdsprogrammet för Södra Östersjön, avseende planering och åtgärder på 
VA-försörjningen. 

 
VA-planen har samordnats med pågående detaljplanearbeten och planerade 
exploateringar för att uppnå en samordnad prioritering av de exploateringar som kan bli 
aktuella under de närmaste åren. Genom att gemensamt hålla sig till gjorda 
prioriteringar kan kommunkoncernens resurser utnyttjas på ett effektivt sätt.  
 
Förslag till VA-plan remitterades 2022-04-06 till Karlshamn Energi AB (VA-
huvudmannen), Miljöförbundet Blekinge Väst samt byggnadsnämnden. Följande 
synpunkter har inkommit: 
 
Karlshamn Energi AB:s styrelse godkänner VA-planen och önskar att den kompletteras 
med rubriken ”Vattentjänstplan”. VA-planen kompletteras med tilläggsrubriken 
”Vattentjänstplan”. 
 
Miljöförbundet påpekar att det inte längre avleds avloppsvatten till Östra Orlundsån och 
att två meningar därför behöver strykas. VA-planen revideras i enlighet med 
Miljöförbundets yttrande. 
 
Byggnadsnämnden fokuserar på i vilken utsträckning utbyggnad av VA till befintliga 
områden (s.k. § 6-områden) behöver föregås av eller samordnas med 
detaljplaneläggning. Man konstaterar att det för området Stilleryd Sandvik är viktigt att 
VA-utbyggnaden föregås av detaljplaneläggning för att inte hamnens utveckling ska 
äventyras. Man föreslår att ett planarbete initieras redan under 2023 och framhåller att 
resurser behöver avsättas. Byggnadsnämnden förutsätter även att KEVAB bevakar 
frågorna kring Tostarp, Tararp och Södra Hoka i samband med frågor om bygglov och 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

förhandsbesked, då tillkommande bebyggelse kan påverka ansvaret för VA-
försörjningen.  
 
VA-planen kompletteras med att Stilleryd Sandvik inte bör/kan/ska byggas ut innan 
planläggning skett – att utbyggnaden måste föregås av detaljplaneläggning. 
Komplettering sker även med att det tydliggörs att KEVAB bevakar frågorna kring 
Tostarp, Tararp och Södra Hoka i samband med frågor om bygglov och 
förhandsbesked. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till ny VA-plan (vattentjänstplan) för Karlshamns kommun 
Bilaga 1 VA-utbyggnadsplan för Karlshamns kommun 
Utdrag ur styrelseprotokoll Karlshamn Energi Vatten AB 2022-04-28 
Protokollsutdrag BN § 88/2022 Yttrande rörande förslag till ny VA-plan för 
Karlshamns kommun 
Protokollsutdrag MBV § 25/2022 Yttrande gällande VA-plan Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi AB 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Byggnadsnämnden 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson  
VD Anders Strange Karlshamns Energi 
VA-chef Ken Sellén 
Förbundschef Johanna Randsalu 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Projekt, mark och exploateringsavdelningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 165 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 150 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Ny VA-plan (vattentjänstplan) för Karlshamns kommun 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till ny VA-plan (vattentjänstplan). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har i samarbete med Karlshamn Energi Vatten AB (KEVAB) tagit 
fram förslag till ny VA-plan (vattentjänstplan). VA-planeringen omfattar hela kommunens 
geografiska yta och avser såväl dricksvattenförsörjning som dag- och 
spillvattenhantering. 
 
Syftet med VA-plan för Karlshamns kommun är: 
 

 att utgöra ett kunskapsunderlag om VA-försörjningens förutsättningar, 
möjligheter och behov 

 att utgöra underlag för att skapa en hållbar utveckling av VA-försörjningen i 
Karlshamns kommun 

 att redovisa prioritering av åtgärder på VA-försörjningen i Karlshamns kommun 
 att utgöra ett underlag för verksamhetsplanering och budget för berörda 

verksamheter 
 att utgöra ett underlag för fortsatt arbete med rutiner inom berörda verksamheter 
 att uppfylla Vattenmyndighetens lagstadgade krav på kommunen enligt 

åtgärdsprogrammet för Södra Östersjön, avseende planering och åtgärder på 
VA-försörjningen. 

 
VA-planen har samordnats med pågående detaljplanearbeten och planerade 
exploateringar för att uppnå en samordnad prioritering av de exploateringar som kan bli 
aktuella under de närmaste åren. Genom att gemensamt hålla sig till gjorda 
prioriteringar kan kommunkoncernens resurser utnyttjas på ett effektivt sätt.  
 
Förslag till VA-plan remitterades 2022-04-06 till Karlshamn Energi AB (VA-
huvudmannen), Miljöförbundet Blekinge Väst samt byggnadsnämnden. Följande 
synpunkter har inkommit: 
 
Karlshamn Energi AB:s styrelse godkänner VA-planen och önskar att den kompletteras 
med rubriken ”Vattentjänstplan”. VA-planen kompletteras med tilläggsrubriken 
”Vattentjänstplan”. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-05-11 Dnr: 2021/666 

 

Miljöförbundet påpekar att det inte längre avleds avloppsvatten till Östra Orlundsån och 
att två meningar därför behöver strykas. VA-planen revideras i enlighet med 
Miljöförbundets yttrande. 
 
Byggnadsnämnden fokuserar på i vilken utsträckning utbyggnad av VA till befintliga 
områden (s.k. § 6-områden) behöver föregås av eller samordnas med 
detaljplaneläggning. Man konstaterar att det för området Stilleryd Sandvik är viktigt att 
VA-utbyggnaden föregås av detaljplaneläggning för att inte hamnens utveckling ska 
äventyras. Man föreslår att ett planarbete initieras redan under 2023 och framhåller att 
resurser behöver avsättas. Byggnadsnämnden förutsätter även att KEVAB bevakar 
frågorna kring Tostarp, Tararp och Södra Hoka i samband med frågor om bygglov och 
förhandsbesked, då tillkommande bebyggelse kan påverka ansvaret för VA-
försörjningen.  
 
VA-planen kompletteras med att Stilleryd Sandvik inte bör/kan/ska byggas ut innan 
planläggning skett – att utbyggnaden måste föregås av detaljplaneläggning. 
Komplettering sker även med att det tydliggörs att KEVAB bevakar frågorna kring 
Tostarp, Tararp och Södra Hoka i samband med frågor om bygglov och 
förhandsbesked. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till ny VA-plan (vattentjänstplan) för Karlshamns kommun 
Bilaga 1 VA-utbyggnadsplan för Karlshamns kommun 
Utdrag ur styrelseprotokoll Karlshamn Energi Vatten AB 2022-04-28 
Protokollsutdrag BN § 88/2022 Yttrande rörande förslag till ny VA-plan för 
Karlshamns kommun 
Protokollsutdrag MBV § 25/2022 Yttrande gällande VA-plan Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi AB 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Byggnadsnämnden 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson  
VD Anders Strange Karlshamns Energi 
VA-chef Ken Sellén 
Förbundschef Johanna Randsalu 
 
 
 
 
Ulrika Nordén Johansson 
Avdelningschef
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Inledning 

Detta är version två av Karlshamn kommuns VA-plan. Version två är en 
revidering som ersätter den tidigare planen och syftar till att vara ett 
styrdokument och verktyg för kommunens VA-planering. VA-planen riktar sig 
främst till politiker och tjänstepersoner i berörda verksamheter, men utgör även 
ett underlag för information till kommunens invånare och andra aktörer.  

Med begreppet förvaltningsövergripande menas i denna VA-plan 
koncernövergripande samverkan och samarbete där berörda avdelningar i 
kommunens organisation, Karlshamn Energi och Vatten AB (KEVAB) samt 
Miljöförbundet Blekinge Väst deltar.  

VA-planeringen omfattar hela kommunens geografiska yta och avser såväl 
dricksvattenförsörjning som dag- och spillvattenhantering. Denna version av VA-
planen är framtagen med en tidshorisont om ca 10 år.  

Syfte 

VA-planering 

VA-planering är kommunens kontinuerliga förvaltningsövergripande arbete med 
att hantera behov och utmaningar i VA-anläggningen, men också för att utveckla 
och ordna VA-försörjningen i samband med samhällsbyggnadsutvecklingen. VA-
planeringen syftar till att bygga, förvalta och utveckla en långsiktigt hållbar VA-
försörjning med utgångspunkt från VA-planen, se Figur 1. 

VA-försörjningen ska säkerställa dricksvatten till skydd för människors hälsa samt 
nyttja yt- och grundvatten utan en oacceptabel påverkan på miljön. En hållbar 
VA-försörjning är också tekniskt och ekonomiskt robust. Den byggs och förvaltas 
för att möjliggöra en fortsatt utveckling av Karlshamns kommun i enlighet med 
kommunens inriktningsmål och översiktsplanering.  
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Kommunens målsättningar för VA-försörjningen konkretiseras i kommunens VA-
policy, se avsnitt 2.  

Långsiktigt hållbar 
VA-försörjning 

och 
samhällsbyggnad

Förvaltnings
-

övergripand
e VA-

planering 

VA-plan för 
Karlshamns 

kommun 

 
Figur 1. VA-planen, förvaltningsövergripande VA-planering och mål om hållbarhet hänger ihop.  

VA-planen 

Syftet med VA-plan för Karlshamns kommun är:  

 att utgöra ett kunskapsunderlag om VA-försörjningens förutsättningar, 

möjligheter och behov 

 att utgöra underlag för att skapa en hållbar utveckling av VA-försörjningen 

i Karlshamns kommun  

 att redovisa prioritering av åtgärder på VA-försörjningen i Karlshamns 

kommun 

 att utgöra ett underlag för verksamhetsplanering och budget för berörda 

verksamheter 

 att utgöra ett underlag för fortsatt arbete med rutiner inom berörda 

verksamheter 
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 att uppfylla Vattenmyndighetens lagstadgade krav på kommunen enligt 

åtgärdsprogrammet för Södra Östersjön, avseende planering och åtgärder 

på VA-försörjningen.   

Kort om utmaningar i Karlshamns kommun 

Klimatförändringarna innebär att Karlshamns kommun behöver hantera perioder 
med både för lite och för mycket vatten. Tillgången till dricksvatten behöver 
säkerställas vid torka, samtidigt som åtgärder behöver vidtas för att skydda 
infrastruktur och bebyggelse mot översvämningar. Klimatanpassning så väl som 
åtgärder för att ställa om till en fossilfri och resurseffektiv verksamhet gäller för 
VA-försörjningen liksom för all annan verksamhet i Karlshamns kommun.  

Skärpt lagstiftning som syftar till att skydda och återställa grundvatten, sjöar, 
vattendrag och hav till god kvalitet medför att åtgärder behöver vidtas i flera delar 
av VA-anläggningen. Att minska belastningen av miljöskadliga ämnen som 
kommer in till VA-anläggningarna genom ett aktivt uppströmsarbete är en nyckel 
i sammanhanget. Det gäller även dagvattenhanteringen där rening och 
fördröjning av flöden i många fall är nödvändigt för att minska belastningen på 
recipienterna. Att minska belastningen från dagvatten i befintlig bebyggelse, där 
det också finns ambitioner och planer på förtätning är mycket utmanande och 
kräver ett stort mått av kreativitet.  

Därutöver har den befintliga allmänna VA-anläggningen i Karlshamn, liksom på 
många andra ställen i Sverige, ett stort behov av underhåll/förnyelse. Situationen 
beror delvis på eftersatt underhåll, men är också en konsekvens av förändrade krav 
på dimensionering och funktion. Detta är ofta tidskrävande och kostsamma 
åtgärder. För att kunna hantera behovet av underhåll/förnyelse samtidigt med 
behoven för framtiden krävs det god planering, väl avvägda prioriteringar och 
kostnadseffektiva lösningar.  
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Metod 

Revideringen av Karlshamns VA-plan har utgått från Havs- och 
vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering.1 Enligt 
vägledningen ska en VA-planen omfatta tre delar: VA-översikt, VA-policy samt en 
VA-plan med åtgärder både inom och utanför verksamhetsområden. Version två 
av VA-plan för Karlshamns kommun omfattar samtliga tre delar. I avsnitt 1.4.1 
beskrivs VA-planens disposition.  

I samband med revideringen har den VA-policy kommunen beslutade om år 2013 
till viss del justerats. VA-plan för Karlshamns kommun – version 2 ersätter 
kommunens VA-policy från 2013.  

Utgångspunkter för VA-plan för Karlshamns kommun - version 2 

VA-plan för Karlshamns kommun – version 2 är en revidering baserad på 
kommunens tidigare VA-plan som omfattade en åtgärdsplan 2013-2021 samt en 
utbyggnadsplan 2014-2024. Styrgruppens anvisningar var att VA-planen ska vara 
tydlig och ge en konkret beskrivning av vad som behöver göras de 10 närmaste 
åren. Ytterligare utgångspunkter för revideringen redovisas nedan och i Figur 2.  

VA-planen har tagits fram utifrån den lagstiftning som utgör VA-försörjningens 
ramverk, det vill säga lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
(vattentjänstlagen), miljöbalken (SFS 1998:808) samt plan- och bygglagen (PBL, 
SFS 2021:788). Men även de åtgärder som kommunen ska genomföra och som 
berör kommunens VA-försörjning i Vattenmyndigheten för södra Östersjöns 
åtgärdsprogram, samt för att uppfylla de krav som anges i regeringens etappmål 
för dagvatten i ny eller ändrad bebyggelse och motsvarande för befintlig 
bebyggelse.  

Delar av bevarandemålen i samverkansplanen för Blekinge Arkipelag, de 
nationella miljömålen och de globala målen för hållbar utveckling är 
utgångspunkter för den kommunala VA-planeringen. Främst berörs målen om 
grund- och ytvatten, men även mål om biologisk mångfald, giftfria miljöer och 

 
1 Havs- och vattenmyndigheten. Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god 
vattenstatus. Rapport 2014:1.  
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kretslopp. Liksom all annan verksamhet i samhället har VA-försörjningen ett 
ansvar att bidra till hållbar användning av resurser och begränsad klimatpåverkan.  

Eftersom VA-försörjning är en absolut förutsättning för kommunens 
samhällsbyggnadsutveckling har arbetet även utgått från översiktsplanen 
Karlshamn 2030 och kommunens vision Karlshamn 50 000.  

Karlshamns kommun arbetar även med en klimatanpassningsplan som också 
innefattar en plan för översvämningsrisk gällande Karlshamns centrum. En 
klimatanpassningsplan har beröringspunkter med VA-försörjningen framför allt 
med avseende på dagvattenhanteringen, men även till viss del med vissa allmänna 
anläggningar. Åtgärder i klimatanpassningsplanen och VA-planen ska samordnas.  

Befintlig VA-plan 

Översiktsplan 
Karlshamn 2030 och 

Vision Karlshamn    
50 000

Lagstiftning - 
vattentjänstlagen, 

miljöbalken och PBL

Klimatanpssningsplan 

Sveriges 
vattenförvaltning och 
åtgärdsprogram för 

Södra Östersjön 

Internationella, 
nationella, regionala 

och lokala mål för 
miljön och hållbar 

utveckling

 
Figur 2. Utgångspunkter för revidering av VA-plan för Karlshamns kommun.  

Organisation för revidering  

Revideringen av VA-planen har genomförts i en förvaltningsövergripande 
projektgrupp med representanter från Karlshamn Energi Vatten AB (KEVAB, 
VA-huvudman), kommunstyrelseförvaltningen (mark- och exploatering, plan och 
miljö) samt Miljöförbundet Blekinge Väst (tillsynsmyndighet). WSP Sverige AB 
har deltagit i arbetet som konsultstöd.  
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Följande personer har utgjort styrgrupp för revideringen:  

 Anders Strange, VD KEAB 

 Ken Sellén, affärsområdeschef Vatten KEAB 

 Ulrika Nordén Johansson, avdelning- och verksamhetschef Karlshamns 

kommun 

 Johanna Randsalu, förbundschef Miljöförbundet Blekinge Väst 

Revideringen är genomförd med stöd av LOVA - lokala vattenvårdsprojekt 
förmedlade av länsstyrelsen i Blekinge.  

Om VA-plan för Karlshamns kommun - version 2 

VA-plan för Karlshamns kommun version 2 är ett styrdokument som fastställts av 
kommunfullmäktige (KF) 2022-xx-xx (beslut §xx).  

VA-planen ska utgöra ett underlag för berörda nämnders, styrelsers, 
förvaltningars och bolags årliga budget- och verksamhetsplanering. De 
genomförandeår som anges för respektive åtgärd är förslag som beskriver hur 
åtgärden har prioriterats vid framtagande av denna VA-plan.  

VA-planen ska utvärderas vartannat år av VA-planens styrgrupp, samt revideras 
och aktualiseras en gång per mandatperiod. KEVAB är sammankallande och 
ansvarig för att VA-planen hålls aktuell enligt ovan.  

Disposition och läshänvisning 

Underlaget för att utforma en VA-plan är omfattande eftersom det är en stor 
verksamhet med flera beröringspunkter med omvärlden, 
samhällsbyggnadsutvecklingen i kommunen och den enskilda invånaren. För att 
den reviderade VA-planen ska vara tydlig och konkret har väl avvägda 
avgränsningar gjorts avseende dokumentets innehåll. Tabell 1 redovisar VA-
planens disposition samt hänvisningar till bilagor eller andra dokument.  

Tabell 1. VA-planens disposition och innehåll samt hänvisning till bilagor och andra dokument.  

Avsnitt  Beskrivning  Hänvisning till annat dokument  
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1. Inledning  Bakgrund, VA-planens syfte 
samt metod och 
utgångspunkter för 
revidering 

 

2. VA-policy Kommunens 
ställningstagande och mål 
för en långsiktigt hållbar 
VA-försörjning  

Ersätter tidigare VA-policy, 
fastställd 2013 

3. Samverkan för VA-
planering 

Beskrivning av pågående 
samverkansformer samt 
behov och åtgärder för ökad 
samverkan och för att nå 
VA-policyns målsättningar 

Se Riktlinjer för 
dagvattenhantering i Karlshamns 
kommun; 
https://www.karlshamn.se/wp-
content/uploads/Riktlinjer-for-
dagvattenhantering-i-
Karlshamns-Kommun.pdf 

4. Allmän VA-
försörjning 

Behov och åtgärder i den 
allmänna dricks- och 
spillvattenanläggningen, 
verk och ledningsnät 

 

5. Utbyggnad av 
allmän VA-
försörjning 

Utbyggnadsplan i befintlig 
och tillkommande 
bebyggelse 

Se bilaga 1; VA-utbyggnadsplan 
som även omfattar behovsanalys 
enligt 6 § vattentjänstlagen 

6. Enskild VA-
försörjning 

Förutsättningar och 
ställningstaganden för 
fortsatt enskild VA-
försörjning i förhållande till 
utbyggnadsplanen  

Se Miljöförbundet Blekinge Västs 
webbsida 
https://www.miljovast.se/ eller 
Avloppsguiden 
https://avloppsguiden.se/ för mer 
information om små avlopp  

7. Samlad 
konsekvensbedömni
ng  

Konsekvenser av VA-planen 
avseende människors hälsa 
och miljön, organisation och 
kompetens samt ekonomi 
och taxa. 
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VA-policy för Karlshamns kommun 

Målsättningar 

I enlighet med kommunens övergripande målsättning om en social, ekonomisk 
och miljömässigt hållbar utveckling ska kommunen sträva mot en långsiktig och 
säker VA-försörjning där skydd av miljö och människors hälsa sker i samklang med 
tillväxt och byggande, se Figur 3. 

Målsättningarna är:  

1. Samarbete – för förvaltningsövergripande och regionalt långsiktiga 

lösningar  

2. Effektivitet – för anläggningar med minskade förluster och hög 

reningsgrad  

3. Kvalitet – för säkra leveranser och trygg arbetsmiljö  

4. Långsiktighet – för god status på vattenkvalitet, miljönytta och framtida 

generationers skull 

 

 
Figur 3. Målbild för vatten och avlopp i Karlshamns kommun.  
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Ställningstaganden 

Karlshamns kommun ska…  

… medverka till god status i grundvatten, hav, sjöar och vattendrag samt arbeta 
för säkra vatten‐ och avloppsanläggningar som ger leveranser av hög kvalitet till 
människor och miljö. 

Upprustningsbehoven i nuvarande allmänna VA‐anläggningar i Karlshamns 
kommun är stora och åtgärder ska i första hand prioriteras där de gör störst nytta 
för hälsa och miljö. Allmänheten ska upplysas om vatten och avlopp på olika sätt 
för att medvetandegöra verksamheten för kommuninvånarna.  

Utanför den allmänna anläggningen är det viktigt att tillsyns‐ och 
informationsarbetet mot fastighetsägare med enskilda avloppsanordningar och 
dricksvattenbrunnar fungerar väl. Enskilda VA‐anläggningar ska leva upp till 
gällande krav och fastighetsägare ska känna till sina anläggningars påverkan på 
omgivande miljö. 

 

… driva behovsstyrd och fortlöpande utbyggnad av allmän vatten‐ och 
avloppsförsörjning enligt 6 § vattentjänstlagen i såväl befintlig som tillkommande 
bebyggelse 

Utbyggnad av VA-försörjning för tillkommande bebyggelse ska ske samordnat 
med VA-utbyggnad enligt VA-utbyggnadsplanen (se bilaga 1). Vid prioritering 
och planering av tillkommande bebyggelse ska behov och konsekvenser avseende 
VA-utbyggnadsplan samt den befintliga anläggningens kapacitet beskrivas.  

Utbyggnad inom verksamhetsområdet ska i första hand finansieras av VA‐taxa.  

 

… eftersträva en ständigt förbättrad energi‐ och resurshushållning inom allmän 
och enskild vatten‐ och avloppsförsörjning 

Vatten‐ och avloppssystemen utgör en mycket viktig länk mellan samhällets 
aktiviteter och omgivande miljö. Karlshamns kommun ska sträva efter att 
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möjliggöra ett kretsloppsanpassat samhälle genom att ständigt arbeta för att 
energi och näringsämnen tas tillvara på bästa möjliga vis. 

 

… samarbeta både inom kommunkoncernen och utanför kommunens gränser 
gällande vatten‐ och avloppsfrågor.  

Genom att skapa och ta del av olika samarbetsformer kan effektiva och långsiktiga 
lösningar utvecklas. Ett regionalt fokus ger förutsättningar för en utökad 
kompetensförsörjning och bredare arbetsfält vilket leder till en effektiv och 
spännande verksamhet. Att jobba tillsammans är också ett krav för att kunna möta 
framtidens utmaningar på bästa möjliga sätt. 

Samverkan för VA-planering 

Planering av infrastruktur för dricksvatten, spillvatten och dagvatten är en viktig 
pusselbit i samhällsbyggnadsprocessen. Både för befintlig och tillkommande 
bebyggelse ska anläggningarnas kapacitet och hänsyn till människors hälsa och 
vattenmiljö säkerställas inom ramen för en hållbar samhällsekonomi. Kort 
sammanfattat kan sägas att med samverkan genom hela 
samhällsbyggnadsprocessen från översiktsplaneringen till anläggande och drift kan 
samordningsvinster identifieras och VA-policyns mål uppfyllas. Det händer dock 
inte per automatik utan kräver ett strukturerat strategiskt arbete där berörda 
medarbetare både kan och vill ta ansvar.  

Inte minst finns ett behov av ökad samverkan för att strukturera och öka takten på 
arbetet med att skapa en hållbar dagvattenhantering. Dagvattenhanteringen står 
inför stora utmaningar och behov av att utvecklas till följd av ett förändrat klimat, 
en alltmer förtätad bebyggelse och en skärpt lagstiftning till skydd för miljön. 
Dessutom är ansvarsfördelningen komplex och lagstiftningen delvis otydlig, flera 
aktörer berörs utan att någon ensam har rådighet över helheten.  

För att möta utmaningarna behövs ett förvaltningsövergripande kontinuerligt 
samarbete och god kommunikation med de aktörer som inte omfattas av 
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kommunens förvaltningar och bolag. En grund för det finns i denna VA-plan, men 
även i kommunens riktlinjer för dagvattenhantering och i arbetet med 
kommunens klimatanpassningsplan.  

Nedan redovisas de samverkansgrupper som etablerats under arbetet med denna 
VA-plan, de regionala samverkansgrupper som kommunen deltar i, samt ett antal 
åtgärder som identifierats för ökad samverkan och för att nå VA-policyns 
målsättningar.  

Samverkansgrupper för VA-planering 

I Karlshamns kommun finns följande förvaltningsövergripande projektgrupper 
som arbetar kontinuerligt med VA-försörjningsfrågor och kommunens VA-plan;  

 Styrgrupp för VA-planering – ansvarar för VA-planens genomförande och 

uppdatering  

 Exploateringsgruppen – samverkan för att planera och prioritera 

kommunens och privata aktörers exploateringar. 

 Dagvattengruppen – samverkar kring dagvattenfrågor i samtliga skeden i 

samhällsbyggnadsutvecklingen, delar av gruppen kommer att delta i 

arbetet med klimatanpassningsplanen och har ansvar för att aktualisera 

och utveckla kommunens dagvattenriktlinjer.  

Regional samverkan för god vattenmiljö  

Karlshamns kommun är medlem i följande regionala forum;  

 Mieåns vattenråd – Karlshamns kommun dricksvattenförsörjning baseras 

på vattenresurser som är gemensamma med andra kommuner därför är 

god dialog, kommunikation och samverkan en viktig del av kommunens 

arbete.  

 Blekingekustens luft- och vattenvårdsförbund - Östersjön används som 

recipient för renat avloppsvatten och för dagvatten från Karlshamns 

kommun. 
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 Blekingekustens Vattenråd - Östersjön används som recipient för renat 

avloppsvatten och för dagvatten från Karlshamns kommun. 

 Hanöbuktens samverkansgrupp - Östersjön används som recipient för 

renat avloppsvatten och för dagvatten från Karlshamns kommun. 

Planerade åtgärder för ökad samverkan och hållbar VA-försörjning  

I Tabell 2 redovisas planerade åtgärder och fortsatt arbete för ökad samverkan och 
strategiskt arbete för hållbar VA-försörjning i Karlshamns kommun.  

Tabell 2. Planerade åtgärder och fortsatt arbete för ökad samverkan och hållbar VA-försörjning i Karlshamns 
kommun.  

Nr Del av verksamhet Åtgärd Mål/motiv År 

Å1 VA-försörjning i 
samhällsbyggnads-
processen 

Upprätta rutin för att 
markanvisningsavtal 
och exploateringsavtal 
ska följas av ett separat 
VA-avtal (inkl. 
dagvatten) mellan 
exploatör och KEVAB 

Samarbete, kvalitet 
och långsiktighet.  
 

2022 

Å2 VA-försörjning i 
samhällsbyggnads-
processen 

Upprätta rutin för 
beslut om 
verksamhetsområde 
samt anläggande och 
fakturering av 
anslutningsavgifter 

Samarbete, kvalitet 
och långsiktighet.  
 

2022 

Å3 VA-försörjning i 
samhällsbyggnads-
processen 

Upprätta rutin för att 
utöka 
dagvattenutredning i 
detaljplanearbetet till 
en VA-
försörjningsutredning 
som omfattar samtliga 
vattentjänster 

Samarbete, kvalitet 
och långsiktighet.  
 

2022 
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Å4 Säkerställd 
dricksvatten-
försörjning 

Regional samverkan Samarbete och 
kvalitet.  
För att gemensamt 
hantera kritiska 
situationer till följd 
av hot, skada eller 
vattenbrist. 

Löpand
e 

Å5  Säkerställd 
dricksvatten-
försörjning 

Strategiskt arbete med 
att formulera mål och 
åtgärder för god 
resurshållning av vatten 

Långsiktighet.  
För minskad 
användning av 
dricksvatten.  

Ej tids-
bestäm
d 

Å6 God resurshållning 
av slam 

Fortsatt 
uppströmsarbete inom 
spillvattenhanteringen 

Effektivitet, kvalitet 
och långsiktighet.  
För att upprätthålla 
hög reningsgrad, 
för att minska 
belastningen på 
reningsverken och 
för bibehållen 
REVAQ-
certifiering.  

Löpand
e 

Å7 Hållbar 
dagvattenhantering  

Strategiskt arbete med 
att formulera mål och 
åtgärder för att utveckla 
dagvattenhanteringen 
till hållbara flöden och 
god vattenkvalitet 

Långsiktighet.  
För minskad 
påverkan på 
byggnader, 
infrastruktur och 
recipienter.  

Ej tids-
bestäm
d 

Å8 Hållbar 
dagvattenhantering  

Ta fram 
ansvarsfördelning 
mellan KEVAB och 
Karlshamns kommun 
för anläggande, drift 
och underhåll av 
dagvattenanläggningar 

Samarbete, 
effektivitet och 
kvalitet.  
För samhälls-
ekonomiskt hållbar 
utveckling av 
dagvattenhantering
en.  

Ej tids-
bestäm
d 
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Å9 Hållbar 
dagvattenhantering 

Avsätta/reservera ytor 
för öppen 
dagvattenhantering i 
bebyggd miljö i 
kommunens grönplan, 
klimatanpassningsplan, 
planeringstrategi enl 
PBL samt i 
Översiktsplanen 

Effektivitet, kvalitet 
och långsiktighet.  
För att möjliggöra 
en mer hållbar 
dagvattenhantering
.  

Ej tids-
bestäm
d 

Å10 Hållbar 
organisation  

Regional samverkan för 
ökat kunskapsutbyte  

Samverkan.  
Ett fortlöpande och 
strukturerat 
kunskapsutbyte 
med andra VA-
huvudmän och 
kommunala 
organisationer.  

Löpand
e 

Å11 Information och 
god dialog 

Fortsatt information till 
kommunens invånare 
och erbjuda studiebesök 
för skolklasser.  

Samverkan och 
långsiktighet.  
För ökad kunskap 
om fastighetsägares 
ansvar, samt vikten 
av att spara vatten 
och spola rätt.  

Löpand
e 

Allmän VA-försörjning  

Med allmän VA-försörjning avses den dricks- spill- och dagvattenförsörjning som 
sker genom den VA-anläggning som VA-kollektivet äger. Det är till exempel 
vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, pumpstationer och 
dagvattenanläggningar som ordnas och används för att uppfylla kommunens 
skyldigheter enligt vattentjänstlagen.  
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I Karlshamns kommun utgörs den allmänna anläggningen för dagvatten till största 
delen av ledningsnät med direkt avledning till recipient. Separata 
verksamhetsområden för dagvatten saknas. Arbetet med att utveckla en mer 
hållbar dagvattenhantering sker i dagvattengruppen och med kommunens 
dagvattenriktlinjer.  

Ansvar 

VA-huvudman 

I Karlshamns kommun är det Karlshamn Energi Vatten AB (KEVAB) som är 
kommunens VA-huvudman.  

Kommunens skyldighet att ordna VA-försörjning för ett visst område anges i 6 § 
vattentjänstlagen (se avsnitt 5.1) och omfattar normal hushållsanvändning, samt 
avledning av dagvatten upp till dimensionerande regn upp till skälig nivå av 
säkerhet från förbindelsepunkt till recipient. Kommunen har ansvaret för att 
arbeta med att identifiera och hantera risker i samband med skyfall och 
katastrofala regn. Genom avtal kan kommunen även förse andra aktörer så som 
samhällsviktig verksamhet och industri med allmän VA-försörjning.  

I vattentjänstlagen anges vidare att för det geografiska område som förses med 
allmän VA-försörjning ska kommunfullmäktige fatta beslut om 
verksamhetsområde för den aktuella vattentjänsten, det vill säga dricksvatten, 
spillvatten och/eller dagvatten. 

KEVAB har ansvar för att genomföra lagstadgad redovisning till ansvariga 
myndigheter, så som Miljöförbundet Blekinge Väst, Naturvårdsverket och 
Livsmedelsverket.  

Fastighetsägare 

I vattentjänstlagen regleras även förhållandet mellan VA-huvudman och ägare till 
fastigheter (och motsvarande) inom verksamhetsområden. I allmänna 
bestämmelser för brukande av Karlshamns kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning (ABVA) som antogs av kommunfullmäktige 2020 preciseras 
ansvarsfördelningen. I ABVA anges till exempel på vilket sätt både VA-huvudman 
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och fastighetsägare får använda den allmänna VA-anläggningen, samt var gränsen 
mellan den allmänna och privata anläggningen går.  

Fastighetsägare inom verksamhetsområde har ansvar för avvattning av dagvatten 
motsvarande normaldagvatten på den egna fastigheten fram till förbindelsepunkt. 
Fastighetsägare utanför verksamhetsområde har även ansvar för avledning av 
dagvatten till recipient. Motsvarande gäller för väghållare. För större 
dagvattenflöden har samtliga fastighetsägare ansvar för avvattning och avledning 
samt för att skydda bebyggelse mot skada.  

Fastighetsägare inom verksamhetsområde och andra som är anslutna till den 
allmänna VA-anläggningen ska betala VA-avgifter enligt kommunfullmäktiges 
fastställda VA-taxa. De avgifter som tas ut får inte överstiga de kostnader som är 
nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen och fördelningen ska vara 
skälig och rättvis för kunden.  

Miljöförbundet Blekinge Väst  

Miljöförbundet Blekinge Väst (Miljöförbundet) är den kommunala 
tillsynsmyndigheten. Miljöförbundet har ansvar för tillsyn på den allmänna VA-
anläggningen. Miljöförbundet har även tillsyn på enskilda avlopp, se nedan avsnitt 
6.  

Abonnenter och verksamhetsområden 

Befintliga verksamhetsområden 

I Karlshamns kommun finns verksamhetsområden för avlopp och vatten. 
Verksamhetsområdena finns i huvudsak i och kring tätorterna. I vissa områden 
finns endast verksamhetsområde för vatten, men i huvudsak sammanfaller de båda 
vattentjänsterna. Kommunens verksamhetsområden är inte uppdaterade sedan 
lång tid. Det finns därför ett behov av att se över, uppdatera och eventuellt 
utvidga befintliga verksamhetsområden.  

Inom verksamhetsområdet avlopp ingår spill- och dagvatten. Nästan alla 
fastigheter har vattentjänsten spillvatten och många har även dagvatten, men inte 
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samtliga. KEVAB har som mål att identifiera och besluta om verksamhetsområden 
för dagvatten fastighet samt för dagvatten gata.  

Inom verksamhetsområdena är KEVAB skyldig att ordna med respektive 
vattentjänst. Detta sker genom att en förbindelsepunkt (anslutningspunkt) till 
ledningsnätet ordnas vid gränsen till respektive fastighet, om inte särskilda skäl 
enligt 12 § vattentjänstlagen föreligger. Samtliga fastighetsägare som fått en 
förbindelsepunkt inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala 
anslutningsavgiften.  

Avtalsanslutna gemensamhetsanläggningar (GA) 

I Karlshamns kommun finns ett antal bebyggelseområden som är anslutna till den 
allmänna VA-anläggningen utan att området omfattas av verksamhetsområde. 
Dessa är anslutna genom avtal mellan VA-huvudmannen och den samfällighet 
som äger och sköter gemensamhetsanläggningen (det lokala ledningsnätet). 
Exempel på några sådana områden är Åkeholm, Tegelbruksbacken och Hällaryds 
skärgård.  

När det finns en samfällighet som äger och har ansvaret för 
gemensamhetsanläggningen bedöms det inte föreligga en praktisk risk för 
påverkan på människors hälsa eller miljön, även om området kan bedömas 
omfattas av 6 § vattentjänstlagen. Kommunen avser därför inte besluta om 
verksamhetsområde i dessa fall.  

Det är möjligt att ansöka om privata avtalsanslutningar av 
gemensamhetsanläggningar i bebyggelseområden som inte bedömts omfattas av 6 
§. Det finns dock ingen garanti för att de tekniska förutsättningarna på den 
allmänna anläggningen medger detta, eller att KEVAB har möjlighet att 
tillmötesgå den som söker. Det är alltid den sökande som har ansvar för 
utredningar, markåtkomst, tillstånd, anläggande med mera fram till den 
inkopplingspunkt som KEVAB anvisar. Om avtal tecknas kommer krav ställas på 
att det lokala ledningsnätet och eventuella pumpstationer ska utformas enligt 
KEVAB:s anvisningar.  
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Avtalsanslutna enskilda fastigheter 

Utanför befintliga verksamhetsområden finns även enskilda fastigheter som är 
anslutna till den allmänna anläggningen utan att omfattas av verksamhetsområdet. 
Dessa fastigheter är anslutna genom avtal med KEVAB.  

Sådana avtalsanslutningar ska ske uteslutande på fastighetsägarens initiativ. 
Möjligheten att ansöka om avtalsanslutning för enskilda fastigheter bedöms vara 
en god service för kommunens invånare trots att ett kommunalt ansvar för VA-
försörjning inte föreligger. Det finns dock ingen garanti för att alla ansökningar 
om enskilda avtalsanslutningar kan beviljas eftersom det måste vara tekniskt 
möjligt och funktionen på den allmänna anläggningen inte får äventyras.  

Det är alltid den sökande som har ansvar för utredningar, markåtkomst, tillstånd, 
anläggande med mera fram till den inkopplingspunkt som KEVAB anvisar. 

Den Allmänna dricksvattenanläggningen  

Den allmänna dricksvattenanläggningen i Karlshamns kommun utgörs i huvudsak 
av två vattenverk, ett vid Långasjön och ett mindre i Ringamåla, två 
dammanläggningar för reglering av huvudvattentäkten; Mien och Långasjönäs i 
Mieån, samt låg- och högvattenreservoarer, tryckstegringsstationer och drygt 40 
mil långt huvudledningsnät. 

I nuläget, mars 2022, finns ingen anläggning som kan förse kommunen med 
reservvatten. Ett tillstånd för att anlägga en reservvattentäkt i Mörrumsån är i 
nuläget under prövning i mark- och miljööverdomstolen.  

Nulägesbeskrivning – Långasjöns vattenverk 

Långasjöns vattenverk försörjer 29 000 invånare med dricksvatten från Långasjön. 
Vattenverkets maximala kapacitet är 150-170 l/s och enligt gällande vattendom 
AD 70/1966 är det största tillåtna vattenuttaget från Långasjön 330 l/s. För att 
vatten ska få tas ur Långasjön får vattennivån i sjön inte vara lägre än +46,80 m.  

Långasjön ligger i Mieåns avrinningsområde och magasinet för vattentäkten är 
sjön Mien som ligger i Tingsryds kommun. Mot bakgrund av 
klimatförändringarna har KEVAB utrett och ansökt om en ny vattendom för 
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åtgärder som ska säkerställa dricksvattenförsörjningen och ett ekologiskt hållbart 
flöde i Mieån. De planerade åtgärderna avser anläggande av en ersättningsdamm, 
en ny vattenhushållning samt en fiskväg för ökad konnektivitet. Från det att den 
nya dammen är anlagd ska den nya vattenhushållningen testas inom ramen för en 
prövotidsutredning under två år.  

KEVAB har även påbörjat ett utredningsarbete för säkerställd 
dricksvattenförsörjning, hållbar reglering och ökad dammsäkerhet vid 
Långasjönäsdammen.  

Långasjöns vattenverk byggdes på 1960-talet och behov av renovering är mycket 
stort. I nuläget ligger verket dessutom nära maximal produktionskapacitet, vilket 
kan medföra restriktioner under varma perioder när dricksvattenförbrukningen i 
samhället är mycket hög. Karlshamns kommun och KEVAB har därför under en 
längre tid genomfört en utredning om hur den framtida dricksvattenförsörjningen 
ska utformas. Eftersom det befintliga vattenverket ska tas ur bruk beskrivs det inte 
närmare här.  

Möjligheter och kostnader har utretts för fyra alternativ, dels att bygga om och 
rusta upp det befintliga verket, dels att bygga ett helt nytt vattenverk vid 
Långasjön, alternativt ett nytt avsaltningsverk vid Östersjön, samt en kombination 
av dessa. Efter en omfattande analys har kommunen och KEVAB beslutat att ett 
nytt ytvattenverk ska byggas vid Långasjön.  

Ett vattenskyddsområde som omfattar stora delar av Mieåns avrinningsområde 
beslutades år 2008. Mieåns vatten är ett bra råvatten och inom 
vattenskyddsområdet finns inga större industrier eller avloppsreningsverk. 
Däremot finns det ett behov av utökad tillsyn avseende otillåtna vattenuttag. Det 
finns även ett antal dammar med tveksam dammsäkerhet. Tillsynsåtgärder behövs 
för att minska risk för dammbrott och negativ påverkan på råvattenkvaliteten.  
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Nulägesbeskrivning – Ringamåla vattenverk 

Ringamåla vattenverk är ett mindre verk som försörjer ca 50 hushåll i Ringamåla 
tätort. Råvatten tas från en grundvattentäkt med tillstånd från år 2017 i mål 
M3210-026. Tillåtet medeluttag är 18 m3/dygn med årsuttag på 6 570 m3.  

I vattenverket passerar inkommande råvatten en luftningstank för oxidation av 
järn och mangan som sedan avskiljs i två sandfilter. Genom omvänd osmos 
minskas flouridhalten före det desinficeras med UV-ljus. Två dricksvattenpumpar 
distribuerar dricksvattnet.  

Arbete pågår i nuläget med att inrätta ett vattenskyddsområde för 
grundvattentäkten.  

Nulägesbeskrivning – ledningsnät 

Huvudledningsnätet i Karlshamns kommun består av cirka 49 mil ledning och 
servisledningsnätet är ca 8 mil långt. Den uppskattade medelåldern är 40-70 år, 
med en uppskattad medellivslängd på 70-110 år. De vanligaste materialen är 
segjärn, gjutjärn och polyeten.  

Med syfte att upprätta ett systematiskt arbete för att förnya ledningsnätet har ett 
arbete med att ta fram och fastställa en förnyelseplan påbörjats. Förnyelseplanen 
ska klargöra vilken information om ledningsnätet som behöver samlas in samt hur 
och i vilken takt det ska ske. Målet med förnyelseplanen är i första hand att 
klargöra medelålder, livslängd och åtgärdsbehov på övergripande plan.  

På ledningsnätet finns sju tryckstegringsstationer. De flesta av dessa är gamla med 
ålderstigen teknik och de saknar bra skydd. De äldsta stationerna behöver bytas 
ut. Det bedöms ta totalt 2-3 år att byta ut en station. Ett arbete pågår med att 
utveckla en standard och ansluta samtliga stationer till SCADA för övervakning 
och styrning. 

För låg- och högvattenreservoarerna görs i dagsläget löpande underhåll och inga 
behov av större åtgärder har identifierats.  
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Planerade åtgärder på den allmänna dricksvattenanläggningen 

Utöver det löpande arbetet med drift och underhåll planerar KEVAB att vidta de 
åtgärder på den allmänna dricksvattenanläggningen som beskrivs i Tabell 3. 
Underlag och planering av det löpande arbetet beskrivs i KEVAB:s interna rutiner 
och styrdokument.  

Tabell 3. Planerade åtgärder på den allmänna dricksvattenanläggningen. 

Nr Del av verksamhet Åtgärd Mål/motiv År 

D1  Regleringsdammen 
vid Mien  

Anlägga 
ersättningsdamm och 
fiskväg 

Kvalitet och 
säkerhet 
Långsiktighet 

2023-
2028 

D2 Långasjönäsdammen Utreda, fatta beslut 
om åtgärd samt ordna 
erforderliga 
rättigheter enligt 
miljöbalken 

Kvalitet och 
säkerhet 
Långsiktighet 

2025 

D3 Långasjöns VV Anlägga ett nytt 
vattenverk 

Effektivitet 
Kvalitet och 
säkerhet 
Långsiktighet 

2023-
2027 

D4 Reservvattentäkt 
Mörrumsån 

Anlägga 
intagsanordning, 
pumpstation och 
överföringsledning 

Effektivitet 
Kvalitet och 
säkerhet 
Långsiktighet 

2023-
2028 

D5 Ringamåla VV Inrätta 
vattenskyddsområde 

Kvalitet och 
säkerhet 
Långsiktighet 

Pågår 

D6 Tryckstegringsstation
er 

Övervakning via 
SCADA samt utbyte 
av stationer 

Kvalitet och 
säkerhet 

2023-
2032 

D7 Ledningsnät Arbeta enligt 
förnyelseplan 

Kvalitet och 
säkerhet 
Långsiktighet 

2022-
2023 
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D8 Ledningsnät Digitala vattenmätare 
på nät och hos kund 

Kvalitet och 
säkerhet 
Långsiktighet 

2020-
2027 

D9 Ventiler och 
brandposter 

Ta fram en utökad 
förnyelseplan 

Kvalitet och 
säkerhet 
 

2026-
2028 

D10 Ventiler och 
brandposter 

Arbeta enligt 
förnyelseplan 

Kvalitet och 
säkerhet 
 

2028-
2032 

D11 Verksamhetsområde 
för dricksvatten 

Uppdatera och 
upprätta underlag för 
beslut om VO i 
kommunfullmäktige 

Kvalitet och 
säkerhet 
 

Årsvis 

D12 Riskreducering 
huvud-vattentäkt  
 

Förfinad analys av 
påverkan från enskilda 
avlopp inom 
vattenskyddsområde 
samt riktlinjer för 
differentierad 
kravställning avseende 
reduktionskrav i 
förhållande till 
gällande 
skyddsföreskrifter 

Effektivitet 
Kvalitet och 
säkerhet 
Långsiktighet 
 

2023 

Den allmänna spillvattenanläggningen 

Den allmänna spillvattenanläggningen utgörs av Stärnö avloppsreningsverk dit 
merparten av avloppsvattnet från det allmänna ledningsnätet leds, samt två 
mindre reningsverk i Halahult och Ringamåla. Till spillvattenanläggningen hör 
även ca 100 pumpstationer, drygt 30 mil långt huvudledningsnät, ca 6 mil 
servisledningar och 8000 brunnar.  

I några områden i kommunen där självfallssystem inte varit möjligt finns det även 
LTA-stationer.  
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I kommunens utbyggnadsplan för 2014 - 2024 fanns nio områden som bedömts ha 
behov av allmän VA-försörjning. Av dessa har utbyggnaden genomförts i Matvik-
Hällaryd, Granefors och Brorstorp.  

Nulägesbeskrivning Stärnö avloppsreningsverk – reningsprocess 

Reningsprocessen vid Stärnö avloppsreningsverk (ARV) utgörs av rensgaller, 
sandfång, försedimentering, biologisk aktivslamprocess, mellansedimentering och 
slutligen filtrering. Processen drivs med biologisk fosforreduktion, utan 
tillsättning av fällningskemikalier. De enda kemikalier som används i processen är 
polymerer för slamavvattning och kolkälla under kalla årstider.  

Det renade avloppsvattnet avleds till Karlshamnsfjärden (kustvattenförekomst 
SE560900-145280) och släpps ut sydväst om Flataskärv.  

I nuläget (2022) genomförs en prövotidsutredning inför beslut om slutliga villkor 
avseende reduktion av risk för smitta från sjukdomsframkallande organismer samt 
om minskade utsläpp av vissa läkemedelsrester. Utredningen omfattar även 
behovet av teknisk utrustning för uppfyllande av de villkor som kommer att 
föreslås, vilket kan föranleda behov av investeringar som inte kan förutses i 
nuläget.  

Det finns ett behov av att minska volymen tillskottsvatten till Stärnö ARV. 
Tillskottsvattnet medför risk för bräddning på ledningsnätet och slamflykt i 
reningsprocessen och utöver att minska flödet behöver tekniska åtgärder vidtas på 
verket för att minska sårbarheten. Det finns även ett behov att förbättra 
resurshushållningen vid verket genom att ställa om till fossilfri energianvändning, 
optimera gashanteringen och minska användningen av dricksvatten i 
reningsanläggningen.  

För att ytterligare kunna utveckla driften på Stärnö ARV har SCADA 
uppgraderats och mätningen utökats.  

Nulägesbeskrivning Stärnö avloppsreningsverk - slamhantering  

Slammet från reningsprocessen avvattnas och rötas i verkets rötkammare. Ca 50 
% av rötgasen används i gaspanna och nyttjas för uppvärmning av reningsverket, 

829



25 

resten facklas. Slamhanteringen i form av slamuttag och avvattning/centrifugering 

har för liten kapacitet och anläggningen är sliten.  

Rötresten avvattnas i en centrifug och avyttras därefter för att användas som 
gödningsmedel eller för jordtillverkning. Slammet från Stärnö ARV är REVAQ-
certifierat vilket betyder att slammet uppfyller sådana kvalitetskrav att det kan 
användas inom jordbruket. REVAQ-certifieringen innebär att KEVAB 
kontinuerligt arbetar för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverket för 
att upprätthålla en hållbar återföring av näringsämnen från slammet.  

Nulägesbeskrivning Stärnö avloppsreningsverk - kapacitet 

Stärnö avloppsreningsverk (ARV) tar emot avloppsvatten från tätorterna 
Karlshamn, Asarum, Svängsta, Hällaryd, Mörrum, Åryd och Siggarp med 
kringliggande bebyggelse, samt slam från enskilda avloppsanläggningar och 
avloppsreningsverken i Halahult och Ringamåla.  

Gällande tillstånd för Stärnö ARV medger en maximal inkommande 
veckobelastning på 35 000 pe som preciseras i maximal dygns- och årsbelastning 
av BOD7 (ett mått på biologiskt nedbrytbar substans). År 2021 var maximal 
inkommande veckobelastning ca 27 500 pe.  

Verkets kapacitet bedöms kunna utvecklas ytterligare, bland annat genom att 
minska volymerna tillskottsvatten. Om volymerna tillskottsvatten i systemet 
minskar ökar kapaciteten i verket och risken för slamflykt minskar. Genom ett 
utökat uppströmsarbete kan också åtgärder vidtas på inkommande avloppsvatten.  

KEVAB genomför i nuläget en kapacitetsutredning av Stärnö ARV. En sådan 
utredning ger ett förbättrat planeringsunderlag avseende processoptimering, men 
också avseende förutsättningar och behov vid samhällsbyggnadsutveckling som 
medför VA-utbyggnad. Särskilt viktigt är det att beakta kapaciteten vid Stärnö 
ARV vid större exploateringar med sikte på Vision Karlshamn 50 000. Det gäller 
även vid industrietableringar, även om Stärnö ARV endast tar emot avloppsvatten 
som motsvarar hushållsspillvatten.  
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Kapacitetsutredningen kan medföra behov av investeringar som inte kan förutses i 
nuläget.  

Nulägesbeskrivning Halahults och Ringamåla avloppsreningsverk 

Halahults och Ringamåla är mindre lokala reningsverk. I Halahult pågår ett arbete 
med att minska volymerna tillskottsvatten. Inom en 10 årsperiod bedöms 
biobädden behöva bytas ut. I båda verken finns behov av förbättrad övervakning.  

Nulägesbeskrivning ledningsnät 

Det allmänna spillvattenledningsnätet i Karlshamns kommun består av 
uppskattningsvis 32 mil huvudledningar och ytterligare 6 mil servisledningar, där 
större delen utgörs av betongledningar. Medelåldern på ledningsnätet bedöms 
vara ca 30-60 år, medellivslängden 50-90 år.  

En stor andel av volymen i ledningsnätet utgörs av tillskottsvatten. Detta vatten 
härrör bland annat från dagvattenledningar som felaktigt anslutits till 
spillvattennätet samt inläckage från marken som omger spillvattenledningarna. 
Genom att reducera volymerna tillskottsvatten minskar problemen med kapaciten 
på ledningsnätet och på reningsverket, energiförbrukning och kostnader kan 
minska och dessutom blir risken för översvämningar och bräddning mindre.  

Med syfte att upprätta ett systematiskt arbete för att förnya ledningsnätet och 
minska volymerna tillskottsvatten har ett arbete med att ta fram och fastställa en 
förnyelseplan påbörjats. Förnyelseplanen ska klargöra vilken information om 
ledningsnätet som behöver samlas in samt omfatta en utvärderingsmodell för 
prioritering baserad på platsspecifik och relevant data. Bara insamling av data är 
ett omfattande arbete eftersom det till exempel innebär flödesmätningar, 
filmningar mm. Eftersom ledningsnät för både dricks- spill- och dagvatten ofta 
ligger i samma ledningsgrav är det lämpligt att en förnyelseplan tar med samtliga 
tre vattentjänster.  
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Nulägesbeskrivning pumpstationer 

På ledningsnätet finns ca 100 pumpstationer. De stora volymerna tillskottsvatten 
medför kapacitetsproblem på pumparna och idag utgör flera av dom en dålig 
arbetsmiljö. Pumpstationerna behöver kopplas till SCADA.  

Arbetet med att byta ut och renovera pumpstationerna har systematiserats genom 
att definiera tre typer av standardpumpstationer; huvudpumpstationer, 
normalpumpstationer och små pumpstationer. En utbytesprioritering har tagits 
fram med en takt om utbyte av två stationer per år och uppgradering av 10 per år.  

Nulägesbeskrivning LTA 

I de fall det på grund av markförhållanden och topografi har varit svårt och dyrt att 
anlägga ett spillvattennät med självfall har istället LTA-system (lätt trycksatt 
avlopp) använts. Det innebär att varje abonnent har en mindre pumpstation på 
den egna fastigheten.  

Eftersom en säker drift av pumpstationerna är viktig för avledningen av 
avloppsvattnet behövs ett samlat grepp över LTA-stationerna så att uppgifter om 
status och planering av underhåll kan systematiseras.  

Planerade åtgärder på den allmänna spillvattenanläggningen  

Utöver det löpande arbetet med drift och underhåll planerar KEVAB att vidta de 
åtgärder på den allmänna spillvattenanläggningen som beskrivs i Tabell 4. 
Underlag och planering av det löpande arbetet beskrivs i KEVAB:s interna rutiner 
och styrdokument.  

Tabell 4. Planerade åtgärder på den allmänna spillvattenanläggningen. 

Nr Del av verksamhet Åtgärd Mål/motiv År 

S1  Stärnö ARV Centrifug och 
slamavvattning  
 

Effektivitet 
Kvalitet och 
säkerhet 

2022-
2023 

S2 Stärnö ARV Utredning av teknisk 
lösning för att 
förhindra slamflykt 

Effektivitet 
Kvalitet och 
säkerhet 
Långsiktighet 

2023-
2025 
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S3 Stärnö ARV Färdigställa 
kapacitetsutredning 
för att möjliggöra 
exploatering samt för 
planering av tekniska 
och miljörättsliga 
åtgärder 

Samarbete 
Effektivitet 
Kvalitet och 
säkerhet 
Långsiktighet 

2022 

S4 Stärnö ARV Uppgradering av 
SCADA för förbättrad 
driftkontroll 

Effektivitet 
Kvalitet och 
säkerhet 

2022 

S5 Stärnö ARV Utredning av 
optimerad 
gasanvändning  

Effektivitet 
Långsiktighet 

2023 

S6 Stärnö ARV Uppströmsarbete, 
arbeta med 
avtalskunder, samt 
avtal gällande 
mottagande av 
externslam  

Samarbete 
Effektivitet 
Kvalitet och 
säkerhet 
Långsiktighet 

Löpand
e  

S7 Halahult ARV Utbyte av biobädd Effektivitet 
Långsiktighet 

Inom 
10 år 

S8 Halahult och Ringamåla 
ARV 

Koppla upp mot 
SCADA för förbättrad 
driftkontroll 

Effektivitet 
Kvalitet och 
säkerhet 

2024 

S9 Ledningsnät Arbeta enligt 
förnyelseplan 

Effektivitet 
Kvalitet och 
säkerhet 
Långsiktighet 

2022-
2032 

S1
0 

Pumpstationer Utbyte av två 
pumpstationer per år 

Effektivitet 
Kvalitet och 
säkerhet 
Långsiktighet 

2 per år 

S1
1 

Verksamhetsområde för 
spillvatten 

Uppdatera och 
upprätta underlag för 

Kvalitet och 
säkerhet 
 

Årsvis 
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beslut om VO i 
kommunfullmäktige 

S1
2 

Verksamhetsområde för 
dagvatten 

Identifiera och 
upprätta underlag för 
beslut om VO i 
kommunfullmäktige 

Kvalitet och 
säkerhet 
 

2024 

Utbyggnad av allmän VA-försörjning  

Nedan redovisas en sammanfattning av ansvar och genomförande av utbyggnad av 
den allmänna VA-försörjningen i både befintlig och tillkommande bebyggelse. 
VA-utbyggnadsplanen finns i sin helhet i bilaga 1.  

Ansvar 

Behovet av allmän VA-försörjning utanför befintliga verksamhetsområden i så väl 
befintlig som tillkommande bebyggelse regleras i 6 § lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster, se Figur 4.  

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse, skall kommunen

1.  bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas, och

2.  se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning  

 
Figur 4. Vattentjänstlagen 6 §.  

Om det finns ett sådant behov som anges i bestämmelsen är det VA-
huvudmannen som ska ordna anläggningen och kommunfullmäktige som fattar 
beslut om verksamhetsområde. Detta gäller i så väl befintlig bebyggelse som i 
tillkommande bebyggelse, det vill säga i samband med exploateringar.  

Det är vid förbindelsepunkten (anslutningen mellan den allmänna anläggningen 
och anläggningen på fastigheten) som gränsen mellan VA-huvudmannens och 
fastighetsägarens ansvar går.  
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Allmän VA-försörjning i befintlig bebyggelse 

Med anledning av att behovet av allmän VA-försörjning kan finnas i befintlig 
bebyggelse som idag har enskild VA-försörjning har kommunen genomfört en 
behovsanalys för befintlig bebyggelse i hela kommunen. Metod och resultaten från 
utredningen redovisas i bilaga 1.  

De områden där det bedöms finnas ett kommunalt ansvar för VA-försörjningen 
benämns i denna VA-plan och i vardagligt tal 6 §-områden. Dessa områden är 
inkluderade i den VA-utbyggnadsplan som redovisas nedan i avsnitt 5.2 och i 
bilaga 1.  

Allmän VA-försörjning i tillkommande bebyggelse 

I enlighet med kommunens översiktsplan och vision Karlshamn 50 000 pågår och 
planeras för tillkommande bebyggelse i flera delar av kommunen. Det kan vara så 
väl större exploateringar, mindre bebyggelsegrupper eller enskilda bostadshus 
utanför verksamhetsområden, som nyetableringar genom förtätning inom 
befintliga verksamhetsområden. Oavsett typ av tillkommande bebyggelse är det 
enligt plan- och bygglagen (PBL) en förutsättning att VA-försörjningen går att 
ordna.  

För att kunna ge korrekt information till exploatörer och byggherrar, samt för att 
säkerställa erforderlig organisatorisk kapacitet hos KEVAB och teknisk kapacitet 
på anläggningen behöver förutsättningarna bedömas i ett tidigt skede. Figur 5 
visar sammanfattande bild över processen för samhällsbyggnadsutvecklingen.  

Det geografiska läget, tillkommande belastning i förhållande till befintlig, åtkomst 
till mark samt behov av tillstånd enligt miljöbalken eller från Trafikverket är 
exempel på förutsättningar som kan påverka både ekonomi och tidplan.  

Översikts-
planering 

Planansökan 
/ mark-

reservation

Prioritering 
av arbete 

planer

Beslut / 
plan-

beställning
Detaljplan

Ev 
försäljning 

Bygg- och 
marklov

 
Figur 5. Processbeskrivning för samhällsbyggnadsutvecklingen i Karlshamns kommun.  

I Karlshamns kommun ska förutsättningarna för VA-försörjningen inledningsvis 
undersökas/bedömas enligt följande;  
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1. för nya enskilda bostadshus - i samband med att förhandsbesked söks 

enligt plan- och bygglagen (PBL), här bevakas om tillkommande 

bebyggelse kan medföra nya 6 §-områden  

2. för ny bebyggelse på kommunägd mark med extern exploatör – inför beslut 

om markanvisning/markreservation 

3. för ny bebyggelse på kommunägd mark med kommunen som exploatör – 

inför planbeställning/planbesked 

4. för ny bebyggelse på icke-kommunägd mark – inför planbesked. 

Denna tidiga undersökning/bedömning av förutsättningar för VA-försörjning 
hanteras och förankras genom remissförfarande mellan kommunen och KEVAB. 
Alla tre vattentjänster ska utredas, liksom behovet av att inrätta 
verksamhetsområde. 

Det finns behov av att upprätta tydliga rutiner för att utöka den 
dagvattenutredningar som görs i nuläget till en VA-försörjningsutredning, för att 
separata VA-avtal ska tecknas mellan exploatör och KEVAB, samt för när 
kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsområde fattas i förhållande till 
anläggande och fakturering av anslutningsavgift.  

Genomförande av VA-utbyggnad 

Utbyggnad av allmän VA-försörjning till ett bebyggelseområde bedöms ta ungefär 
tre år och kan beskrivas som tre skeden; förstudie, utbyggnad och VA-anslutning, 
se Figur 6. Information och dialog med berörda fastighetsägare sker under hela 
processen.  

Information och dialog med fastighetsägare och blivande kunder  

Förstudie år 1-2

utredningar, 
markåtkomst, 
miljötillstånd, 
projektering

Utbyggnad år 2-3

byggskede, 
upprättande av 

förbindelsepunkt

VA-anslutning år 3

 anslutning och 
fakturering, 

ledningsdragning på 
respektive fastighet  

Figur 6. Översiktlig beskrivning av hur VA-utbyggnad genomförs.  
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En VA-utbyggnad inleds med utredningar för att identifiera vilka vattentjänster 
utbyggnaden avser, antalet fastigheter som ska anslutas, ledningssträckningar 
samt tekniska och ekonomiska förutsättningar och konsekvenser. Det är även i det 
tidiga skedet markåtkomst hanteras med Lantmäteriet och/eller Trafikverket, 
samt miljötillstånd söks vid länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen. Hur lång 
tid detta tar beror i hög grad av hur snabb processen vid respektive myndighet är. 
Kommunfullmäktige fattar beslut om verksamhetsområde för respektive aktuell 
vattentjänst.  

När förutsättningarna är klarlagda följer upphandling av entreprenör för 
genomförande av utbyggnaden. Överföringsledningar och ledningsnät med 
erforderliga anläggningsdelar anläggs och förbindelsepunkter för respektive 
fastighet upprättas.  

VA-utbyggnaden färdigställs genom att fastighetsägare anvisas förbindelsepunkt 
och anslutningsavgiften faktureras. Ledningsdragning efter förbindelsepunkten 
fram till huset ordnas av respektive fastighetsägare.  

VA-utbyggnadsplan  

I VA-utbyggnadsplan för Karlshamns kommun redovisas hur kommunen 
prioriterat att ansluta identifierade 6 §-områden samt de exploateringar som i 
nuläget prioriterats de närmaste åren, se Tabell 5.  

Observera att angivna årtal är ungefärliga och kan komma att justeras i samband 
med budget- och verksamhetsplanering.  

Tabell 5. VA-utbyggnadsplan för Karlshamns kommun.  

Område Typ  Grov tidplan för VA-
utbyggnad 

Nötabråne 6 § 2022-2023 
Asarumsdalen, Bangolfen Exploatering 2022 
Hällaryds skola  Exploatering 2023 
Jordgölsvägen Svängsta Exploatering 2023 
Kungsparken Mörrum Förtätning/nyanslutning 2023 
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Duveryd – Skåneportens 
område etapp 1 

Exploatering 2023/2024 

Köpegårda 6 § 2023-2026 
Guöplatån Exploatering 2024-2025 
Stationsområdet, etapp 1 Förtätning 2023-2024 
Asarum/Tostarp öster om 
Häradsvägen 

Exploatering 2023 

Möllebacken Förtätning/nyanslutning Start tidigast 2023 
Stilleryds Sandvik 6 § Start 2026 
Nabben 6 § Start 2029 

VA-utbyggnad i befintlig bebyggelse 

I bilaga 1 redovisas den utredning som är gjord för att identifiera vilka befintliga 
bebyggelseområden som omfattas av 6 § vattentjänstlagen och ska förses med 
allmän VA-försörjning.  

Prioriteringen i VA-utbyggnadsplanen baseras på en bedömning av hur stort 
behovet är, men även utifrån praktiska konsekvenser för genomförandet. Framför 
allt skiljer sig behovet av tekniska utredningar och åtgärder, samt processer för 
markåtkomst och miljötillstånd åt. Kort kan de praktiska motiveringarna 
sammanfattas enligt följande:  

 Nötabråne är ett mindre bebyggelseområde som sedan tidigare är 

projekterat och kan därför genomföras med kort startsträcka.  

 Öster om Karlshamn innebär en anslutning av ytterligare bebyggelse 

kapacitetsbrist på befintlig överföringsledning till Stärnö.  

 Väster om Karlshamn medför en anslutning av bebyggelsen till allmän VA-

försörjning att kommunen behöver hantera de motstående intressena 

bebyggelseutveckling och industri/hamnverksamhet. VA-anslutning ska 

därför inte ske förrän området detaljplanelagts. 
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VA-utbyggnad i tillkommande bebyggelse 

För tillkommande bebyggelse finns ca 40-50 detaljplaner som Karlshamns 
kommun arbetar med, alternativt som är färdiga att bebyggas. Eftersom det är 
många faktorer som styr i vilken takt och ordning etablering sker omfattar VA-
utbyggnadsplanen endast de områden som kommer att bebyggas de närmaste tre 
åren.  

Exploateringsgruppen med representanter från kommunen och KEVAB har tagit 
fram förslag på prioriteringar av kommunala detaljplaner och genomförande av 
exploateringar i kommunens markexploateringsstrategi. Arbetet ska ligga till 
grund för en tydlig prioritering inför en framtida samhällsutveckling som skapar 
möjlighet till fler invånare, fler etableringar och möjlighet för det befintliga 
näringslivet att utvecklas. Prioriteringen ska visa på behovet av erforderliga 
ekonomiska och personella resurser för exploatering. 

Enskild VA-försörjning 

Med enskild VA-försörjning avses dricks- spill- och dagvattenförsörjning utanför 
kommunens verksamhetsområden för VA-försörjning. En enskild VA-anläggning 
ägs, sköts och underhålls alltid av en privat aktör. Avloppsanläggningar som 
försörjer en fastighet kallas små avlopp och brunnarna för enskilda 
dricksvattentäkter. Anläggningar som förser flera fastigheter med dricksvatten, 
avlopp eller med dagvattenhantering är enskilda gemensamhetsanläggningar.  

Ansvar 

Fastighetsägare 

En fastighetsägare har ansvar för VA-försörjningen på den egna fastigheten och är 
enligt miljöbalken verksamhetsutövare. Som verksamhetsutövare ska man ha 
erforderlig kunskap om sin anläggning. 

Avloppsanläggningen ska anläggas och skötas så att den uppfyller gällande krav 
enligt miljöbalken med tillhörande förordningar, föreskrifter och allmänna råd. 
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För att anlägga ett enskilt avlopp med WC behöver fastighetsägaren söka tillstånd 
hos Miljöförbundet Blekinge Väst.  

Dricksvattnets kvalitet bör i normalfallet kontrolleras av fastighetsägaren vart 
tredje år och de parametrar som analyseras bör inte överskrida de riktvärden som 
finns i Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Det är också 
fastighetsägarens ansvar att se till att brunnen hålls i gott skick.  

Samfälligheter 

Gemensamhetsanläggningar bildas genom en lantmäteriförrättning där beslut tas 
om ansvar och fördelning av kostnader för anläggande, drift och underhåll. En 
gemensamhetsanläggning är knuten till de fastigheter som fått andel i den.  

I samband med lantmäteriförrättningen kan en samfällighetsförening bildas för att 
sköta anläggningen. Samfällighetsföreningens ansvar motsvarar fastighetsägarnas 
ansvar enligt ovan. Utan samfällighetsförening är det de berörda fastighetsägarna 
som delar ansvaret.  

I Karlshamns kommun finns flera enskilda gemensamhetsanläggningar i form av 
lokala ledningsnät med villapumpar, anslutna till den allmänna anläggningen i en 
förbindelsepunkt. I dessa fall är det samfälligheten som äger, sköter och 
underhåller allt mellan förbindelsepunkten och respektive fastighet.  

Miljöförbundet Blekinge Väst  

I Karlshamns kommun är kommunalförbundet Miljöförbundet Blekinge Väst 
tillsyns‐ och prövningsmyndighet för enskild VA-försörjning. I myndighetens 
ansvar ingår även viss rådgivning till fastighetsägaren. Det bör dock noteras att 
omfattningen av rådgivningen är begränsad med hänsyn till myndighetens roll i 
prövningen av enskilda avlopp.  

Karlshamns kommun  

I Karlshamns kommun är det stadsbyggnadsavdelningen som hanterar 
ansökningar om förhandsbesked och bygglov. I samband med sådana ansökningar 
utanför detaljplanelagt område har kommunen ansvar för att bedöma om platsen 
för tillkommande bebyggelse är lämplig, bland annat med hänsyn till 
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möjligheterna att ordna vatten- och avloppsförsörjning. Till stöd för bedömningen 
anger miljöbalken att nya dricksvattenanläggningar ska utformas så att 
olägenheter undviks och en långsiktig hushållning med naturresurserna 
säkerställs.  

Små avlopp i Karlshamns kommun 

2009 inventerades cirka 3000 små avlopp i Karlshamns kommun. Avloppen fick då 
statusen ”godkänd” eller ”bör åtgärdas” och utifrån uppgifterna från inventeringen 
ställdes krav på åtgärd. Utav dessa bedöms cirka 1200 små avlopp idag vara 
åtgärdade och godkända.  

Det kvarstår en hel del små avlopp i Karlshamns kommun som inte inventerades 
2009, i dagsläget har Miljöförbundet uppgifter om minst 400 små 
avlopp/fastigheter som inte inventerats. Dock pågår ett arbete med att identifiera 
fastigheter som saknar små avlopp. 

Efter 2009 har flera områden byggts ut med allmän VA-försörjning. Hur många 
fastigheter som har anslutits utav de som inventerades 2009 är svårt att uppskatta. 
Vissa av utbyggnadsområdena inventerades aldrig då man hade information om 
att utbyggnad kommer ske inom några år.  

Krav på åtgärd av små avlopp riktades först till de avlopp, med WC anslutet, där 
man hade direktutsläpp eller okänd rening efter slamavskiljare. Därefter ställdes 
krav på de små avlopp som bestod av stenkistor och sjunkbrunnar. Av dessa 
kategorier är de flesta avloppen åtgärdade. I de områden som fanns med som 
utbyggnadsområden i VA-planen från 2013 har små avloppsanläggningar 
bestående av stenkistor och sjunkbrunnar fått avvakta med åtgärd tills allmänt VA 
fanns tillgängligt. Så i dessa specifika områden finns det många små avlopp som 
fortfarande består av stenkistor och sjunkbrunnar.  

Äldre infiltrationer, markbäddar och övriga äldre anläggningar som behöver bytas 
ut har ännu inte fått krav på åtgärd. Arbete med att ställa krav på åtgärd 
påbörjades under 2021.  
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I Karlshamns kommun finns det en del fritidshus som 2009 uppgav att de har 
separata system för klosettvatten och bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Krav har 
inte ställts på åtgärd på dessa fastigheter. Flertalet av dessa anläggningar kan ha 
behov av åtgärd både på BDT-anläggningen och toalettlösningen.  

Tillsyn 

Baserat på uppgifter från avloppsinventeringen som utfördes 2009 skrivs idag 
beslut om förbud för utsläpp av avloppsvatten. Tiden för att åtgärda anläggningen 
beslutas normalt till 6 månader. Fastighetsägaren får kortare åtgärdstid om 
förbindelsepunkt för allmänt avlopp finns tillgänglig. 

Prövning  

När Miljöförbundet prövar en ansökan om små avlopp görs en bedömning utifrån 
förhållandena på platsen, risk för påverkan på människors hälsa och på miljön. 
Bedömningen görs med stöd av uppgifter i ansökan, allmänt tillgängligt 
kunskapsunderlag, remissförfarande till berörda samt inspektion i fält. Vid 
fältbesöket ska en provgrop finnas om anläggningen utgörs av markbaserad 
rening.  

Det finns behov av att utreda möjligheterna till differentierade funktionskrav på 
små avlopp inom vattenskyddsområdet för kommunens huvudvattentäkt (Mieån). 
Vattenskyddsområdet sträcker sig långt uppströms vattentäkten och det behöver 
undersökas om det är skäligt att ställa krav på hög skyddsnivå avseende hälsoskydd 
utmed hela ån. Det torde vara prioriterat att säkerställa robusta anläggningar med 
säker, kontrollerad och dokumenterad drift i de övre delarna av ån och 
vattenskyddsområdet. Samtliga ansökningar inom vattenskyddsområden skickas 
på remiss till KEVAB.  

Efter erhållet tillstånd kan fastighetsägaren påbörja anläggningsarbetet, det ska 
ske inom 2 år från det att tillståndet utfärdades och vara slutfört inom 5 år. När 
anläggningen är färdigställd skickas en entreprenörsrapport och foton från 
anläggningsarbetet till Miljöförbundet för kontroll.  
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Om avloppsanläggningen är utförd enligt tillståndet så får fastighetsägaren ett 
slutmeddelande som ska förvaras tillsammans med tillståndet. En kopia skickas till 
Västblekinge Miljö AB (VMAB) som underlag för slamhämtningen.  

I väntan på allmän VA-försörjning 

Vid prövning av små avloppsanläggningar som är belägna inom områden som 
omfattas av VA-utbyggnadsplanen tidsbegränsas tillstånden i förhållande till när 
området ska anslutas till den allmänna anläggningen. I beslutet meddelas även 
villkor om att anslutning till den allmänna anläggningen ska ske när 
förbindelsepunkt är anvisad. Krav på avloppsanläggningens funktion ställs enligt 
de Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) och med 
hänsyn till VA-huvudmannens skyldighet att ersätta fastighetsägaren för nyare 
anläggningar. 

Samtliga ansökningar inom områden som omfattas av VA-utbyggnadsplanen 
skickas på remiss till KEVAB.  

Enskilda dricksvattentäkter 

Dricksvattenbrunnar för enstaka hus 

Antalet enskilda dricksvattenbrunnar i Karlshamns kommun är okänt, då 
dricksvattenbrunnar inte omfattas av den planerade tillsynen. Eftersom det finns 
flera bebyggelseområden i kommunen som ligger inom verksamhetsområde för 
dricksvatten men inte avlopp är det rimligt att anta att antalet enskilda 
dricksvattenbrunnar är färre än enskilda avloppsanläggningar.  

I Karlshamns kommun är det anmälningspliktigt att anlägga en ny 
grundvattentäkt 300 m från kustlinjen, liksom för fastigheter som ligger inom 
vattenskyddsområden.  

Enskilda större dricksvattentäkter 

I Karlshamns kommun finns två kända enskilda dricksvattentäkter där fler än 50 
personer är anslutna eller där vattenuttaget är mer än 10 kubikmeter per dygn; en 
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för Södra Hoka kursgård och en för Södra cell i Mörrum. Ingen av vattentäkterna 
har något beslutat skyddsområde. 

I Södra Hoka finns restaurang och kursgård. Den borrade dricksvattenbrunnen 
ligger troligen inom vattenskyddsområdet för kommunens huvudvattentäkt. Södra 
cell tar vatten från Mörrumsån och bereder det för användning i 
personalutrymmen. Södra cell förser även ett antal närliggande bostäder med 
dricksvatten.  

Samlad konsekvensbedömning  

Organisation och ekonomi  

I hela Sverige står VA-försörjningen inför stora och kostsamma utmaningar som 
ställer krav på berörda aktörers kompetens och organisationer, samt på en 
långsiktig ekonomisk planering. Karlshamn är inget undantag och VA-plan för 
Karlshamns kommun - version två medför både ekonomiska och organisatoriska 
konsekvenser som kan sammanfattas enligt följande:  

 ett antal åtgärder som medför stor investeringsvolym 

 en ökad kostnad för förnyelse, underhåll och kontroll 

 behov av att succesivt höja VA-taxan 

 ökat behov av personella resurser 

 behov av ökad samverkan för långsiktig planering, förebyggande lösningar 

som ger minskade kostnader på sikt 

 behov av att säkerställa erforderlig kompetens inom såväl kommun som 

KEVAB. 

Människors hälsa och miljön 

Genomförande av VA-plan för Karlshamns kommun innebär omfattande åtgärder 
på dricksvattenförsörjningen som bidrar till en säker dricksvattenförsörjning och 
människors hälsa. VA-planen innebär även åtgärder på spill- och 
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dagvattenhanteringen som ger minskad påverkan på vattenmiljön, vilket bidrar till 
att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten (MKN).  

Eftersom MKN är lagstiftade krav på att en bestämd ekologisk och kemisk status 
ska uppnås redovisas berörda vattenförekomster och en sammanfattande 
konsekvensbedömning avseende VA-försörjningen i Karlshamns kommun nedan. 
De påverkansfaktorer som bedöms kunna ha betydelse för påverkan på 
vattenmiljön och MKN är utsläpp av renat avloppsvatten och dagvatten, 
bräddning av orenat avloppsvatten samt uttag av dricksvatten.  

Påverkansmekanismer ytvatten 

VA-försörjningen bedöms framför allt kunna påverka kvalitetsfaktorerna 
näringsämnen och särskilda förorenande ämnen (SFÄ). Klassificering av 
näringsämnen för sjöar och vattendrag görs med utgångspunkt från halten av 
totalfosfor. För kustvatten är klassificeringen något mer komplex, och utgörs av en 
viktning mellan halter av totalfosfor, totalkväve, samt löst oorganiskt kväve och 
fosfor. Möjlig påverkan genom utsläpp av kväve och fosfor från punktkällor och 
dagvatten.  

SFÄ omfattar 32 ämnen eller grupper av ämnen. Klassificering ska göras för de 
ämnen som släpps ut eller tillförs i betydande mängd i ytvattenförekomsten, eller i 
betydande mängd tillförs på annat sätt. De flesta ämnen klassas enbart utifrån 
årsmedelvärde i vattenfas. För några ämnen finns även maximalt tillåtna 
gränsvärden i vatten, samt gränsvärden i sediment och biota. Möjlig påverkan 
genom utsläpp av SFÄ från punktkällor och dagvatten.  

Miljökvalitetsnormen kemisk ytvattenstatus innebär att gränsvärden för en lång 
rad kemiska ämnen i vatten, biota och sediment inte får överskridas. Statusen 
klassificeras baserat på 45 ämnen eller grupper av ämnen. Ämnen och 
gränsvärden redovisas i Bilaga 6 i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, 
HVMFS 2019:25. Möjlig påverkan genom utsläpp av prioriterade ämnen från 
punktkällor och dagvatten.  
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Påverkansmekanismer grundvatten 

Grundvattenförekomster bedöms med avseende på kvantitativ status och kemisk 
grundvattenstatus. Kvantitativ status kan främst påverkas genom 
bortledning/uttag av grundvatten.  

Grundvattnets kemiska status kan påverkas genom utsläpp av föroreningar som 
når grundvattnet. Då utsläpp av renat avloppsvatten och bräddning sker till 
ytvatten bedöms risken för att dessa utsläpp skulle nå grundvattnet generellt sett 
vara liten. Föroreningar i dagvatten har under ogynnsamma förhållanden större 
sannolikhet för att kunna påverka grundvattnet.  

Berörda vattenförekomster  

I Figur 7 redovisas översiktligt utsläpps- och bräddningspunkter för avlopp och 
uttagspunkter för dricksvatten. Dagvattenutsläpp är mer diffusa och typiskt 
kopplade till tätorter och redovisas därför inte. Figuren visar även de 
vattenförekomster som primärt bedömts vara berörda.  

I tabell 6 redovisas MKN, status samt på vilket sätt respektive vattenförekomst kan 
påverkas av VA-försörjningen.  
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Figur 7. Utsläpps- och uttagspunkter samt berörda vattenförekomster i Karlshamns kommun.  
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Tabell 6. Vattenförekomster som bedöms vara berörda av verksamheter som omfattas av Karlshamns 
kommuns VA-plan. 

Vatten-
förekomst  

Typ MKN Ekologis
k/kvanti
tativ 
status  

Kemisk 
status 

Påverkan 

Långasjön 
WA39298491 

Sjö God ekologisk 
status 2033, God 
kemisk 
ytvattenstatus 

Måttlig Uppnår 
ej god 

Dammen vid 
utloppet 
påverkar 
hydromorfologis
ka 
kvalitetsfaktorer 

MIEÅN: 
Östersjön-
Långasjön 
WA23017508 

Vatten-
drag 

God ekologisk 
status 2033, God 
kemisk 
ytvattenstatus 
2027 

Måttlig Uppnår 
ej god 

Recipient för 
bräddat 
avloppsvatten 

MÖRRUMS
ÅN: 
Östersjön-
Bjällerbäcken 
WA68541265 

Vatten-
drag 

God ekologisk 
status 2033, God 
kemisk 
ytvattenstatus 
2027 

Måttlig Uppnår 
ej god 

Recipient för 
bräddat 
avloppsvatten 

Hällarydsån 
WA55002333 

Vatten-
drag 

God ekologisk 
status 2027, God 
kemisk 
ytvattenstatus 

God Uppnår 
ej god 

Recipient för 
bräddat 
avloppsvatten 

Klockarebäck
en - 
Lyckebybäck
en - 
Persgärdeån 
- Tattån - 
Öjasjöbäcken 
- 
Strängabäcke

Vatten-
drag 

God ekologisk 
status 2027, God 
kemisk 
ytvattenstatus 

Måttlig Uppnår 
ej god 

Recipient renat 
avloppsvatten  
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n 
WA55369029 
Karlshamnsfj
ärden 
WA72333352 

Kust Måttlig ekologisk 
status 2039, God 
kemisk 
ytvattenstatus 

Måttlig Uppnår 
ej god 

Recipient renat 
avloppsvatten 

Västra 
Blekinge 
skärgårds 
kustvatten 
WA24541831 

Kust God ekologisk 
status 2027, God 
kemisk 
ytvattenstatus 

Måttlig Uppnår 
ej god 

Sekundär 
recipient  

Stärnö 
Sandvik 
WA20257349 

Kust God ekologisk 
status 2027, God 
kemisk 
ytvattenstatus 

Måttlig Uppnår 
ej god 

Sekundär 
recipient  

Mellersta 
Pukaviksbukt
en 
WA69903366 

Kust God ekologisk 
status 2027, God 
kemisk 
ytvattenstatus 

Måttlig Uppnår 
ej god 

Sekundär 
recipient  

Matviksfjärde
n 
WA79602278 

Kust God ekologisk 
status 2027, God 
kemisk 
ytvattenstatus 

Måttlig Uppnår 
ej god 

Sekundär 
recipient  

Tjäröfjärden 
WA51490708 

Kust God ekologisk 
status 2039, God 
kemisk 
ytvattenstatus 

Måttlig Uppnår 
ej god 

Sekundär 
recipient  

Ringamåla 
WA21888793 

Grund-
vatten 

God kemisk 
grundvattenstatus
, god kvantitativ 
status 

God God Uttag av 
grundvatten  

Åryd-
Märserum 
WA62352774 

Grund-
vatten 

God kemisk 
grundvattenstatus
, god kvantitativ 
status 

God God Recipient 
dagvatten 
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Mörrum 
norra 
WA25836810 

Grund-
vatten 

God kemisk 
grundvattenstatus
, god kvantitativ 
status 

God God Recipient 
dagvatten 

Elleholm 
WA13943420 

Grund-
vatten 

God kemisk 
grundvattenstatus 
2027, god 
kvantitativ status 

God Otillfred
s-
ställand
e 

Recipient 
dagvatten 
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VA-utbyggnadsplan 

VA-utbyggnadsplan för Karlshamns kommun redovisar hur kommunen prioriterat 
att ansluta identifierade 6 §-områden samt de exploateringar som i nuläget 
prioriterats de närmaste åren, se Tabell 1 med tillhörande tidslinje. Tidslinjen 
finns även på helsida sist i dokumentet.  

Observera att angivna årtal är ungefärliga och kan komma att justeras i samband 
med budget- och verksamhetsplanering.  

Tabell 1. VA-utbyggnadsplan för Karlshamns kommun. 

Område Typ  Grov tidplan för VA-
utbyggnad 

Nötabråne 6 § 2022-2023 
Asarumsdalen, Bangolfen Exploatering 2022 
Hällaryds skola  Exploatering 2023 
Jordgölsvägen Svängsta Exploatering 2023 
Kungsparken Mörrum Förtätning/nyanslutning 2023 
Duveryd – Skåneportens 
område etapp 1 

Exploatering 2023/2024 

Köpegårda 6 § 2023-2026 
Guöplatån Exploatering 2024-2025 
Stationsområdet, etapp 1 Förtätning 2023-2024 
Asarum/Tostarp öster om 
Häradsvägen 

Exploatering 2023 

Möllebacken Förtätning/nyanslutning Start tidigast 2023 
Stilleryds Sandvik 6 § Start 2026 
Nabben 6 § Start 2029 

853



4 

 

Prioriteringen i VA-utbyggnadsplanen baseras på en bedömning av hur stort 
behovet är, men även utifrån praktiska konsekvenser för genomförandet. Framför 
allt skiljer sig behovet av tekniska utredningar och åtgärder, samt processer för 
markåtkomst och miljötillstånd åt. Kort kan de praktiska motiveringarna 
sammanfattas enligt följande:  

 Nötabråne är ett mindre bebyggelseområde som sedan tidigare är 

projekterat och kan därför genomföras med kort startsträcka.  

 Öster om Karlshamn innebär en anslutning av ytterligare bebyggelse 

kapacitetsbrist på befintlig överföringsledning till Sternö.  

 Väster om Karlshamn medför en anslutning av bebyggelsen till allmän VA-

försörjning att kommunen behöver hantera de motstående intressena 

bebyggelseutveckling och industri/hamnverksamhet. VA-anslutning ska 

därför inte ske förrän området detaljplanelagts. 

 Drösebo har identifierats som ett 6§-område, men med lägst prioritet för 

genomförande. Eftersom en anslutning ligger mer än 10 år fram i tiden är 

det inte med i utbyggnadsplanen. Utveckling av bebyggelsen bevakas fram 

till dess att en anslutning av området kan tidsättas. 

För tillkommande bebyggelse finns ca 40-50 detaljplaner som Karlshamns 
kommun arbetar med, alternativt som är färdiga att bebyggas. Eftersom det är 
många faktorer som styr i vilken takt och ordning etablering sker omfattar VA-
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utbyggnadsplanen endast de områden som kommer att bebyggas de närmaste tre 
åren.  

Exploateringsgruppen arbetar med att prioritera arbetet med detaljplaner och 
genomförande av exploateringar i kommunens exploateringsstrategi. Arbetet är 
politiskt förankrat och ska tillgodose såväl kommunens utveckling som behovet av 
erforderliga resurser för exploatering. VA-utbyggnadsplanen uppdateras därför 
kontinuerligt för att säkerställa att behovet av VA-utbyggnad i såväl befintlig (6§-
områden) som tillkommande bebyggelse kan tillgodoses.  

Beskrivning av 6 §-områden 

I Karlshamns kommun bedöms fem områden omfattas av 6 § och ska därför 
förses med allmän VA-försörjning, se Figur 1;  

 Nabben 
 Drösebo 
 Stilleryd/Sandvik 
 Nötabråne 
 Köpegårda 
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Figur 1. 6§-områden i Karlshamns kommun. Blålila streckad marker betyder verksamhetsområde för vatten 
och/eller avlopp.  

Observera att resultaten i behovsanalysen endast ger en översiktlig avgränsning av 
bebyggelseområdet. Vid genomförande av VA-utbyggnaden kommer en mer 
detaljerad utredning genomföras för att kunna fatta beslut om vilka fastigheter 
som ska inkluderas i verksamhetsområdet.  

Nabben 

Nabben är ett fritidshusområde beläget vid kusten rakt söder om Mörrum. 

GIS-analysen visar att det finns en viss till hög risk för påverkan på människors 
hälsa och miljön, se Figur 2. Risken för påverkan på recipienten är stor och 
åtgärder behövs för att minska fosforbelastningen och för att bidra till att 
miljökvalitetsnormen (MKN) ska kunna uppnås. Resultaten i de båda GIS-
analyserna kan dock vara något överskattade eftersom alla bostäder i nuläget inte 
bedöms vara försedda med WC. Resultaten från utredningen är sammanställda i 
Tabell 2. 
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Figur 2. Sammanvägd risk för påverkan människors hälsa och miljö på Nabben. Rött betyder hög risk och gult 
måttlig risk. KÄLLA: WSP 

Nabben är ett relativt stort bebyggelseområde med drygt 30 fastigheter, 
detaljplanelagt för fritidshus. Enligt planbestämmelser bör bebyggelse som kräver 
WC ej tillkomma. En gemensamhetsanläggning för sommarvatten finns i området. 
Det finns intresse för permanentboende och viss omvandling sker. Men 
omfattande utveckling av bebyggelse är begränsad med bland annat hänsyn till 
närheten till Södra Cell som i det avseende kan utgöra ett motstående intresse.  

Området är beläget på urberg eller sandig morän med maximalt jorddjup om 3 m. 
Detta i kombination med närheten till strandlinjen och de små tomterna gör att 
förutsättningarna för en hållbar enskild VA-försörjning är begränsade. Stigande 
havsnivåer ställer höga krav på den framtida VA-försörjningen i befintlig 
bebyggelse. 

Sammantaget bedöms Nabben omfattas av 6 § vattentjänstlagen och ska förses 
med allmän VA-försörjning. Vid en utbyggnad av allmän VA-försörjning 
förändras generellt förutsättningarna för bebyggelseutveckling i området. 

Nabben
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Området Nabben är beläget med närhet till Mörrums Bruk och kommunens 
översiktsplan anger att denna verksamhet ska beaktas vid beslut om förändrad 
markanvändning i dess närhet, detta för att undvika utökade restriktioner på 
verksamheten. Mot bland annat denna bakgrund är möjligheterna till 
bebyggelseutveckling i området begränsade och gällande plan bör inte ersättas 
med en detaljplan som i högre grad möjliggör permanentboende i området.  
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Tabell 2. Sammanställning av resultat av behovsanalys VA-försörjning på Nabben.  

Analysparameter Kriterium 6 § Resultat 

Antal bebyggda 
fastigheter 

Större 
sammanhang 

33 

Antal sammanhängande 
bostadshus 
(adresspunkt) med max 
100 mellan 

Större 
sammanhang 

Fler än 20  

Nyttjande av fastighet Hälsa/miljö Övervägande fritid, viss omvandling mot 
permanent 

Förutsättningar enskild 
spillvattenförsörjning  

Miljö Mycket begränsade förutsättningar med 
berg, tunna jordlager, närhet till recipient 
samt små tomter.  

Förutsättningar enskild 
dricksvattenförsörjning  

Hälsa Gemensamhetsanläggning för 
sommarvatten finns. Små tomter och risk 
för saltvatteninträngning bedöms innebära 
mycket begränsade förutsättningar för 
enskilda dricksvattentäkter.  

Risk för påverkan på 
recipient  

Miljö Stor risk med hänsyn till att det är relativt 
omfattande bebyggelse, det kustnära läget 
och de geohydrologiska förhållandena som 
ger snabb avrinning mot recipienten med 
liten retention. Att ansluta Nabben till 
allmän VA-försörjning kan dock inte 
ensamt förändra vattenförekomstens 
(Mellersta Pukaviksbukten (SE560740-
144375)) status avseende näringsämnen.  

Drösebo 

Drösebo är beläget vid kusten mellan Karlshamn och Mörrum. 

GIS-analysen visar att det finns en viss risk för påverkan på människors hälsa och 
miljön, se Figur 3. Resultaten från utredningen är sammanställda i Tabell 3. 
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Figur 3. Sammanvägd risk för påverkan människors hälsa och miljö i Drösebo. Rött betyder hög risk och gult 
måttlig risk. KÄLLA: WSP 

I Drösebo är de naturgivna förutsättningarna mycket begränsade avseende 
möjligheter till en långsiktigt hållbar enskild spillvattenförsörjning och 
bebyggelsen är tät. Det finns även en risk för påverkan på människors hälsa till 
följd av saltvatteninträngning i enskilda dricksvattenbrunnar. För att kunna ordna 
en långsiktigt hållbar VA-försörjning i Drösebo bedöms att åtgärder med hänsyn 
till de geohydrologiska förutsättningarna och kustnära läget behöva vidtas i ett 
större sammanhang.  

Tabell 3. Sammanställning av resultat av behovsanalys VA-försörjning i Drösebo.  

Analysparameter Kriterium 6 § Resultat 

Antal bebyggda 
fastigheter 

Större 
sammanhang 

14 

Antal sammanhängande 
bostadshus 

Större 
sammanhang 

15–20  

Dröseb
o
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(adresspunkt) med max 
100 mellan 
Nyttjande av fastighet Hälsa/miljö Permanent/fritid, viss omvandling mot 

permanent 
Förutsättningar enskild 
spillvattenförsörjning  

Miljö Begränsade förutsättningar med urberg 
och lera/gyttjelera, samt relativt små 
fastigheter  

Förutsättningar enskild 
dricksvattenförsörjning  

Hälsa Begränsade förutsättningar med uppgifter 
om saltvatteninträngning och relativt små 
fastigheter 

Risk för påverkan på 
recipient  

Miljö Viss risk med hänsyn till det kustnära läget 
och geohydrologiska förhållandena som ger 
snabb avrinning mot Dröseboviken och 
med liten retention. Att förse området med 
allmän VA-försörjning bedöms dock inte 
nämnvärt kunna förbättra 
vattenförekomstens (Yttre Pukaviksbukten 
(SE561150-147620)) status eftersom 
bebyggelsen i Drösebo endast utgör en 
försvinnande liten andel av den totala 
fosforbelastningen på recipienten.  

Stilleryds Sandvik 

Stilleryds Sandvik är ett större fritidshusområde beläget direkt väster om 
Stillerydshamnen. 

GIS-analysen visar övervägande hög risk för påverkan på människors hälsa och 
miljön, se Figur 4. Risken för påverkan på recipienten är delvis stor och åtgärder 
behövs för att minska fosforbelastningen och för att bidra till att 
miljökvalitetsnormen (MKN) ska kunna uppnås. Resultaten i de båda GIS-
analyserna kan dock vara något överskattade eftersom alla bostäder inte i nuläget 
bedöms vara försedda med WC. Resultaten från utredningen är sammanställda i 
Tabell 4. 
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Stilleryds Sandvik är ett av Karlshamns största fritidshusområde med ca 80 
bostäder. De flesta ligger på arrendetomter, där husen i delar av området ligger 
tätt och i andra delar relativt glest. För området finns ingen detaljplan och inte 
heller några allmänna vägar. Bostäderna används i huvudsak som fritids- och 
permanentboende och är av varierande standard, liksom respektive hus 
installationer för VA. I området finns en gemensamhetsanläggning för 
dricksvatten, men den anses av flera boende vara otillräcklig. Stilleryds Sandvik är 
beläget på urberg eller sandig morän med maximalt jorddjup om 1 m. Detta i 
kombination med närheten till strandlinjen gör att förutsättningarna för en hållbar 
enskild VA-försörjning är begränsade.  

Kommunen har uppfattat att det också finns ett intresse bland boende av att 
ansluta bebyggelsen till den allmänna anläggningen för att möjliggöra en 
utveckling av bostäderna. Närheten till Stillerydshamnen är dock begränsande 
eftersom hamnverksamhet och bostadsbebyggelse utgör två motstående intressen. 
Stillerydshamnen är ett riksintresse och i kommunens översiktsplan anges att 
hamnens intressen ska prioriteras. Dessutom ska verksamheter och ny- och 
tillbyggnad av bostäder inte tillkomma som riskerar att påverka riksintresset för 
kommunikationer och energiproduktion negativt. 

Oaktat möjligheter till utveckling av området med hänsyn till hamnverksamheten, 
eller att det saknas allmän infrastruktur bedöms området omfattas av det 
kommunala ansvaret för VA-försörjning enligt 6 § vattentjänstlagen. 
Bedömningen görs med stöd av områdets storlek samt de begränsade 
möjligheterna till en långsiktigt hållbar enskild VA-försörjning. Kommunen bör 
därför i god tid före utbyggnad av VA-försörjningen hantera områdets framtida 
nyttjande och utveckling, så att ansvaret för VA-försörjningen i befintlig 
bebyggelse hanteras utan att hamnens intressen äventyras. VA-anslutning ska inte 
ske förrän området detaljplanelagts.  
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Figur 4. Sammanvägd risk för påverkan människors hälsa och miljö i Stilleryds Sandvik. Rött betyder hög risk och 
gult måttlig risk. KÄLLA: WSP 

Tabell 4. Sammanställning av resultat av behovsanalys VA-försörjning i Stilleryds Sandvik. 

Analysparameter Kriterium 6 § Resultat 

Antal bebyggda 
fastigheter 

Större 
sammanhang 

ca 80 bostadshus, övervägande 
arrendetomter 

Antal sammanhängande 
bostadshus 
(adresspunkt) med max 
100 mellan 

Större 
sammanhang 

Fler än 20 

Nyttjande av fastighet Hälsa/miljö Permanent/fritid, viss omvandling mot 
permanent 

Förutsättningar enskild 
spillvattenförsörjning  

Miljö Mycket begränsade förutsättningar med 
berg, tunna jordlager samt närhet till 
recipient. Bebyggelsen är också delvis tät.  

Förutsättningar enskild 
dricksvattenförsörjning  

Hälsa Gemensamhetsanläggning för dricksvatten 
finns, dock med begränsad kapacitet. Den 
delvis täta bebyggelsen och risk för 

Stilleryds 
Sandvik
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saltvatteninträngning bedöms innebära 
mycket begränsade förutsättningar för 
enskilda dricksvattentäkter.  

Risk för påverkan på 
recipient  

Miljö Stor risk med hänsyn till att det är relativt 
omfattande bebyggelse, det kustnära läget 
och de geohydrologiska förhållandena som 
ger snabb avrinning mot recipienten med 
liten retention. Att ansluta Stilleryds 
Sandvik till allmän VA-försörjning kan 
dock inte ensamt förändra 
vattenförekomstens (Stärnö Sandvik 
(SE561480-148220)) status avseende 
näringsämnen.  

Nötabråne 

Nötabråne är beläget utmed Mieån norr om Asarum.  

GIS-analysen visar viss risk för påverkan på miljön, se Figur 5. Med hänsyn till 
bebyggelsens täthet och närhet till vattenförekomsten Mieån bedöms det finnas en 
viss risk för påverkan på recipienten, näringsämnesstatusen är dock god. 
Resultaten från utredningen är sammanställda i Tabell 5. 
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Figur 5. Sammanvägd risk för påverkan människors hälsa och miljö i Nötabråne. Rött betyder hög risk och gult 
måttlig risk. KÄLLA: WSP 

Största delen av Nötabråne är sedan tidigare ansluten till allmän VA-försörjning 
och omfattas av verksamhetsområde för både vatten och avlopp, medan den del av 
Nötabråne som återstår har allmän dricksvattenförsörjning.  

Fastigheterna utanför verksamhetsområdet utgör i sig en mindre 
sammanhängande bebyggelse med 10-15 fastigheter, men har ett naturligt 
samband med resterande bebyggelse i Nötabråne. Med hänsyn till det, samt att 
det trots allt är relativt många fastigheter som ligger på urberg intill Mieån 
bedöms det föreligga ett kommunalt ansvar att färdigställa den allmänna 
spillvattenförsörjningen i hela Nötabråne.  

  

Nötabråne
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Tabell 5. Sammanställning av resultat av behovsanalys VA-försörjning i Nötabråne. 

Analysparameter Kriterium 6 § Resultat 

Antal bebyggda 
fastigheter 

Större 
sammanhang 

ca 17 

Antal sammanhängande 
bostadshus 
(adresspunkt) med max 
100 mellan 

Större 
sammanhang 

10-15 

Nyttjande av fastighet Hälsa/miljö Permanentboende 
Förutsättningar enskild 
spillvattenförsörjning  

Miljö I huvudsak urberg och täthet mellan 
bostäderna medför begränsade 
förutsättningar för enskilda avlopp.  

Förutsättningar enskild 
dricksvattenförsörjning  

Hälsa Allmän dricksvattenförsörjning finns.  

Risk för påverkan på 
recipient  

Miljö Bebyggelsen ligger på rad utmed Mieån 
vilket medför risk för påverkan på 
recipienten. Vattenförekomsten Mieån: 
Östersjön-Långasjön (SE623047-144179) 
har dock god status avseende 
näringsämnen.  

Köpegårda 

Köpegårda är en kustnära bebyggelse längst öster ut i kommunen. 

GIS-analysen visar stor risk för påverkan på människors hälsa och miljön, se Figur 
6. Med hänsyn till bebyggelsens täthet, närhet till kusten samt att området utgörs 
av urberg bedöms det finnas en stor risk för påverkan på recipienten. Resultaten 
från utredningen är sammanställda i Tabell 6. 

Köpegårda är ett stort bebyggelseområde med drygt 60 fastigheter, detaljplanelagt 
för fritidshus. Den planbestämmelse som anger att bebyggelse som kräver WC ej 
får uppföras bedöms ha frångåtts. Delar av området har sommarvatten. Det finns 
intresse för permanentboende och viss omvandling sker.  
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I princip är samtliga fastigheter belägna på urberg. Detta i kombination med det 
kustnära läget och de små tomterna gör att förutsättningarna för en hållbar enskild 
VA-försörjning är begränsade.  

Sammantaget bedöms Köpegårda omfattas av 6 § vattentjänstlagen och ska förses 

med allmän VA-försörjning. En utbyggnad av allmän VA-försörjning är i enlighet 

med viljeinriktningarna i kommunens översiktsplan. En översyn av gällande detaljplan 

kan behövas.   

 
Figur 6. Sammanvägd risk för påverkan människors hälsa och miljö i Köpegårda. Rött betyder hög risk och gult 
måttlig risk. KÄLLA: WSP 

Tabell 6. Sammanställning av resultat av behovsanalys VA-försörjning i Köpegårda 

Analysparameter Kriterium 6 § Resultat 

Antal bebyggda 
fastigheter 

Större 
sammanhang 

ca 60 

Antal sammanhängande 
bostadshus 
(adresspunkt) med max 
100 mellan 

Större 
sammanhang 

Fler än 20 

Köpegård
a
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Nyttjande av fastighet Hälsa/miljö Permanent/fritid, viss omvandling mot 
permanent 

Förutsättningar enskild 
spillvattenförsörjning  

Miljö Mycket begränsade förutsättningar med 
berg, tunna jordlager samt närhet till 
recipient. Bebyggelsen är också tät.  

Förutsättningar enskild 
dricksvattenförsörjning  

Hälsa Gemensamhetsanläggning för 
sommarvatten finns, dock med begränsad 
kapacitet. Den täta bebyggelsen och risk 
för saltvatteninträngning bedöms innebära 
mycket begränsade förutsättningar för 
enskilda dricksvattentäkter.  

Risk för påverkan på 
recipient  

Miljö Stor risk med hänsyn till att det är 
omfattande bebyggelse, det kustnära läget 
och de geohydrologiska förhållandena som 
ger snabb avrinning mot recipienten med 
liten retention. De båda recipienterna 
Edstorpaviken och Bjärnöfjorden är 
instängda och bedöms därför känsliga för 
näringsämnesbelastning.  

 

Behovsanalys allmän VA-försörjning 

VA-utbyggnadsplanen baseras på kommunens exploateringsstrategi samt en 
behovsanalys av vilka befintliga bebyggelseområden som omfattas av 6 § 
vattentjänstlagen och som ska förses med allmän VA-försörjning. Nedan redovisas 
metod och resultat av behovsanalysen, samt hantering av de områden som inte 
omfattas av utbyggnadsplanen.  

Syfte behovsanalys 

Syftet med en förnyad behovsanalys är att identifiera vilka bebyggelseområden 
som omfattas av 6 § vattentjänstlagen för att i samband med revidering av VA-
planen kunna ta fram en utbyggnadsplan som omfattar det lagstadgade ansvaret.  
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Metod för behovsanalys enligt 6 §  

Identifiering och analys av vilka bebyggelseområden i Karlshamns kommun som 
har behov av allmän VA-försörjning har genomförts i tre steg, se Figur 7. De tre 
stegen innebär följande:  

1. Bedömning av större sammanhang samt risk för påverkan på människors 

hälsa och miljön 

a. Identifiering och översiktlig prioritering av bebyggelseområden 

utifrån 6 § vattentjänstlagen med WSP:s GIS-verktyg, vilket 

omfattar skyddet för människors hälsa, skyddet för miljön samt 

större sammanhang (antal boende per adresspunkt).  

b. Analys av risk för påverkan på recipient med avseende på MKN 

(kvalitetsfaktor näringsämnen) för ytvatten i de identifierade 

områdena med länsstyrelsernas GIS-stöd för prövning av små 

avlopp. 

c. Analys av bebyggelsens täthet i de identifierade områdena. 

Bebyggelse med fler än 20 hus med max 100 m mellan bedöms 

utgöra ett större sammanhang, medan ett större avstånd och/eller 

färre antal hus kräver en mer noggrann analys för bedömning av 

om ett större sammanhang föreligger.  

Resultatet från steg 1 är en bruttolista av bebyggelseområden som 
analyseras vidare i nästa steg.  

2. Erfarenhetsbaserad analys av identifierade områden tillsammans med 

kommunens förvaltningsövergripande projektgrupp. Analysen innebär att 

resultaten från steg 1 kompletteras med uppgifter om verksamheter 

belägna utanför verksamhetsområde, kvalitet och kvantitet på dricksvatten, 

bebyggelsetryck, kommunala utvecklingsplaner samt uppgifter från 

befintlig VA-utbyggnadsplan. Sammanvägd bedömning resulterar i en 
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nettolista av områden med mer eller mindre tydligt behov av allmän VA-

försörjning.  

3. Fördjupad utredning av de bebyggelseområden som omfattas av 

nettolistan. Utredningen har genomförts med fältbesök, samt ytterligare 

bedömning av påverkan på recipientens status och resulterar i en slutlig 

bedömning av vilka bebyggelseområden som omfattas av kommunens 

ansvar för VA-försörjning. 

Identifiering av 
bebyggelseområden   

som kan antas    
omfattas av 6 § 

Erfarenhetsbaserad 
analys som inkluderar 

lokal kunskap och 
kommunens utveckling

Fördjupad utredning 
och slutlig bedömning 

 
Figur 7. Metod för identifiering av 6 §-områden i Karlshamns kommun. KÄLLA: WSP 

Projektgruppen 

Steg två har genomförts i samverkan med kommunens förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp. Följande personer har deltagit:  

 Daniel Nilsson, KEVAB 

 Johan Olsson, KEVAB 

 Elna Håkansson, KEVAB 

 Jeanette Conradsson, Karlshamns kommun 

 Michael Mårtensson, Karlshamns kommun 

 Jesper Bergman, Karlshamns kommun 

 Sofie Petersson, Miljöförbundet Blekinge Väst  

 Anders Grundkvist, Miljöförbundet Blekinge Väst 

Avgränsning  

Behovsanalysen enligt 6 § vattentjänstlagen omfattar vattentjänsterna dricks- och 
spillvatten.  
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Den geografiska avgränsningen av de identifierade områdena är översiktlig. Den 
exakt avgränsningen för verksamhetsområdet bestäms i ett senare skede i 
samband med förstudier och projektering.  

Bedömningsgrunder 6 § 

Lagstöd för behovsbedömning  

Behovet av allmän VA-försörjning utanför befintliga verksamhetsområden 
regleras i 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster:  

  

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse, skall kommunen

1.   bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och

2.   se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning   

 

Bestämmelsen anger att det måste föreligga eller förväntas uppstå miljömässigt 
och/eller hälsomässigt behov av att lösa VA-försörjningen i ett större 
sammanhang för att kommunens skyldighet ska inträda. Det räcker således inte 
med att fastigheterna utgör ett större sammanhang, utan det kan mycket väl finnas 
god tillgång till dricksvatten av erforderlig kvalitet och goda möjligheter för att 
lösa avloppsfrågan med lokala lösningar. Likaså visar praxis att vad som är ett 
större sammanhang i hög grad kan variera.  

Varje bebyggelseområde har sina unika förutsättningar vad gäller till exempel 
bebyggelsestruktur, utvecklingspotential, hydrogeologi och närhet till känsliga 
recipienter. Bedömningarna måste därför göras för varje enskilt område. Nedan 
redovisas kortfattade resonemang om ramar för bedömningen baserat på praxis 
och förarbeten till lagstiftningen.  

Utgångspunkten i en behovsanalys är att det är förutsättningarna för att anordna 
enskild VA-försörjning och bebyggelsens utformning på den aktuella platsen som 
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bedöms. Det betyder att befintlig status på enskilda avloppsanläggningar i sig inte 
är ett kriterium i bedömningen. I ett område med många enskilda avlopp som inte 
uppfyller gällande funktionskrav ska alltså bedömningen inte utgå från om 
underhåll och kontroll är eftersatt, utan om det är förutsättningarna på platsen 
som skapar problem med att anlägga funktionsdugliga anläggningar.  

Bedömningen av kommunens skyldighet att förse ett område med allmän VA-
försörjning är relativt sträng och kan endast uppfyllas genom en kommunal 
anläggning enligt etablerad praxis och senast i en färsk dom från mark- och 
miljödomstolen1. En kommunal anläggning definieras som en anläggning som 
kommunen äger eller har rättsligt bestämmande över2. Det innebär att även om 
skyddet av människors hälsa eller miljön kan vara avhjälpt genom en 
gemensamhetsanläggning och kommunen anvisat en förbindelsepunkt till den 
anläggningen, är det inte uteslutet att kommunen kan ha ett ansvar enligt 6 §. 
Redan i förarbetena till vattentjänstlagen framgår att lagstiftaren inte ansåg att det 
var lämpligt kommunerna i vissa fall skulle kunna besluta om VA-samverkan 
mellan fastighetsägare, genom en gemensamhetsanläggning, istället för att ordna 
en allmän va-anläggning.  

Skyddet för människors hälsa 

Skyddet för människors hälsa handlar framförallt om en säker 
dricksvattenförsörjning, både avseende kvalitet och kvantitet. Men det kan även 
avse lukt och spridning av sjukdomsframkallande bakterier från avloppsvatten.  

I förarbetena till vattentjänstlagen kan inte utläsas några särskilda krav på 
olägenheternas omfattning, eller på att den allmänna VA-anläggningen påtagligt 
ska minska dessa. Ett avgörande i VA-nämnden och mark- och 
miljööverdomstolen visar dessutom att det inte krävdes att hälsomässiga 
olägenheter skulle ha uppstått, utan det räckte med att det fanns en risk.3 

 
1 Mark- och miljööverdomstolen 2021-08-27, mål nr M 10104–20 
2 Se 3 och 6 §§ vattentjänstlagen samt prop. 2005/06:78, s. 28 f. 
3 Mark- och miljööverdomstolens dom den 16 mars 2012 i mål nr M 2403–11 
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Skyddet för miljön 

Skyddet för miljön avser framförallt den näringsämnespåverkan utsläpp av renat 
avloppsvatten kan medföra på recipienten (vattenkemi och ekologi). Enligt 
förarbeten ska olägenheten för miljön vara påtaglig och det förväntas att den 
allmänna VA-anläggningen förhindrar eller väsentligt motverkar påtagliga 
olägenheter för miljön.4  

I ett avgörande i Statens VA-nämnd 2015 görs bedömningen att påtaglig påverkan 
kan uppstå om det finns specifika skyddsvärden så som hotade arter som är 
övergödningskänsliga.5 I ett nyare beslut från mark- och miljööverdomstolen6 
anges att det behöver finnas en tillräckligt konstaterad och utredd problematik 
som en allmän anläggning skulle lösa för att det ska föreligga ett ansvar baserat på 
risk för påverkan på miljön. Det kan till exempel krävas provtagning och 
undersökning på platsen. Men i ett annat beslut som mark- och 
miljööverdomstolen tog år 2021 ansågs dock kommunen vara ansvarig för VA-
försörjningen, med stöd av det enligt VISS fanns vattenförekomster med 
övergödningsproblematik och att enskilda anläggningar innebar risk för 
näringsämnesläckage. I det fallet ansåg domstolen att en allmän VA-anläggning 
kunde förhindra eller väsentlig motverka att vattenförekomsterna inte når upp till 
miljökvalitetsnormen god status.7 Det ska dock noteras att det även fanns andra 
skäl till att bedömningen om det kommunala ansvaret i det fallet och att 
förutsättningarna är väldigt olika i dessa tre domslut. Men trots det antyder 
domskälen i den sistnämna domen att tillämpningen av miljökvalitetsnormerna för 
vatten även tenderar att skärpa bedömning enligt 6 §.  

Större sammanhang 

I förarbeten till vattentjänstlagen framgår att med ett större sammanhang menas 
att frågorna normalt måste röra fler än bara ett fåtal fastigheter. I propositionen 
redogörs för praxis som visar att det behöver vara åtminstone 20–30 fastigheter, 

 
4 Se prop. 2005/06:78 s. 45 
5 Va-nämndens beslut 2015-03-19, BVa 28 
6 Mark- och miljööverdomstolens dom 28 september 2021 i mål nr M 4505–19 
7 Mark- och miljööverdomstolen 2021-03-17 M 13574–19  
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men att det kan minskas om bebyggelsen ligger så samlad att sanitära synpunkter i 
högre grad gör sig gällande. Det beror alltså av hur starkt hälsoskyddsbehovet gör 
sig gällande, eller kan förväntas komma att göra det. I de avgöranden som finns i 
frågan har även hänsyn tagits till mindre bebyggelsegrupper där det finns ett 
planmässigt samband med bebyggelse som redan ingår i ett verksamhetsområde.8 

Det innebär att en behovsanalys måste ta hänsyn till mer än antal fastigheter och 
avstånden däremellan. Storleken på byggnader eller att det i ett område finns fler 
fritidsbostäder än permanentbostäder är dock utan betydelse9.  

Miljökvalitetsnormer för vatten  

Utöver 6 § i vattentjänstlagen är kommunerna skyldiga att vidta åtgärder enligt 
Vattenmyndigheten Södra Östersjöns åtgärdsprogram för att 
miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten ska kunna uppnås10. Detta avser till 
exempel kommunens ansvar och arbete med samhällsbyggnadsplanering, VA-
försörjning och tillsyn enligt miljöbalken. Enligt kommunernas åtgärd 7 i gällande 
åtgärdsprogram ska kommunerna upprätta och utveckla vatten- och avloppsplaner 
för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.  

Miljökvalitetsnormerna och recipienternas status utgör också ett viktigt underlag 
för att bedöma recipientens övergödningskänslighet vid analys av miljörekvisitet i 
6 § vattentjänstlagen så som beskrivits ovan.  

Vägen till hållbara vattentjänster  

I statens offentliga utredning Vägar till hållbara vattentjänster11 föreslås en 
ändring av 6 § genom följande tillägg: Vid bedömningen av behovet av en 
vattentjänst enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till möjligheten att på ett 
annat sätt uppnå ett motsvarande skydd för människors hälsa och miljön. I 
utredningen anges bland annat följande: Om det finns förutsättningar för och i ett 
större perspektiv är samhällsekonomiskt effektivt att fastighetsägare i ett område 

 
8 Regeringens proposition 2005/06:78 Allmänna vattentjänster  
9 Mark- och miljööverdomstolen 2021-03-17 M 13574–19 
10 Enligt 3 § 5 kap. miljöbalken. 
11 SOU 2018:34 
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själva åtgärdar sina anläggningar eller på eget initiativ inrättar en gemensam 
anläggning ska kommunen överväga att inte bygga ut den allmänna va-
anläggningen. Detta är idag inte infört i lagen utan är endast ett förslag, men det 
åskådliggör behovet av att nyansera bedömningarna av behovet av allmän VA-
försörjning. WSP bedömer också att det inte finns något lagstridigt i att göra en 
sådan bedömning baserat på dagens utformning av bestämmelsen.  

Kommunens bebyggelseutveckling 

Utöver vad som angetts ovan har även kommunens bebyggelseutveckling 
betydelse för analysen eftersom vattentjänstlagen avser såväl befintlig som 
blivande bebyggelse. En utbyggnadsplan för allmän VA-försörjning kan således 
även stödja kommunens samhällsutveckling vad gäller bostadsbebyggelse och i 
vissa fall verksamheter belägna utanför verksamhetsområde.  

Utanför arbetet med en utbyggnadsplan aktualiseras frågan om allmän VA-
försörjning främst i omvandlingsområden, vid förtätningar utanför befintliga 
verksamhetsområden och vid exploateringar. Inte sällan kan detta noteras på 
kommunens stadsbyggnadsavdelning. Det föranleder ofta svåra bedömningar av om 
behovet av allmän VA-försörjning kan aktualiseras om förhandsbesked eller 
bygglov släpps fram.  

Det kan även finnas detaljplaner eller områdesbestämmelser som anger 
begränsningar i VA-installationer som kan ha betydelse för behovsbedömningen. I 
områden med övervägande del BDT-avlopp eller där WC ansluts till slutna tankar 
kan till exempel risken för påverkan på människors hälsa vara mindre. Det är dock 
viktigt att notera detaljplaners aktualitet i samband med detta, inte sällan finns det 
skäl att omarbeta en detaljplan till följd av hur bebyggelsen utvecklats.  

Sammantaget är det viktigt att en behovsanalys av allmän VA-försörjning görs 
utifrån de förutsättningar som anges i kommunens översiktsplanering, men även 
utifrån den erfarenhet och kunskap som kommunens handläggare av bygglov och 
förhandsbesked har om kommunens bebyggelseutveckling.  
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Befintlig VA-utbyggnadsplan 

I den befintliga VA-policyn har kommunen gjort följande ställningstagande för 
utbyggnad av allmän VA-försörjning;  

Karlshamns kommun ska driva behovsstyrd och fortlöpande utbyggnad av allmän 
vatten- och avloppsförsörjning.  

Dåvarande VA-huvudman tekniska nämnden hade också som politiskt mål att 
verka för utökade verksamhetsområden på landsbygden för att bidra till en 
levande landsbygd. Att åtgärda den stora mängden otjänliga enskilda 
avloppsanläggningar genom utbyggnad av allmän VA-försörjning bedömdes 
medföra högre grad av rening och mer robust VA-försörjning med minskad 
påverkan på miljön och mindre risk för påverkan på människors hälsa.  

Vid framtagandet av befintlig VA-plan identifierades 25 områden mot 
bedömningsgrunderna miljö- och hälsa (vattenskyddsområde, status enskilda 
avlopp, ekologisk status recipienter, påverkan på naturvärden, belastning fosfor 
och kväve), större sammanhang, naturliga förutsättningar för anläggning av 
enskilda avlopp samt närhet till befintlig allmän VA-anläggning. En 
utbyggnadsplan med en indelning i A- och B-områden togs fram där de senare 
hade lägre prioritet se Tabell 7. Tabellen visar även en uppföljning av 
genomförandet av VA-utbyggnadsplanen.  

Tabell 7. VA-utbyggnadsplan enligt befintlig VA-plan för Karlshamns kommun. 

Område Klassning Utbyggnad år  Uppföljning 2021 
Matvik-Hällaryd A 2014-2015 Utbyggt, VO 

inrättat  
Granefors A 2015-2016 Utbyggt, VO 

inrättat 
Brorstorp  A 2015-2016 Utbyggt, VO 

inrättat 
Ire A 2016-2017 Ingen åtgärd 
Gustavstorp  B 2018-2024 Ingen åtgärd 
Vekerum B 2018-2024 Ingen åtgärd 
Froarp/Tararp B 2018-2024 Ingen åtgärd  

876



27 

Kolahalla/Elleholm/Nabben B 2018-2024 Ingen åtgärd 
Köpegårda B 2018-2024 Ingen åtgärd 

Resultat steg 1 och 2 

Identifierade områden 

Baserat på GIS-analyserna i steg 1 har 25 bebyggelseområden där det kan finnas 
ett kommunalt ansvar för VA-försörjning identifierats. Analysen ger en översiktlig 
bedömning av om bebyggelsen utgör ett större sammanhang och om det föreligger 
ett behov av allmän VA-försörjning med hänsyn till människors hälsa eller miljön. 
I Tabell 8 nedan redovisas samtliga områden och sammanfattat underlag för 
bedömningen. Tabellen utgör en bruttolista avseende behovsbedömningen, i 
Figur 8 visas områdena på en karta.  

Behovsanalysen i steg 1 baseras på ett GIS-underlag där verksamhetsområde för 
spillvattenförsörjning är undantagen analysen. Det innebär att även bebyggelse 
som är ansluten till den allmänna VA-anläggningen, men där beslut om 
verksamhetsområde saknas har analyserats. Redan i steg 1 kunde därför 
konstateras att nio av de identifierade områden redan är anslutna, vilket noterats i 
tabellen nedan och markerats med orange färg i Figur 8. Dessa områden 
analyseras inte vidare.  

Tabell 8. Resultat av steg 1 och steg 2 (GIS) i behovsanalysen. 

Sammanhängan
de bebyggelse  

Område Storlek 
på 
bebyggel
se  
(antal 
bostäder 
ca) 

Minst 15 
hus med 
max 100 
m mellan 

Minst 20 
hus med 
max 100 
m mellan 

Sammanvä
gd 
påverkan 
miljö och 
hälsa  
(låg-
medel-hög) 

Risk för 
påverkan på 
MKN  
(låg-medel-
hög avseende 
fosforbelastni
ng)  

1 Ire 25 Ja Nej Hög Låg 
2 Grimsmåla 10 Nej Nej Hög Låg 
3 Norrefors 15 Nej Nej Hög Låg 
4 Jeppshoka 10 Nej Nej Hög Låg 
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5 Södra Hoka 5 Nej Nej Medel Hög 
6 Åkeholm Ansluten till allmän VA-anläggning, beslut om 

verksamhetsområde saknas 
7 Pustebacken 15 Nej Nej Hög Medel  
8 Tånga ryd Ansluten till allmän VA-anläggning, beslut om 

verksamhetsområde saknas 
9 Gustavstorp 50 Ja Ja Låg Medel 
1
0 

Fruktgården Ansluten till allmän VA-anläggning, beslut om 
verksamhetsområde saknas 

1
1 

Elleholm 5 Nej Nej Medel Hög 

1
2 

Nabben 60 Ja Ja Medel Hög 

1
3 

Vekerum 25 Nej Nej Låg  Medel  

1
4 

Drösebo 15 Ja Nej Medel Medel 

1
5 

Stilleryd/San
dvik 

60 Ja Ja Hög Låg 

1
6 

Tostarp 60 Ja Nej Hög Låg 

1
7 

Nötabråne 20 Nej Nej Hög Medel 

1
8 

Tararp  Ja Ja Medel Hög 

1
9 

Yttervägga Ansluten till allmän VA-anläggning, beslut om 
verksamhetsområde saknas 

2
0 

Kolleviks 
camping 

Ansluten till allmän VA-anläggning, beslut om 
verksamhetsområde saknas 

2
1 

Tegelbruksba
cken 

Ansluten till allmän VA-anläggning, beslut om 
verksamhetsområde saknas 

2
2 

Vettekulla 
västra 

Ansluten till allmän VA-anläggning, beslut om 
verksamhetsområde saknas 
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2
3 

Hällaryds 
skärgård 

Ansluten till allmän VA-anläggning, beslut om 
verksamhetsområde saknas 

2
4 

Köpegårda 50 Ja Ja Hög Medel 

2
5 

Bjärnö Ansluten till allmän VA-anläggning, beslut om 
verksamhetsområde saknas 

 

  

Figur 8. Översiktlig karta över de 26 områdena i Karlshamns kommun där det kan finnas ett kommunalt ansvar 
för VA-försörjningen. Orange ringar visar avtalsanslutna områden. Blå och lila fält visar beslutade 
verksamhetsområden.  
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Erfarenhetsbaserad analys av identifierade områden  

I den erfarenhetsbaserad analysen har kommunens förvaltningsövergripande 
projektgrupp förfinat analysen av de identifierade områdena från steg 1. Det 
innebär dels att resultaten granskats mer ingående, dels att resultaten 
kompletteras med uppgifter om verksamheter belägna utanför 
verksamhetsområde, eventuella uppgifter om kvalitet och kvantitet på 
dricksvatten, bebyggelsetryck, kommunala utvecklingsplaner samt uppgifter från 
befintlig VA-utbyggnadsplan. Tabell 9 redovisar en bedömning och de 
huvudsakliga argumenten för om det föreligger ett kommunalt ansvar för VA-
försörjning enligt 6 § vattentjänstlagen.  
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Tabell 9. Resultat av förfinad och kompletterande analys av identifierade områden från steg1.  

Område Bedömningar/kommentarer 
 

Resultat  

1 Ire Hög sammanvägd risk miljö och hälsa till följd av att 
bebyggelsen är belägen inom vattenskyddsområde till 
allmän vattentäkt. Dock är det endast 15–20 bostäder 
som kan antas utgöra ett större sammanhang. 
Bostäderna ligger i stort sett på rad längs med vägen.  

Fördjupad 
utredning 
krävs för att 
bedöma 
ansvar  

2 Grimsmåla Hög sammanvägd risk miljö och hälsa till följd av att 
bebyggelsen är belägen inom vattenskyddsområde till 
allmän vattentäkt. För få fastigheter för att kunna 
utgöra ett större sammanhang. Ingen 
bebyggelseutveckling i området. Resultatet visar att 
det finns skäl att överväga funktionskrav 
motsvarande hög skyddsnivå för hälsoskydd på 
enskilda avloppsanläggningar. 

Bedöms inte 
vara ett 6 §-
område 

3 Norrefors Hög sammanvägd risk miljö och hälsa till följd av att 
bebyggelsen är belägen inom vattenskyddsområde till 
allmän vattentäkt. För få fastigheter för att kunna 
utgöra ett större sammanhang. Ingen 
bebyggelseutveckling i området. Resultatet visar att 
det finns skäl att överväga funktionskrav 
motsvarande hög skyddsnivå för hälsoskydd på 
enskilda avloppsanläggningar. 

Bedöms inte 
vara ett 6 §-
område 

4 Jeppshoka Hög sammanvägd risk miljö och hälsa till följd av att 
bebyggelsen är belägen inom vattenskyddsområde till 
allmän vattentäkt. Naturreservatets skyddsvärden 
bedöms ej vara övergödningskänsliga. För få 
fastigheter för att kunna utgöra ett större 
sammanhang. Ingen bebyggelseutveckling i området. 
Resultatet visar att det finns skäl att överväga 
funktionskrav motsvarande hög skyddsnivå för 
hälsoskydd på enskilda avloppsanläggningar.  

Bedöms inte 
vara ett 6 §-
område 

5 Södra Hoka Den sammanvägda risken avseende miljö och hälsa är 
medel. Få bostäder ger måttlig belastning, men viss 

Bedöms inte 
vara ett 6 §-
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risk eftersom bebyggelsen är belägen nära 
recipienten och inom vattenskyddsområde till allmän 
vattentäkt. Dock för få fastigheter för att kunna 
utgöra ett större sammanhang. Utvecklingen av den 
verksamhet som finns inom området kan förändra 
bedömningen. Funktionskrav motsvarande hög 
skyddsnivå för både miljö och hälsoskydd bör ställas 
på enskilda avloppsanläggningar. 

område, 
utvecklingen 
bevakas 

7 Pustebacken Den sammanvägda risken som bedömts hög i GIS-
analysen är överskattad eftersom området är anslutet 
till kommunal dricksvattenförsörjning. Därutöver är 
det för få fastigheter för att kunna utgöra ett större 
sammanhang. 

Bedöms inte 
vara ett 6 §-
område 

9 Gustavstorp Större sammanhängande bebyggelse, ansluten till 
allmän dricksvattenförsörjning. Med i den befintliga 
VA-planen. De geologiska förutsättningarna för 
enskilda avlopp samt påverkan på miljön behöver 
utredas vidare. I området finns det höga 
grundvattennivåer.  

Fördjupad 
utredning 
krävs för att 
bedöma 
ansvar 

1
1 

Elleholm Hög sammanvägd risk miljö/MKN med avseende på 
närheten till Mörrumsån. För få fastigheter för att 
kunna utgöra ett större sammanhang. Området är 
med i den befintliga VA-planen. Utvecklingen av 
bebyggelsen bedöms vara begränsad med hänsyn till 
Södra cell som är ett motstående intresse. Resultatet 
visar att funktionskrav motsvarande hög skyddsnivå 
för miljöskydd på enskilda avloppsanläggningar bör 
ställas.  

Bedöms inte 
vara ett 6 §-
område 

1
2 

Nabben Större bebyggelseområde med små tomter. Närheten 
till känslig recipient medför hög risk för påverkan på 
miljön/MKN. Området är delvis bergigt. 
Gemensamhetsanläggning för sommarvatten finns. 
Det finns intresse för utveckling av bebyggelsen. 
Södra cell är dock ett motstående intresse. Stigande 
havsnivåer begränsar möjligheten till utveckling och 

6 §-område 
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ställer höga krav på den framtida VA-försörjningen i 
befintlig bebyggelse.   

1
3 

Vekerum Området finns med i befintlig VA-utbyggnadsplan 
och utgörs av två bebyggelsegrupper av mindre 
omfattning. Viss risk för påverkan på miljön/MKN 
till följd av recipientens känslighet. Större risk 
avseende människors hälsa till följd av bebyggelsens 
utformning och de leriga markförhållandena.  

Fördjupad 
utredning 
krävs för att 
bedöma 
ansvar 

1
4 

Drösebo Mindre bebyggelsegrupp relativt nära känslig 
recipient. Husen ligger på rad längs med en väg. 
Området är bergigt. Enskild dricksvattenförsörjning 
idag. Uppgifter finns om saltvatteninträngning. 
Utveckling av bebyggelsen är begränsad, idag nyttjas 
bostäderna både som fritidshus och för 
permanentboende.  

Fördjupad 
utredning 
krävs för att 
bedöma 
ansvar 

1
5 

Stilleryd/Sand
vik 

Större bebyggelseområde där husen delvis ligger tätt. 
De flesta är arrendetomter. Den omfattande 
bebyggelsen och närheten till recipient medför hög 
risk för påverkan på miljön. 
Gemensamhetsanläggning för dricksvatten finns, 
men anses av flera vara otillräcklig. Det finns ett stort 
intresse för utveckling av bebyggelsen, men hamnen 
utgör ett motstående intresse. Det finns ingen 
detaljplan eller allmänna vägar i området.  

6 §-område 

1
6 

Tostarp Området utgörs av två bebyggelsegrupper, en på var 
sida om väg 29. Den höga risken för påverkan på 
hälsa och miljön är överskattad eftersom området har 
allmän dricksvattenförsörjning och recipienten inte 
bedöms vara känslig. Markförhållandena avseende 
enskild VA-försörjning bedöms vara goda. I området 
finns stort intresse för utveckling av både bostäder 
och verksamheter. Området bör därför bevakas 
avseende förändrade ansvarsförhållanden för VA-
försörjning.  

Bedöms inte 
vara ett 6 §-
område, 
utvecklingen 
bevakas 
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1
7 

Nötabråne Nötabråne är delvis utbyggt och omfattas av 
verksamhetsområde, men en mindre del av 
bebyggelsen har fortfarande enskild VA-försörjning. 
Bebyggelsen täthet och närhet till Mieån medför risk 
för påverkan på miljö/MKN och människors hälsa. 
Det finns intresse för att utveckla bebyggelsen i 
området. Det planmässiga sambandet med 
bebyggelsen som omfattas av verksamhetsområde 
medför bedömningen att det föreligger ett 
kommunalt ansvar enligt 6 §.  

6 §-område 

1
8 

Tararap Tararp utgörs av två områden (södra och norra) med 
ca 10 respektive 20 bostäder vardera. Tomterna är 
generellt små och ligger tätt. Samtliga har allmän 
dricksvattenförsörjning. Den södra delen är belägen 
precis intill Mieån och medför därför en risk för 
påverkan på recipienten. Mieån har god status 
avseende näringsämnen. Det saknas planmässigt 
samband med bebyggelse inom verksamhetsområde 
och eftersom det endast är 12 fastigheter i den södra 
delen och markförhållandena i den norra delen 
bedöms vara goda för enskilda avlopp, görs den 
samlade bedömningen att något kommunalt ansvar 
enligt 6 § inte föreligger. Resultatet visar att det 
finns skäl att överväga funktionskrav motsvarande 
hög skyddsnivå för miljöskydd på enskilda 
avloppsanläggningar i det södra området. I båda 
områdena finns intresse för utveckling av 
bebyggelsen. Området bör därför bevakas avseende 
förändrade ansvarsförhållanden för VA-försörjning. 

Bedöms inte 
vara ett 6 §-
område, 
utvecklingen 
bevakas 

2
4 

Köpegårda Större bebyggelseområde med små tomter. 
Bebyggelsens täthet och närheten till känslig 
recipient medför hög risk för påverkan på 
miljön/MKN. De bergiga förhållandena medför 
begränsningar för enskilda avloppsanläggningar. 

6 §-område 
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Området är anslutet till allmän 
dricksvattenförsörjning. Omvandlingsområde.  

 

Steg 2 i behovsanalysen resulterade i att i Karlshamns kommun bedöms det 
finnas;  

 fyra bebyggelseområden som omfattas av 6 § vattentjänstlagen: Nabben, 

Stilleryd/Sandvik, Nötabråne och Köpegårda 

 fyra områden som kräver fördjupad analys: Ire, Gustavstorp, Vekerum och 

Drösebo 

 tre områden som inte bedöms omfattas av 6 § men där utvecklingen bör 

bevakas; Södra Hoka, Tostarp och Tararp. VA-huvudmannen ansvarar för 

att bevaka frågan i samband med t.ex. bygglov och förhandsbesked. 

I övriga områden bedöms det inte föreligga ett kommunalt ansvar för VA-
försörjning, framförallt med hänsyn till att bebyggelsens storlek och utformning 
inte kan anses utgöra ett större sammanhang.  

Resultat steg 3 - fördjupad analys  

Ire 

Bebyggelsestruktur 

Ire ligger i norra delen av Karlshamns kommun och är beläget intill Mieån. Antalet 
bebyggda fastigheter i området är 29 och sex av dessa bedöms inte vara, eller i 
nuläget nyttjas som, bostadsbebyggelse, se Figur 9.  

Av de 29 fastigheterna är det endast 15 som är sammanhängande (max 100 m 
mellan bostadshus), se blå markering i Figur 9 och markering Figur 10.  
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Figur 9. Översiktskarta över Ire. 

Mieå
n
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Figur 10. Resultat av täthetsanalys bostadshus, markeringen visar att det är 15–20 hus med max 100 m mellan. 
KÄLLA: WSP 

I Ire finns inga detaljplaner och området finns inte specifikt utpekat i kommunens 
översiktsplan, men utgör en del av utvecklingsområdet Ringamåla och västra 
skogsbygden. Enligt projektgruppen finns det inget stort intresse av att utveckla 
bebyggelsen i området och vid fältbesöket kunde konstateras att det inte finns 
några nybyggnationer.  

Den befintliga VA-försörjningen i Ire utgörs av enskilda dricksvattenbrunnar och 
enskilda avloppsanläggningar. Enligt uppgifter från Miljöförbundet uppfyller 
övervägande del av de enskilda avloppen inte gällande krav på rening.  

Förutsättningar för enskild VA-försörjning 

De aktuella bostäderna i Ire ligger i huvudsak längs med Gamla Tingsrydsvägen i 
en topografi som tydligt sluttar ner mot ån. Området ligger på en isälvsavlagring 
med genomsläppliga markförhållanden vilket tillsammans med topografin ger 
relativ snabb avledning mot ån, se Figur 11.  
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Sammantaget bedöms jordarts- och de hydrogeologiska förutsättningarna för 
enskilda avloppsanläggningar vara goda på så sätt att det bör vara fullt möjligt att 
anlägga markbaserade reningsanläggningar i området. Den tydliga avrinningen 
mot ån och bostädernas placering längs med vägen gör också att avloppen bedöms 
kunna anläggas utan att riskera kontaminera enskilda dricksvattentäkter.  

I Ire bedöms det finnas goda förhållanden för enskild dricksvattenförsörjning. 
Isälvsavlagringen utgör grundvattenförekomsten Grimsmålaområdet 
(WA66865407) med goda uttagsmöjligheter om 5–25 l/s.12 Det finns heller inga 
uppgifter om kvantitativa eller kvalitativa problem med dricksvatten i området. 
Det bedöms inte finnas något behov av att ta prover på dricksvattnet för att 
verifiera dessa bedömningar. 

 
12 Vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se 2021-10-11 
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Figur 11. Jordartskarta med skuggad topografi i Ire. KÄLLA: SGU 

Risk för påverkan på recipient 

Behovsanalysen steg 1 visade att det finns en hög sammanvägd risk för påverkan 
på människors hälsa och miljö i Ire, se Figur 12 (röda fält = hög risk). Resultatet 
kan i hög grad härledas till att Ire är beläget inom vattenskyddsområde för 
kommunens huvudvattentäkt. Gränserna för de olika zonerna av 
vattenskyddsområdet är i tillgängligt kartunderlag lite otydliga, det kan dock tolkas 
som att bebyggelsen närmast åfåran är belägen inom primär skyddszon, medan 
övriga är belägna inom sekundär zon. Bebyggelsen ligger ca 10 km uppströms 
vattentäkten.  
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Genomsläppliga markförhållanden medför generellt snabb avrinning genom 
marklagren vilket innebär en risk för påverkan på recipienten. I länsstyrelsens 
GIS-stöd för prövning av små avlopp13 finns uppgifter om lokal 
retentionspotential, det vill säga en beräknad retention baserad på specifika 
topografiska och geohydrologiska förhållanden. I Figur 13 visas den lokala 
retentionspotentialen i Ire. Hög retentionspotential (ljust lila/vita fält) innebär att 
vid markbaserade reningsanläggningar sker ytterligare rening när det renade 
avloppsvattnet transporteras mot recipienten, vilket innebär en mindre risk för 
påverkan på ytvattenrecipienter. Mörkt lila fält innebär att retentionen är noll, så 
som till exempel ytvattenområden. I Ire ligger fastigheterna längs med Gamla 
Tingsrydsvägen i ett område med hög retentionspotential, medan fastigheterna 
kring bron över Mieån ligger i ett område med lägre retention och således med 
högre risk för påverkan på recipienten.  

 
Figur 12. Sammanvägd risk för påverkan människors hälsa och miljö. KÄLLA: WSP 

 
13 https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/miljo-och-vatten/vatten--och-avloppsforsorjning/gis-stod-for-provning-
och-tillsyn-av-sma-avlopp.html 
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Figur 13. Lokal retentionspotential i Ire. Kart- och analyskällor: Länsstyrelserna, HaV, SGU, FHI, SCB, 
Lantmäteriet 

Den aktuella sträckan av Mieån utgörs av vattenförekomsten Mieån: Långasjön-
Mien (SE624418-144225). Den ekologiska statusen är måttlig, vilket baseras på 
flödesregleringar och konnektivitet. Avseende små avlopp är det kvalitetsfaktorn 
Näringsämnen som är relevant att bedöma. Mieån har god status avseende 
Näringsämnen med modellerade och uppmätta halter som ger god marginal till 
gränsen för måttlig status.14  

 
14 Vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se 2021-10-11 
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Utöver bakgrundsbelastningen från skog och hygge kommer fosforbelastningen 
framförallt från enskilda avlopp,15 det finns därför skäl att ställa funktionskrav 
enligt hög skyddsnivå avseende miljöskydd vid fortsatt enskild avloppsförsörjning. 
Detta gäller utmed hela vattenförekomsten.  

VA-utredning för allmän VA-försörjning i Ire 

Ire är ett av områdena i kommunens befintliga VA-utbyggnadsplan. Kommunen 
har därför i omgångar utrett på vilket sätt Ire kan förses med allmän 
spillvattenförsörjning. Behovet har inte bedömts omfatta 
dricksvattenförsörjningen. Med hänsyn till den långa sträckan till befintligt 
allmänt spillvattennät har i båda fallen ett lokalt avloppsreningsverk för ca 40 
fastigheter utretts. I båda utredningarna påpekas komplexiteten med 
anläggningsarbete som innebär ett intrång i Trafikverkets väg.  

År 2017 gjorde WSP en lokaliseringsstudie16 för ett lokalt avloppsreningsverk. Av 
sex utredda alternativ rekommenderades en placering av ett lokalt 
avloppsreningsverk på Askaremålavägen mellan gamla Tingsrydsvägen och väg 29. 
Kostnaden beräknades till 6–10 miljoner kronor beroende på om det läggs med 
tryckspill eller självfall.  

År 2021 har KEVAB gjort en förprojektering med en placering av ett lokalt 
avloppsreningsverk på västra sidan om Mieån. Detta alternativ har 
kostnadsberäknats till 32 miljoner kronor.  

Samlad bedömning behov av allmän VA-försörjning 

WSP gör utifrån ovan beskrivningar bedömningen att det inte föreligger något 
behov av allmän VA-försörjning i Ire enligt 6 § vattentjänstlagen. Bedömningen 
baseras på följande:  

 Bebyggelsen bedöms i dag och i en framtid inte utgöra ett större 

sammanhang. 

 
15 SMHI. Vattenwebb. https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb 2021-10-11 
16 WSP Sverige AB. Lokaliseringsstudie Ire avloppsreningsverk. 2017.  

892

https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb


43 

 Det bedöms finnas förutsättningarna för enskild dricksvattenförsörjning av 

god kvalitet. Det finns inte kännedom om kvantitativa eller kvalitativa 

problem med den befintliga dricksvattenförsörjningen.  

 Under förutsättning att alla små avlopp uppfyller funktionskraven för hög 

skyddsnivå avseende miljöskydd17, bedöms risken för påverkan på miljön 

till mycket liten och näringsämnesbelastningen bedöms inte försämra eller 

påverka möjligheterna att bibehålla god status avseende näringsämnen i 

Mieån.  

 Under förutsättning att alla små avlopp uppfyller funktionskraven för hög 

skyddsnivå avseende hälsoskydd18, bedöms risken för påverkan på den 

allmänna vattentäkten som mycket liten.  

 Ett lokalt allmänt avloppsreningsverk innebär att recipienten är den 

samma som vid enskild spillvattenförsörjning, med skillnaden att utsläpp 

av renat avloppsvatten sker vid en punkt. 

 Baserat på de utredningar som gjorts om hur Ire skulle kunna förses med 

en allmän VA-anläggning för spillvatten19 bedöms det samhällsekonomiskt 

mer rimligt med fortsatt enskild VA-försörjning i området.  

Resultatet av den fördjupade utredningen visar att det är viktigt med hög 
reningsgrad av avloppsvattnet från bebyggelsen i Ire, framförallt med hänsyn till 
att området ligger inom vattenskyddsområde. Höga krav på rening innebär dock 
inte att det per automatik är ett kommunalt ansvar. Förutsättningarna för en 
långsiktigt hållbar enskild VA-försörjning bedöms vara goda och en allmän 
anläggning bedöms inte innebära någon riskeliminering i högre utsträckning eller 

 
17 Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för 
hushållsspillvatten 
18 Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för 
hushållsspillvatten 
19 KEVAB, intern utredning, ej publicerad 
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några mervärden som motiverar en extra stor kostnad. Tillsyn på små 
avloppsanläggningar i området bör prioriteras.  

Med anledning av att området är med i den befintlig VA-planen rekommenderas 
att kommunen erbjuder VA-rådgivning till de boende inför det att tillsynen 
genomförs. VA-rådgivning bör utföras av annan part än tillsynsmyndigheten.  

Gustavstorp 

Bebyggelsestruktur 

Gustavstorp är beläget strax väster om Mörrum och tillhör det som i kommunens 
översiktsplan kallas för Västra mellan- och kustbygden, se Figur 14. Det finns inga 
detaljplaner i området. Bebyggelsetrycket bedöms vara måttligt, även om viss 
utveckling sker österut längs med vägen in till Mörrum.  

Gustavstorp är en typisk landsbygdsort där bebyggelsen utgörs av såväl enskilda 
bostadshus som gårdar och där det finns verksamheter av olika slag. I området 
finns det 26 bostadshus som utgör en sammanhängande bebyggelse med max 100 
m mellan, se Figur 15. Verksamheterna bedöms inte ha betydelse ur VA-
försörjningssynpunkt. 

Gustavstorp omfattas av verksamhetsområde för dricksvatten. 
Spillvattenhanteringen är enskild. Enligt uppgifter från tillsynsmyndigheten är 
avloppsanläggningarna olika gamla och av varierad status.  
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Figur 14. Översiktskarta Gustavstorp.  

 
Figur 15. Resultat av täthetsanalys bostadshus, markeringen visar att det är minst 20 hus med max 100 m 
mellan. Blått raster visar befintligt verksamhetsområde för dricksvatten. KÄLLA: WSP 

Östra 
Orlundsån
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Förutsättningar för enskild VA-försörjning 

Markerna i Gustavstorp utgörs av morän och lera, se Figur 16. Enligt uppgifter 
från de provgropar som gjorts vid prövning av små avlopp är moränen packad och 
grundvattennivån ligger generellt högt i området.  

De hydrogeologiska förhållandena innebär att enskilda avloppsanläggningar måste 
utformas så att hydraulisk avledning säkerställs. Detta kan göras genom att 
anlägga förhöjda anläggningar eller genom markbäddar där det renade 
avloppsvattnet efter avloppsanläggningen avleds till ett ytvatten.  

Eftersom det finns allmän dricksvattenförsörjning i området finns det inga 
begränsningar i avloppsanläggningarnas placering avseende hälsoskydd och 
dricksvatten. Storleken på fastigheterna är mycket varierade, men kring de små 
fastigheterna bedöms det finnas möjligheter att anlägga avloppen utanför den 
egna fastigheten om någon annan begränsande faktor skulle medföra det behovet.  
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Figur 16. Jordartskarta, där ljusblå färg betyder morän och gul lera eller silt. Röd färg betyder berg.  

Risk för påverkan på recipient 

Behovsanalysen i steg 1 visar att risken för påverkan på människors hälsa och 
miljön är väldigt liten i Gustavstorp, trots att bebyggelsen kan antas utgöra ett 
större sammanhang. Resultatet baseras framförallt på att området är försett med 
allmänt dricksvatten och det därför inte finns någon risk för påverkan på enskilda 
dricksvattenbrunnar.  

Östra Orlundsån har måttlig ekologisk status, vilket bedömts utifrån 
kvalitetsfaktorerna försurning och fisk. Men även kvalitetsfaktorn näringsämnen 
har måttlig status och enskilda avlopp har bedömts medföra en betydande 
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påverkan.20 I Gustavstorp är det dock endast fastigheterna längst västerut som har 
avrinning mot ån, övervägande del av bebyggelsen har avledning mot Inre 
Pukaviksbukten, se Figur 17.  

Vattenförekomsten Inre Pukaviksbukten har måttlig ekologisk status vilket styrs av 
kvalitetsfaktorn näringsämnen. Enligt källfördelningen i SMHI:s Vattenwebb 
utgörs fosforbelastningen från små avlopp dock endast av 7 % av den totala 
fosforbelastningen. Detta samt att det är drygt 2 km till kusten gör att den 
samlade bedömningen av risken för påverkan på Inre Pukaviksbukten bedöms vara 
liten.  

Eftersom markförhållandena i Gustavstorp kan medföra att hydraulisk avledning 
behöver ske direkt eller indirekt till Östra Orlundsån, bedöms det med hänsyn till 
åns näringsämnesstatus vara skäligt att ställa krav på hög skyddsnivå avseende 
miljö på sådana anläggningar.  

 
20 Vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se 2021-10-11 
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Figur 17. SMHI:s delavrinningsområde markerat med turkos respektive brun linje. KÄLLA: VISS 

Samlad bedömning behov av allmän VA-försörjning  

WSP gör utifrån ovan beskrivningar bedömningen att det inte föreligger något 
kommunalt ansvar för VA-försörjning enligt 6 § vattentjänstlagen i Gustavstorp. 
Bedömningen baseras på följande:  

 Eftersom området har allmän dricksvattenförsörjning finns det ingen risk 

för människors hälsa.  

 Under förutsättning att alla små avlopp uppfyller funktionskraven för 

normal (om grundvattenrecipient) eller hög skyddsnivå (om 

ytvattenrecipient) avseende miljöskydd21, bedöms risken för påverkan på 

 
21 Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för 
hushållsspillvatten 

Östra 
Orlundsån
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miljön till mycket liten och näringsämnesbelastningen bedöms inte 

försämra möjligheterna att uppnå god status avseende näringsämnen i 

recipienterna.  

Med anledning av att området är med i den befintlig VA-planen rekommenderas 
att kommunen erbjuder VA-rådgivning till de boende inför det att tillsynen 
genomförs. VA-rådgivning bör utföras av annan part än tillsynsmyndigheten.  

Vekerum 

Bebyggelsestruktur 

Vekerum ligger väster om Karlshamn och sydost om Mörrum. Området utgörs i 
huvudsak av utspridd och varierad bebyggelse av landsbygdskaraktär, se Figur 18. 
Vekerum tillhör det som i kommunens översiktsplan kallas för Västra mellan- och 
kustbygden. Utöver en gång- och cykelväg utmed Vekerumsvägen – Byggesvägen, 
nämns inga specifika utvecklingsstrategier för Vekerum i översiktsplanen och i 
området finns inga detaljplaner. Kommunens erfarenheter är att intresset för 
nybyggnation i området är lågt.  

I Vekerum finns två kluster av bostäder, ett norr och ett söder om järnvägen. 
Vartdera klustret omfattar 10–15 bostäder med max 100 meter mellan, se Figur 
19. I det norra området finns flera gårdar. Det saknas planmässigt samband med 
bebyggelsen i befintliga verksamhetsområdet, framförallt med hänsyn till det långa 
avståndet.  

Bebyggelsen bedöms inte utgöra ett större sammanhang, men med hänsyn till att 
området är med i befintlig VA-plan behövdes en fördjupad analys för att slutligt 
kunna bedöma om ett kommunalt ansvar enligt vattentjänstlagen föreligger.  

Såväl dricks- som spillvattenförsörjningen i Vekerum är i nuläget enskild.  
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Figur 18. Översiktskarta Vekerum.  

 
Figur 19. Resultat av täthetsanalys bostadshus, markeringen visar att det är 10–15 hus med max 100 m mellan. 
Blått/rött raster visar befintligt verksamhetsområde VA. KÄLLA: WSP 
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Förutsättningar för enskild VA-försörjning 

Den aktuella bebyggelsen i Vekerum är belägen på morän eller bergig mark, vilket 
kan medföra begränsningar för enskilda avloppsanläggningar, se Figur 20.  

I det södra området är fastigheterna också relativt små, vilket gör att det kan bli 
svårt att uppnå erforderligt avstånd mellan avloppsanläggningar och 
dricksvattenbrunnar. Dock bedöms det finns goda förutsättningar på omgivande 
marker, under förutsättning att markägarens godkännande kan erhållas.  

Det finns inga uppgifter om kvalitativa eller kvantitativa problem med 
dricksvattenförsörjningen. Det skulle dock kunna finnas en risk för höga 
nitrathalter till följd av att bebyggelsen är omgiven av jordbruksmark. Höga 
nitrathalter kan innebära en risk för människors hälsa på så sätt att det kan bli ett 
kommunalt ansvar. Med anledning av att bebyggelsen inte bedöms utgöra ett 
större sammanhang har provtagning av dricksvattnet inte varit motiverat.  

902



53 

 
Figur 20. Jordartskarta med skuggad topografi, Vekerum. KÄLLA SGU 

Risk för påverkan på recipient 

Resultaten från steg 1 i behovsanalysen visar ingen risk för påverkan på 
människors hälsa eller miljön, vilket beror på bebyggelsens struktur och på 
begränsad näringsämnesbelastning till en recipient utan särskilda skyddsvärden. 
Bedömningen baseras dels på det antal personer som är skrivna på fastigheten, 
dels på ett antagande om att det bor minst tre personer på varje bostadsadress.  

Området avvattnar mot vattenförekomsten Yttre Pukaviksbukten (SE561150-
147620) som har måttlig ekologisk status. Även kvalitetsfaktorn näringsämnen har 
statusen måttlig. I länsstyrelsernas stöd för prövning av små avlopp syns det också 
att recipienten är känslig för ökad näringsämnesbelastning, se Figur 21. 
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Bebyggelsen i Vekerum ligger inom områden utan risk (grönt fält), men om 
avledning av avloppsvatten sker till ytvatten är risken för att påverka recipienten 
större. De gula och orange stråken i Figur 21 är rinnsträckor som troligtvis är 
diken.  

Den sammanlagda belastningen av fosfor från de två bebyggelseområdena i 
Vekerum utgör dock en försvinnande liten andel av den totala fosforbelastningen 
på recipienten, inte ens 1 % med funktionskrav motsvarande normal skyddsnivå 
för miljöskydd. Om de enskilda avloppen inte anläggs som markbäddar med 
avledning till bäck eller dike, kommer retentionen ytterligare minska belastningen 
på recipienten.  
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Figur 21. Risk för påverkan på recipient avseende ökad fosforbelastning. Grönt markerar ingen risk, gul liten 
risk, orange risk och röd stor risk.  

Samlad bedömning behov av allmän VA-försörjning  

WSP gör utifrån ovan beskrivningar bedömningen att det inte föreligger något 
ansvar för kommunen enligt 6 § vattentjänstlagen att förse Vekerum med allmän 
VA-försörjning. Bedömningen baseras på följande:  

 Bebyggelsen kan inte antas utgöra ett större sammanhang och planmässigt 

samband med bebyggelse inom befintligt verksamhetsområde saknas.  

 Det bedöms finnas förutsättningar för att anlägga enskilda avlopp i 

områdena.  
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 Under förutsättning att alla små avlopp uppfyller funktionskraven för 

normal skyddsnivå avseende miljöskydd22 bedöms risken för påverkan på 

miljön till mycket liten och näringsämnesbelastningen bedöms inte 

försämra eller påverka möjligheterna att uppnå god status avseende 

näringsämnen i Yttre Pukaviksbukten.  

 Det bedöms finnas förutsättningarna för enskild dricksvattenförsörjning av 

god kvalitet.  

Med anledning av att området är med i den befintlig VA-planen rekommenderas 
att kommunen erbjuder VA-rådgivning till de boende inför det att tillsynen 
genomförs. VA-rådgivning bör utföras av annan part än tillsynsmyndigheten. 

Drösebo 

Bebyggelsestruktur 

Drösebo är beläget vid kusten mellan Karlshamn och Mörrum, se Figur 22. I 
området finns det 15 bostadsfastigheter som ligger längs med Drösebovägen, de 
används som både permanent- och fritidsboende. Viss omvandling sker avseende 
nyttjandegrad. Bostäderna är sammanhängande med ett avstånd på max 100 m 
mellan husen, se Figur 23.  

I kommunens översiktsplan tillhör Drösebo Västra mellan- och kustbygden. Inga 
specifika utvecklingsstrategier finns för området. Det finns inte heller någon 
detaljplan.  

I området är VA-försörjningen enskild.  

 
22 Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för 
hushållsspillvatten 
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Figur 22. Översiktskarta Drösebo.  
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Figur 23. Resultat av täthetsanalys bostadshus, markeringen visar att det är 15–20 hus med max 100 m mellan. 
Blått/rött raster visar befintligt verksamhetsområde VA. KÄLLA: WSP 

Förutsättningar för enskild VA-försörjning 

Bebyggelsen i Drösebo ligger på urberget som är omgivet av lera och gyttjelera, se 
Figur 24. Detta i kombination med relativt små fastigheter gör att 
förutsättningarna för enskilda avlopp är begränsade. Möjligen underlättar det 
något att fastigheter ligger längs med vägen. Eftersom fastigheterna i princip helt 
ligger på berg gör WSP bedömningen att enskilda avlopp måste placeras utanför 
de egna fastigheterna och att det även där är svårt att hitta lämpliga lokaliseringar 
för markbaserad rening. 

Det finns inga uppgifter om kvantitativa problem med dricksvattenförsörjningen. 
Däremot har tillsynsmyndigheten uppgifter om saltvatteninträngning från någon 
fastighet i området. Även om inga prover tagits inom ramen för denna utredning 
bedöms risken för saltvatteninträngning sannolik med hänsyn till det kustnära 
läget.  
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Risk för påverkan på recipient 

Resultaten från steg 1 i behovsanalysen visar att det finns en viss risk för påverkan 
på människors hälsa och miljön, se Figur 25. Bedömningen baseras framförallt på 
det kustnära läget och de geohydrologiska förhållandena som ger en snabb 
avrinning mot Dröseboviken, utan nämnvärd retention.  

Dröseboviken ligger inom vattenförekomsten Yttre Pukaviksbukten (SE561150-
147620) som har måttlig ekologisk status. Även kvalitetsfaktorn näringsämnen har 
statusen måttlig, vilket innebär att näringsämnesbelastningen på det stora hela 
behöver minska. Bebyggelsen i Drösebo utgör dock en försvinnande liten andel av 
den totala fosforbelastningen på recipienten, inte ens 1 % med funktionskrav 
motsvarande normal skyddsnivå för miljöskydd och med hög skyddsnivå ännu 
mindre.  

Under förutsättning att samtliga enskilda avlopp uppfyller gällande krav på rening 
bedöms enskild avloppsförsörjning i Drösebo inte ha betydelse avseende 
möjligheterna att uppnå god ekologisk status i vattenförekomsten.  
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Figur 24. Jordartskarta med skuggad topografi, Drösebo. KÄLLA SGU 
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Figur 25. Sammanvägd risk för påverkan människors hälsa och miljö. KÄLLA: WSP 

Samlad bedömning behov av allmän VA-försörjning  

WSP gör utifrån ovan beskrivningar bedömningen att Drösebo omfattas av 6 § 
vattentjänstlagen och bör förses med allmän VA-försörjning.  

Bedömningen baseras på följande:  

 Förutsättningarna i området är mycket begränsade avseende möjligheter 

till en långsiktigt hållbar enskild spillvattenförsörjning.  

 Det finns risk för påverkan på människors hälsa till följd av 

saltvatteninträngning i enskilda dricksvattenbrunnar.  

Eftersom bebyggelsen inte är så omfattande i Drösebo kan det anses vara på 
gränsen till att vara större sammanhang. Men för att kunna ordna en långsiktigt 
hållbar VA-försörjning i området behöver åtgärder med hänsyn till de 
geohydrologiska förutsättningarna och kustnära läget vidtas i ett större 
sammanhang. Därför bör detta ske i form av anslutning till den allmänna VA-
försörjningen.  

Dröseboviken
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Samlat resultat behovsanalys 6 §  

I Tabell 10 redovisas det samlade resultatet av föreliggande behovsanalys 
avseende behov av allmän VA-försörjning enligt 6 § i Karlshamns kommun.  

Tabell 10. Samlat resultat behovsanalys avseende behov av allmän VA-försörjning enligt 6 § i Karlshamns 
kommun. 

Område Ej 6 
§ -
områd
e 

Ej 6 § - 
område, 
men 
utveckling
en bevakas  

6 § - område 
som kräver 
utbyggnad och 
beslut om 
verksamhetsomr
åde 

6 § - område 
som saknar 
beslut om 
verksamhetsomr
åde 

1 Ire X    
2 Grimsmåla X    
3 Norrefors X    
4 Jeppshoka X    
5 Södra Hoka  X   
6 Åkeholm    X 
7 Pustebacken    X 
8 Tånga ryd    X 
9 Gustavstorp X    
1
0 

Fruktgården    X 

1
1 

Elleholm X    

1
2 

Nabben   X  

1
3 

Vekerum X    

1
4 

Drösebo   X  

1
5 

Stilleryd/Sand
vik 

  X  

1
6 

Tostarp  X   
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1
7 

Nötabråne   X  

1
8 

Tararp  X   

1
9 

Yttervägga    X 

2
0 

Kolleviks 
camping 

   X 

2
1 

Tegelbruksba
cken 

   X 

2
2 

Vettekulla 
västra 

   X 

2
3 

Hällaryds 
skärgård 

   X 

2
4 

Köpegårda   X  

2
5 

Bjärnö    X 

 

Områden för bevakning 

I behovsanalysen enligt 6 § kunde konstateras att tre bebyggelseområden inte i 
nuläget omfattas av ett kommunalt ansvar för VA-försörjning, men att 
förutsättningarna är sådana att en utökad bebyggelse kan förändra bedömningen. 
De tre områdena är Tostarp nordväst om Asarum, Tararp nordost om Asarum 
samt Södra Hoka belägen vid norra delen av Långasjön, se Figur 26.  

I Tostarp och Tararp finns allmän dricksvattenförsörjning vilket minskar risken 
för påverkan på människors hälsa. Förutsättningarna för enskild 
spillvattenförsörjning och risk för påverkan på recipienten bedöms inte vara av 
sådan karaktär att ett kommunalt ansvar för VA-försörjningen föreligger. Men 
eftersom det finns ett relativt stort intresse av att bygga nya bostadshus och även 
för att etablera verksamheter på landsbygden norr och väster om Asarum bör 
förutsättningarna för VA-försörjning bevakas utifrån 6 § vattentjänstlagen.  
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Södra Hoka är ett mindre bebyggelseområde beläget intill Mieån inom 
vattenskyddsområde och bedöms inte utgöra ett större sammanhang så att det 
finns ett kommunalt ansvar för VA-försörjning. I området finns dock en 
verksamhet som föranleder att förutsättningarna för VA-försörjning bör bevakas. 

Bevakning av förutsättningar som kan påverka ansvaret för VA-försörjningen ska 
ske i samband med ansökan om förhandsbesked och kommuniceras med KEVAB. 
Bevakningen syftar till att styra kommunens utveckling i enlighet med 
kommunens översiktsplan och för att skapa en långsiktigt hållbar VA- försörjning i 
hela kommunen.  

 
Figur 26. Områden där ansvarsfrågan enligt 6 § vattentjänstlagen behöver bevakas.  

Områden med förändrat resultat  

Bebyggelseområdena Ire, Gustavstorp, Vekerum och Elleholm var med i 
kommunens tidigare VA-utbyggnadsplanen. Med den nya behovsutredningen har 
områdena dock fått en ny bedömning som innebär att VA-försörjningen baserat 
på nuvarande förutsättningar fortsatt ska vara enskild. Anledningen till de nya 

Tostarp 

Tararp

Södra Hoka 
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bedömningarna är att utredningen och analysen är gjord med ett förnyat och 
utökat underlag, samt en utvecklad praxis avseende 6 § vattentjänstlagen.  

Den förändrade bedömningen innebär att tillsyn på enskilda avloppsanläggningar 
bör prioriteras i dessa områden eftersom åtgärder på befintliga anläggningar inte 
prioriterats i väntan på kommunal VA-försörjning. Det är fastighetsägarens ansvar 
att tillse att avloppsanläggningen uppfyller gällande funktionskrav.  

Beroende på fastighetens geografiska placering i dessa områden kommer 
funktionskraven på de enskilda avloppsanläggningarna troligen öka jämfört med 
nuvarande teknisk lösning. I vissa fall kan det krävas anläggningar som är dyrare 
och mer skötselkrävande än normalfallet. Det kan även i vissa fall vara lämpligt att 
ordna anläggningar som är gemensamma för två eller fler fastigheter.  

Den förändrade bedömningen samt att det i vissa fall kommer krävas 
funktionskrav enligt hög skyddsnivå medför ökade krav på tillsyn på 
avloppsanläggningarna och behov av kompletterande rådgivning till 
fastighetsägare. 
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Tidslinje VA-utbyggnadsplan 
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Plats och tid Rådhussalen, klockan 08:15 – 11:05, ajournering 09:25 – 09:45 

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) 
Mats Bondesson 1:e vice ordf. (C) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) ej § 88 
Kennet Bengtsson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Gitte Ejdetjärn Ledamot (S) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Kerstin Linde (S) 
Ingvar Andersson (S) § 88 

 Magnus Olsson (M) 
Görgen Lennarthsson SD) 

 

Närvarande 
ersättare 

Johan Wolgast 
Catarina Flod 
Ingvar Andersson 
Lennart Lindqvist 

(MP) 
(M) 
(S) § 87 
(S) 

Övriga Emina Kovacic 
Anna Lyggemark 
Jeanette Conradsson 
Emmy Wallmark 
Janeth Gummesson 
Åse Gummesson 
Christina Svensson 

Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Planarkitekt 
Planarkitekt 
Planarkitekt 
Teckentolk 
Teckentolk 
Sekreterare 

Paragrafer §§ 87-88  

Utses att justera Kenneth Bengtsson (S) 

Justeringsdatum  2022-05-04 

   
Sekreterare Christina Svensson  
   
   
Ordförande Digitalt signerad  
 Jan Bremberg  
   
Justerande Digitalt signerad  

  Kenneth Bengtsson 
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 § 88 Yttrande rörande förslag till ny VA-plan för Karlshamns kommun 
2022/1155  
  
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta yttrandet nedan som sitt eget 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Jäv 
 
Görgen Lennarthsson (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Bakgrund 
 
Ett förslag till ny VA-plan för Karlshamns kommun har remitterats till byggnadsnämnden 
för yttrande, vilket ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 6 maj 2022. 
 
VA-planering är kommunens kontinuerliga förvaltningsövergripande arbete med att 
hantera behov och utmaningar i VA-anläggningen och är central bland annat för att 
möjliggöra en fortsatt utveckling i enlighet med kommunens inriktningsmål och 
översiktsplanering. 
 
Förslaget till ny VA-plan är en revidering av nuvarande VA-plan och ersätter den tidigare 
planen. Planen syftar till att vara ett styrdokument och verktyg för kommunens VA-
planering och riktar sig främst till politiker och tjänstepersoner i berörda verksamheter, 
men utgör även ett underlag för information till kommunens invånare och andra aktörer. 
 
VA-planeringen omfattar hela kommunens geografiska yta och avser såväl 
dricksvattenförsörjning som dag- och spillvattenhantering. VA-planen är framtagen med 
en tidshorisont på cirka 10 år. Gällande tillkommande bebyggelse omfattar VA-planen 
endast de områden som kommer att bebyggas de närmaste tre åren. 
 
Behovet av allmän VA-försörjning utanför befintliga verksamhetsområden regleras i 6§ 
lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Bestämmelsen anger att ett 
verksamhetsområde ska bestämmas och behovet snarast tillgodoses om det med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning 
eller avlopp i ett större sammanhang. VA-huvudmannen ska då ordna anläggningen och 
kommunfullmäktige ska fatta beslut om verksamhetsområde. 
 
Revideringen av VA-planen har genomförts i en förvaltningsövergripande projektgrupp 
med representanter från Karlshamn Energi Vatten AB (KEVAB, VA-huvudman), 
kommunstyrelseförvaltningen (mark- och exploatering, plan och miljö) samt 
Miljöförbundet Blekinge Väst (tillsynsmyndighet). VA-planen ska utvärderas vartannat år 
av VA-planens styrgrupp, samt revideras och aktualiseras en gång per mandatperiod. 
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Yttrande 
 
VA-försörjning är en förutsättning för kommunens samhällsbyggnadsutveckling och 
beröringspunkterna med byggnadsnämndens ansvarsområden är därmed många.  
VA-planen listar ett antal planerade åtgärder och fortsatt arbete för ökad samverkan och 
strategiskt arbete för hållbar VA-försörjning i Karlshamns kommun. Bland annat så 
nämns följande, som berör kommunens arbete med planläggning och andra ärenden 
enligt plan- och bygglagen, PBL. 
 

 Upprätta rutin för att markanvisningsavtal och exploateringsavtal ska följas av ett 
separat VA-avtal (inkl. dagvatten) mellan exploatör och KEVAB. 

 Upprätta rutin för beslut om verksamhetsområde samt anläggande och 
fakturering av anslutningsavgifter. 

 Upprätta rutin för att utöka dagvattenutredning i detaljplanearbetet till en VA-
försörjningsutredning som omfattar samtliga vattentjänster. 

 Strategiskt arbete med att formulera mål och åtgärder för att utveckla 
dagvattenhanteringen till hållbara flöden och god vattenkvalitet. 

 Avsätta/reservera ytor för öppen dagvattenhantering i bebyggd miljö i 
kommunens grönplan, klimatanpassningsplan, planeringstrategi enligt PBL samt 
i översiktsplanen. 

 
Ökad samverkan och strategiskt arbete kommer att kräva att resurser avsätts inom 
byggnadsnämndens verksamhetsområde. I sammanhanget vill byggnadsnämnden 
framhålla möjligheterna och vikten av att använda ytor mångfunktionellt. 
 
I VA-planen pekas fyra §6-områden ut jämte åtta områden för ny exploatering/ 
förtätning. Detaljplan är framtagen för sex av de åtta områdena för ny bebyggelse. För 
Etapp 1 Nya Stationsstaden Karlshamn och Duverydstomten Etapp Nord pågår 
planarbete som avses färdigställas under första halvåret 2023, vilket möjliggör VA-
utbyggnad enligt den i VA-planen redovisade tidplanen. 
 
De fyra §6-områden som finns med i VA-planen är benämnda Nabben, Stilleryds 
Sandvik, Nötabråne och Köpegårda. Ytterligare ett område, Drösebo, har identifierats 
som ett 6§-område, men med lägst prioritet för genomförande. Eftersom en anslutning 
ligger mer än 10 år fram i tiden är det inte med i utbyggnadsplanen. I behovsanalysen 
enligt 6§ konstaterades att tre bebyggelseområden inte i nuläget omfattas av ett 
kommunalt ansvar för VA-försörjning, men att förutsättningarna är sådana att en utökad 
bebyggelse kan förändra bedömningen. De tre områdena är Tostarp, Tararp samt Södra 
Hoka. Här kan ärenden om förhandsbesked och bygglov för nya enskilda bostadshus 
komma att påverka ansvaret för VA-försörjningen, vilket behöver framgå vid 
lokaliseringsprövningen. Frågan förutsätts bevakas av KEAB vid remiss i enskilda 
ärenden.  
 
Gällande detaljplan för Nabben är en byggnadsplan för fritidsområde från 1963 som 
reglerar att bostadshus får vara högst 50 m2 och den sammanlagda bebyggelsen per 
tomt inte får uppta större areal än 60 m2, vilket utökats till 80 m2 i ett beslut från 1977. 
För en enskild tomt i området finns en ändring av byggnadsplanen, fastställd 1969, som 
ändrat högsta tillåtna byggnadsyta till 120 m2.  
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Området Nabben är beläget med närhet till Mörrums Bruk och kommunens 
översiktsplan anger att denna verksamhet ska beaktas vid beslut om förändrad 
markanvändning i dess närhet, detta för att undvika utökade restriktioner på 
verksamheten. Mot bland annat denna bakgrund är möjligheterna till bebyggelse-
utveckling i området begränsade och gällande plan bör inte ersättas med en detaljplan 
som i högre grad möjliggör permanentboende i området.  
 
För området Stilleryds Sandvik finns idag ingen detaljplan. I översiktsplanen anges att 
hamnens intressen ska prioriteras i området. Verksamheter och ny och tillbyggnad av 
bostäder som riskerar att påverka riksintresset för kommunikationer och energi-
produktion negativt ska inte tillkomma. Detta innebär, precis som VA-planen anger, att 
kommunen i god tid före utbyggnad av VA-försörjningen behöver hantera områdets 
framtida nyttjande och utveckling, så att ansvaret för VA-försörjningen i befintlig 
bebyggelse hanteras utan att hamnens intressen äventyras. Ett planarbete behöver 
initieras senast under 2023 och syfta till att begränsa möjligheterna till permanent-
boende i området.  
 
En allmän VA-försörjning i Nötabråne bedöms inte föranleda något behov av 
planläggning. Översiktsplanen anger att ny bebyggelse får tillkomma i form av 
kompletteringar till befintlig bebyggelse, vilket är i linje med en allmän VA-försörjning. 
 
Kommunalt vatten och avlopp till Köpegårda är i enlighet med viljeinriktningarna i 
kommunens översiktsplan. Gällande detaljplan reglerar att den sammanlagda 
bebyggelsen per tomt inte får uppta större areal än 80 m2, av dessa får bostadshus 
utgöra 60 m2. För att möta den förväntade ökade efterfrågan på att bo permanent i 
området kommer sannolikt gällande detaljplan på sikt behöva ersättas med en ny som 
medger större byggrätter. Då utbyggnaden av allmän VA-försörjning till Köpegårda 
ligger nära i tiden bedöms inte utbyggnaden hinna föregås av något planarbete som 
möjliggör mer byggrätt. 
   
Som en följd av att Köpegårda förses med allmän VA-försörjning är det lämpligt att se 
över möjligheterna att förtäta och komplettera den befintliga bebyggelsen. Detta görs 
med fördel initialt i samband med ett programarbete för tätorten Åryd, Guövik och 
Köpegårda, i enlighet med översiktsplanens strategier.  
 
VA-planen för Karlshamns kommun medför att resurser behöver avsättas för att 
möjliggöra planläggning av området Stilleryds Sandvik och även på sikt troligtvis 
Köpegårda. Enligt plan- och bygglagen ska den som har nytta av detaljplanen eller 
områdesbestämmelserna stå för planavgiften. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-14 
Förslag till VA-plan för Karlshamns kommun, daterad 2022-04-05 
Bilaga 1, Förslag till VA-utbyggnadsplan för Karlshamns kommun, daterad 2022-04-05 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsen@karlshamn.se 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovačić 
Daniel Nilsson, Utredningsingenjör Vatten, KEVAB 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Bygglovarkitekt Sofi Ridbäck 
Arkitekt Elisabeth Rydberg 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
Planarkitekt Fredrik Ingstorp 
Planarkitekt Emmy Wallmark 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
Planarkitekt Jeanette Conradsson
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för tillsyn enligt 11 och 19 §§ lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer och Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 
om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer 
 
att taxan gäller från och med den 1 september 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Vissa kemiska produkter innehåller ämnen som klassificeras som 
sprängämnesprekursorer enligt lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799) och 
förordningen om sprängämnesprekursorer (2014:880).  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, sammanfattar kort kommunernas 
tillsynsansvar på detta område enligt nedan: 
 
Kommunerna har ansvar för tillsynen över en stor del av reglerna och MSB avser under 
våren 2022 att utarbeta närmare vägledning för hur denna kan göras. Ett led i 
kommuners tillsyn är att kontrollera att ekonomiska aktörer, det vill säga företag som 
tillhandahåller produkterna på marknaden, efterlever reglerna. De som säljer 
sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner till enskilda behöver bland annat 
kontrollera att dessa innehar tillstånd från MSB att förvärva produkterna. För en del 
produkter råder förbud att sälja dem till enskilda. 
 
Kommuner kan, som ett första steg, identifiera de ekonomiska aktörer som kan ha 
aktuella produkter i sitt sortiment. Försäljningsställen dit enskilda kan ha tillträde är 
exempelvis: 

 Lantbruks- och trädgårdshandel 
 Bygg- och järnhandel, byggmarknader och målarbutiker 
 Butiker för RC-hobby 
 Pool- och spabutiker. 

 
Från och med den 1 september 2022 överlåts tillsynsansvaret över försäljning av 
sprängämnesprekursorer från Karlshamns kommun till Miljöförbundet Blekinge Väst. 
Formellt sker detta genom ett tillägg i förbundsordningen. 
 
Förslaget till taxa gäller tillsynsmyndighetens avgifter för tillsyn inom området från 
samma tidpunkt. Taxeförslaget innebär att all tillsyn timdebiteras efter genomförd tillsyn.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
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Sammanträdesdatum:  

 

  

Kommundirektör Daniel Wäppling 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för tillsyn enligt 11 och 19 §§ lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer och Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 
om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer 
 
att taxan gäller från och med den 1 september 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Vissa kemiska produkter innehåller ämnen som klassificeras som 
sprängämnesprekursorer enligt lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799) och 
förordningen om sprängämnesprekursorer (2014:880).  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, sammanfattar kort kommunernas 
tillsynsansvar på detta område enligt nedan: 
 
Kommunerna har ansvar för tillsynen över en stor del av reglerna och MSB avser under 
våren 2022 att utarbeta närmare vägledning för hur denna kan göras. Ett led i 
kommuners tillsyn är att kontrollera att ekonomiska aktörer, det vill säga företag som 
tillhandahåller produkterna på marknaden, efterlever reglerna. De som säljer 
sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner till enskilda behöver bland annat 
kontrollera att dessa innehar tillstånd från MSB att förvärva produkterna. För en del 
produkter råder förbud att sälja dem till enskilda. 
 
Kommuner kan, som ett första steg, identifiera de ekonomiska aktörer som kan ha 
aktuella produkter i sitt sortiment. Försäljningsställen dit enskilda kan ha tillträde är 
exempelvis: 

 Lantbruks- och trädgårdshandel 
 Bygg- och järnhandel, byggmarknader och målarbutiker 
 Butiker för RC-hobby 
 Pool- och spabutiker. 

 
Från och med den 1 september 2022 överlåts tillsynsansvaret över försäljning av 
sprängämnesprekursorer från Karlshamns kommun till Miljöförbundet Blekinge Väst. 
Formellt sker detta genom ett tillägg i förbundsordningen. 
 
Förslaget till taxa gäller tillsynsmyndighetens avgifter för tillsyn inom området från 
samma tidpunkt. Taxeförslaget innebär att all tillsyn timdebiteras efter genomförd tillsyn.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
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Kommundirektör Daniel Wäppling 
Författningssamlingen  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-05-05 Dnr: 2022/1411 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 183 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 170 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Taxa för tillsyn av försäljning av sprängämnesprekursorer 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för tillsyn enligt 11 och 19 §§ lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer och Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 
om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer 
 
att taxan gäller från och med den 1 september 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Vissa kemiska produkter innehåller ämnen som klassificeras som 
sprängämnesprekursorer enligt lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799) och 
förordningen om sprängämnesprekursorer (2014:880).  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, sammanfattar kort kommunernas 
tillsynsansvar på detta område enligt nedan: 
 
Kommunerna har ansvar för tillsynen över en stor del av reglerna och MSB avser under 
våren 2022 att utarbeta närmare vägledning för hur denna kan göras. Ett led i 
kommuners tillsyn är att kontrollera att ekonomiska aktörer, det vill säga företag som 
tillhandahåller produkterna på marknaden, efterlever reglerna. De som säljer 
sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner till enskilda behöver bland annat 
kontrollera att dessa innehar tillstånd från MSB att förvärva produkterna. För en del 
produkter råder förbud att sälja dem till enskilda. 
 
Kommuner kan, som ett första steg, identifiera de ekonomiska aktörer som kan ha 
aktuella produkter i sitt sortiment. Försäljningsställen dit enskilda kan ha tillträde är 
exempelvis: 

 Lantbruks- och trädgårdshandel 
 Bygg- och järnhandel, byggmarknader och målarbutiker 
 Butiker för RC-hobby 
 Pool- och spabutiker. 

 
Från och med den 1 september 2022 överlåts tillsynsansvaret över försäljning av 
sprängämnesprekursorer från Karlshamns kommun till Miljöförbundet Blekinge Väst. 
Formellt sker detta genom ett tillägg i förbundsordningen. 
 
Förslaget till taxa gäller tillsynsmyndighetens avgifter för tillsyn inom området från 
samma tidpunkt. Taxeförslaget innebär att all tillsyn timdebiteras efter genomförd tillsyn.  
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Beslutsunderlag 
 
Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Författningssamlingen  
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: 2022-09-01 
Antagen: KF § xx, 2022-xx-xx 
Reviderad:  

FÖRFATTNINGSSAMLING
Taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer

 
Taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer 
Denna taxa gäller för Miljöförbundets Blekinge Väst verksamhet i Karlshamns kommun. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljöförbundet Blekinge Väst kostnader för tillsyn enligt lagen 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 
2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.  

2 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljöförbundet Blekinge Väst. 

Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

3 § Timavgiften i denna taxa är densamma som Miljöförbundet Blekinge Västs gällande timavgift 
för tillsyn inom miljöbalken.  

4 § Avgiftsskyldighet är ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda enligt 
förordningen (EU) 2019/1148. 

Avgift 

5 § Handläggning och andra åtgärder med anledning av tillsyn enligt lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer och förordningen (EU) 2019/1148 ska betalas i form av timavgift.  

6 § Avgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid och betalas i efterskott. 
Handläggningstid är den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid förbundet har använt för 
handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 
med experter och myndigheter, inspektioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet 
samt föredragning av beslut. 
 
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas 
avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
7 § Avgift tas inte ut för handläggning som föranleds av att Miljöförbundet Blekinge Västs beslut 
har överklagats. 
 
8 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall 
sättas ner eller efterskänkas. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att följande tillägg görs i Miljöförbundet Blekinge Västs förbundsordning: 
 
§ 6 En kommun ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen 
avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska 
också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs 
och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillståndet är uppfyllda enligt artikel 6.3 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.  
 
Sammanfattning 
 
Vissa kemiska produkter innehåller ämnen som klassificeras som 
sprängämnesprekursorer enligt lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799) och 
förordningen om sprängämnesprekursorer (2014:880).  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, sammanfattar kort kommunernas 
tillsynsansvar på detta område enligt nedan: 
 
Kommunerna har ansvar för tillsynen över en stor del av reglerna och MSB avser under 
våren 2022 att utarbeta närmare vägledning för hur denna kan göras. Ett led i 
kommuners tillsyn är att kontrollera att ekonomiska aktörer, det vill säga företag som 
tillhandahåller produkterna på marknaden, efterlever reglerna. De som säljer 
sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner till enskilda behöver bland annat 
kontrollera att dessa innehar tillstånd från MSB att förvärva produkterna. För en del 
produkter råder förbud att sälja dem till enskilda. 
 
Kommuner kan, som ett första steg, identifiera de ekonomiska aktörer som kan ha 
aktuella produkter i sitt sortiment. Försäljningsställen dit enskilda kan ha tillträde är 
exempelvis: 

 Lantbruks- och trädgårdshandel 
 Bygg- och järnhandel, byggmarknader och målarbutiker 
 Butiker för RC-hobby 
 Pool- och spabutiker. 

 
Förklarande faktablad bifogas. 
 
Frågan om behov av ett tillägg i Miljöförbundet Blekinge Västs förbundsordning för att 
kunna hantera tillsyn av försäljning av möjliga sprängämnesprekursorer har lyfts i 
kommunsamverkan Blekinge Väst.  
 
Följande förslag, som föreslås gälla från och med den 1 september 2022, har tagits fram 
för antagande av samtliga medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar:  
 
§ 6 En kommun ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen 
avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska 
också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillståndet är uppfyllda enligt artikel 6.3 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05 
Faktablad från MSB om sprängämnesprekursorer (2021) 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att följande tillägg görs i Miljöförbundet Blekinge Västs förbundsordning: 
 
§ 6 En kommun ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen 
avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska 
också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs 
och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillståndet är uppfyllda enligt artikel 6.3 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.  
 
Sammanfattning 
 
Vissa kemiska produkter innehåller ämnen som klassificeras som 
sprängämnesprekursorer enligt lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799) och 
förordningen om sprängämnesprekursorer (2014:880).  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, sammanfattar kort kommunernas 
tillsynsansvar på detta område enligt nedan: 
 
Kommunerna har ansvar för tillsynen över en stor del av reglerna och MSB avser under 
våren 2022 att utarbeta närmare vägledning för hur denna kan göras. Ett led i 
kommuners tillsyn är att kontrollera att ekonomiska aktörer, det vill säga företag som 
tillhandahåller produkterna på marknaden, efterlever reglerna. De som säljer 
sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner till enskilda behöver bland annat 
kontrollera att dessa innehar tillstånd från MSB att förvärva produkterna. För en del 
produkter råder förbud att sälja dem till enskilda. 
 
Kommuner kan, som ett första steg, identifiera de ekonomiska aktörer som kan ha 
aktuella produkter i sitt sortiment. Försäljningsställen dit enskilda kan ha tillträde är 
exempelvis: 

 Lantbruks- och trädgårdshandel 
 Bygg- och järnhandel, byggmarknader och målarbutiker 
 Butiker för RC-hobby 
 Pool- och spabutiker. 

 
Förklarande faktablad bifogas. 
 
Frågan om behov av ett tillägg i Miljöförbundet Blekinge Västs förbundsordning för att 
kunna hantera tillsyn av försäljning av möjliga sprängämnesprekursorer har lyfts i 
kommunsamverkan Blekinge Väst.  
 
Följande förslag, som föreslås gälla från och med den 1 september 2022, har tagits fram 
för antagande av samtliga medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar:  
 
§ 6 En kommun ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen 
avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska 
också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs 
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och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillståndet är uppfyllda enligt artikel 6.3 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05 
Faktablad från MSB om sprängämnesprekursorer (2021) 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-05-05 Dnr: 2022/1411 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 182 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 169 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Tillägg till Miljöförbundet Blekinge Väst förbundsordning - tillsyn av 
försäljning av sprängämnesprekursorer 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att följande tillägg görs i Miljöförbundet Blekinge Västs förbundsordning: 
 
§ 6 En kommun ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen 
avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska 
också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs 
och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillståndet är uppfyllda enligt artikel 6.3 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.  
 
Sammanfattning 
 
Vissa kemiska produkter innehåller ämnen som klassificeras som 
sprängämnesprekursorer enligt lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799) och 
förordningen om sprängämnesprekursorer (2014:880).  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, sammanfattar kort kommunernas 
tillsynsansvar på detta område enligt nedan: 
 
Kommunerna har ansvar för tillsynen över en stor del av reglerna och MSB avser under 
våren 2022 att utarbeta närmare vägledning för hur denna kan göras. Ett led i 
kommuners tillsyn är att kontrollera att ekonomiska aktörer, det vill säga företag som 
tillhandahåller produkterna på marknaden, efterlever reglerna. De som säljer 
sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner till enskilda behöver bland annat 
kontrollera att dessa innehar tillstånd från MSB att förvärva produkterna. För en del 
produkter råder förbud att sälja dem till enskilda. 
 
Kommuner kan, som ett första steg, identifiera de ekonomiska aktörer som kan ha 
aktuella produkter i sitt sortiment. Försäljningsställen dit enskilda kan ha tillträde är 
exempelvis: 

 Lantbruks- och trädgårdshandel 
 Bygg- och järnhandel, byggmarknader och målarbutiker 
 Butiker för RC-hobby 
 Pool- och spabutiker. 

 
Förklarande faktablad bifogas. 
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Frågan om behov av ett tillägg i Miljöförbundet Blekinge Västs förbundsordning för att 
kunna hantera tillsyn av försäljning av möjliga sprängämnesprekursorer har lyfts i 
kommunsamverkan Blekinge Väst.  
 
Följande förslag, som föreslås gälla från och med den 1 september 2022, har tagits fram 
för antagande av samtliga medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar:  
 
§ 6 En kommun ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen 
avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska 
också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs 
och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillståndet är uppfyllda enligt artikel 6.3 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05 
Faktablad från MSB om sprängämnesprekursorer (2021) 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Hantering av explosiva varor 

Publ.nr MSB0121, Januari 2021, utgåva 1 

Försäljning av produkter med 
sprängämnesprekursorer 
Vägledning till skärpta regler från 1 februari 
2021 för dig som säljer kemiska produkter 

Vissa kemiska produkter innehåller ämnen som kan 
användas för att göra hemgjorda sprängämnen. 
Därför har tillgången till produkter som innehåller 
sprängämnesprekursorer begränsats. Från den  
1 februari gäller EU-förordning 2019/1148. 

Begränsning av försäljning 
Begränsningarna gäller produkter som är ”sprängämnes-
prekursorer som omfattas av restriktioner”, se faktarutan här 
intill. Din leverantör är skyldig att informera dig om 
produkten omfattas, exempelvis i säkerhetsdatabladet. 

Försäljning av nämnda produkter är begränsad, utom för: 

 Profesionella användare, vilket är företag som behöver 
använda produkterna i sin yrkesmässiga verksamhet. 

 Ekonomiska aktörer, vilket är företag som tillhandahåller 
produkterna på marknaden (men inte använder dem). 

Det är du som säljare som måste bedöma huruvida en kund 
representerar ovanstående typ av företag. Annars är kunden 
en ”enskild” som omfattas av förbud eller tillståndskrav.  

Krav vid försäljning till andra företag 
Vid försäljning till professionella användare och ekonomiska 
aktörer ska du som säljer för varje transaktion med begräns-
ade produkter begära följande information:1 

 Identitetsbevis för personen som företräder företaget 
 Företagets namn, adress och organisationsnummer 
 Företagets verksamhet och användning av produkten 

Du ska spara dessa uppgifter i 18 månader från det att 
transaktionen ägde rum och kunna uppvisa dem vid tillsyn 
och om polisen begär det. Du måste även upplysa den du 
säljer till om begränsningen, exempelvis i produktens 
säkerhetsdatablad eller i annan produktinformation.2  

                                                   
1 För återkommande kunder kan kontrollen göras en gång per år, förutsatt att ordern är väsentligen densamma varje gång. 
Mall för kundförsäkran för återkommande kunder finns i bilaga IV till EU-förordningen. 
2 För kunder inom Sverige exempelvis genom texten: ”Enskildas förvärv, införsel innehav och användning av denna 
produkt omfattas av restriktioner enligt förordning (EU) 2019/1148. Alla misstänkta transaktioner och betydande stölder 
och försvinnanden ska rapporteras till polisen.” 
 

Begränsade produkter, 
förbud och tillståndskrav 

Begränsade produkter är de produkter som 
omfattas av förbud eller krav på tillstånd 
enligt nedan. De betecknas ”sprängämnes-
prekursorer som omfattas av restriktioner”. 

Med ”enskilda” avses alla utom 
professionella användare och ekonomiska 
aktörer. Privatpersoner är enskilda. 

------------ 

Produkter som innehåller följande ämnen i 
högre halt (i vikt%) än angivet får inte 
säljas till enskilda (det är inte möjligt att få 
tillstånd till dessa):  

o Ammoniumnitrat > 45,7 %* 

o Natrium- eller kaliumklorat > 40 % 

o Natrium- eller kaliumperklorat > 40 % 

o Salpetersyra > 10 % 

o Svavelsyra > 40 % 

o Väteperoxid > 35 %  
 

* Motsvarar >16 % kväve från ammonium- 
   nitrat i gödselmedel (N>16). 

------------ 

Enskilda måste ha tillstånd för att få köpa 
produkter som innehåller följande ämnen i 
högre halt (i vikt%) än angivet:  

o Nitrometan > 16 %** 

o Salpetersyra > 3 % 

o Svavelsyra > 15 % 

o Väteperoxid > 12 % 
 

  ** Motsvarar >12 volym% nitrometan i  
      bränsleblandningar för modellfarkoster. 
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Kontakta oss:  
Tel: 0771-240 240 
registrator@msb.se 
www.msb.se  
 

Krav vid försäljning till enskilda 
För privatpersoner och andra enskilda gäller förbud för vissa 
begränsade produkter och krav på tillstånd för andra, se 
faktarutan på första sidan av detta blad. Tillståndet, som är 
kostnadsfritt, söks hos MSB – blankett för ansökan finns på 
www.msb.se/prekursorer.  
 
Du som säljer tillståndspliktiga produkter till enskilda måste 
begära att få se tillståndet och kundens identitetsbevis, samt 
anteckna hur mycket av vilken produkt du sålt på tillståndet. 
Uppgifter om vem du sålt till (namn och person- eller pass-
nummer), tillståndets nummer (MSB:s ärendenummer), datum, 
produktens namn och såld mängd ska sparas i 18 månader. De 
ska kunna uppvisas vid tillsyn eller om polisen begär det. 

Krav på rapportering av misstänkta transaktioner 
Om du upplever att en kund beter sig misstänkt har du rätt att 
neka transaktionen. Det kan handla om otydlighet kring vad 
produkten ska användas till; ovanliga mängder, halter eller 
kombinationer av produkter; ovilja att styrka identitet eller 
uppgifter om eventuellt företag; eller begäran om ovanliga 
betalningsmetoder så som att betala större belopp kontant. 

Du måste snarast och inom 24 timmar rapportera den 
misstänkta transaktionen till polisen, också om den inte 
genomfördes. Uppge så många detaljer som möjligt om kunden 
(identitet, utseende, utmärkande drag, eventuellt fordon) och 
transaktionen (tidpunkt, produkt, mängd, eventuellt betalkort). 

Rapporteringskravet gäller produkter som innehåller något av 
ämnena i faktarutan här bredvid, oavsett halt.3 Leverantören av 
produkten ska upplysa dig om huruvida den omfattas av kravet 
på rapportering, exempelvis i säkerhetsdatabladet, och du ska 
upplysa ekonomiska aktörer du säljer till på motsvarande sätt.4 

Regelverket och ytterligare information 
Denna vägledning ger endast övergripande information om de 
krav som ställs vid försäljning. Reglerna finns i EU-förordning 
2019/1148 samt lagen (2014:799) och förordningen (2014:880) 
om sprängämnesprekursorer. Länkar till reglerna och ytterligare 
information finns på www.msb.se/prekursorer. 

                                                   
3 Produkter som innehåller minst fem ingredienser, och där halten av varje ingående 
sprängämnesprekursor är lägre än 1 vikt%, är undantagna från reglerna. 
4 För kunder inom Sverige exempelvis genom texten: ”Denna produkt är reglerad genom  
förordning (EU) 2019/1148. Alla misstänkta transaktioner och betydande stölder och 
försvinnanden ska rapporteras till polisen.” 

 

 

 

 

Krav på rapportering av 
misstänkta transaktioner 

Misstänkta transaktioner med, och 
betydande stölder och försvinnande av, 
produkter som innehåller följande 
ämnen ska rapporteras till polisen: 

o Aceton 

o Aluminiumpulver* 

o Ammoniumnitrat 

o Hexamin 

o Kalciumammoniumnitrat 

o Kalciumnitrat 

o Kaliumklorat 

o Kaliumnitrat 

o Kaliumperklorat 

o Magnesiumnitrat 

o Magnesiumpulver* 

o Natriumklorat 

o Natriumnitrat 

o Natriumperklorat 

o Nitrometan 

o Salpetersyra 

o Svavelsyra 

o Väteperoxid 

 

* Om produkten innehåller minst  
   70 vikt% partiklar mindre än 200 µm. 
 

Rapportering sker i första  
hand genom e-post till 

 
prekursor@polisen.se 

Du kan också ringa 114 14 eller 
rapportera via polisens webbplats. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att egenavgift på 80 kronor per dygn kan tas ut från enskilda personer som av 
socialnämnden beviljats behandling för missbruk och beroende på HVB 
(behandlingshem) eller familjehem 
 
att egenavgifter ska tas ut av personer som är över 19 års ålder 
 
att egenavgifter inte tas ut vid tvångsvård enligt LVM. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 6 kap. 1 § socialtjänstförordningen får kommunen ta ut ersättning för stöd- och 
hjälpinsatser av behandlingskaraktär. Regeringen har meddelat att avgiften högst får 
uppgå till 80 kronor per dag. Karlshamns kommun har i dag ingen taxa för sådan avgift.  
 
I 8 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår att kommunen får ta ut ersättning för uppehället 
från den som på grund av missbruk får behandling på HVB (behandlingshem) eller i 
familjehem. 
 
Socialsekreterare bedömer under utredningstid den enskildes ekonomiska 
förutsättningar. Ett kriterium för att egenavgift ska kunna tas ut är att personen är 
självförsörjande i någon form. Det innebär att personer som uppbär försörjningsstöd inte 
kan debiteras egenavgift för vård- och behandling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-04-29 
Egenavgift för heldygnsvård inom socialförvaltningens vuxenenhet, i 
författningssamlingsmall 
Protokollsutdrag SN § 64 2022 Egenavgift för heldygnsvård inom vuxenenheten 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Författningssamlingen 
Verksamhetschef Valdemar Rusch 
Enhetschef Agneta Fager 
1:e socialsekreterare Jenny Sandberg 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att egenavgift på 80 kronor kan tas ut från enskilda personer som av socialnämnden 
beviljats behandling för missbruk och beroende på HVB (behandlingshem) eller 
familjehem 
 
att egenavgifter ska tas ut av personer som är över 19 års ålder 
 
att egenavgifter inte tas ut vid tvångsvård enligt LVM. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 6 kap. 1 § socialtjänstförordningen får kommunen ta ut ersättning för stöd- och 
hjälpinsatser av behandlingskaraktär. Regeringen har meddelat att avgiften högst får 
uppgå till 80 kronor per dag. Karlshamns kommun har i dag ingen taxa för sådan avgift.  
 
I 8 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår att kommunen får ta ut ersättning för uppehället 
från den som på grund av missbruk får behandling på HVB (behandlingshem) eller i 
familjehem. 
 
Socialsekreterare bedömer under utredningstid den enskildes ekonomiska 
förutsättningar. Ett kriterium för att egenavgift ska kunna tas ut är att personen är 
självförsörjande i någon form. Det innebär att personer som uppbär försörjningsstöd inte 
kan debiteras egenavgift för vård- och behandling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-04-29 
Egenavgift för heldygnsvård inom socialförvaltningens vuxenenhet, i 
författningssamlingsmall 
Protokollsutdrag SN § 64 2022 Egenavgift för heldygnsvård inom vuxenenheten 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Verksamhetschef Valdemar Rusch 
Enhetschef Agneta Fager 
1:e socialsekreterare Jenny Sandberg 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-04-29 Dnr: 2022/1323 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 185 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 172 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Egenavgift för heldygnsvård inom socialförvaltningens vuxenenhet 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att egenavgift på 80 kronor kan tas ut från enskilda personer som av socialnämnden 
beviljats behandling för missbruk och beroende på HVB (behandlingshem) eller 
familjehem 
 
att egenavgifter ska tas ut av personer som är över 19 års ålder 
 
att egenavgifter inte tas ut vid tvångsvård enligt LVM. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 6 kap. 1 § socialtjänstförordningen får kommunen ta ut ersättning för stöd- och 
hjälpinsatser av behandlingskaraktär. Regeringen har meddelat att avgiften högst får 
uppgå till 80 kronor per dag. Karlshamns kommun har i dag ingen taxa för sådan avgift.  
 
I 8 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår att kommunen får ta ut ersättning för uppehället 
från den som på grund av missbruk får behandling på HVB (behandlingshem) eller i 
familjehem. 
 
Socialsekreterare bedömer under utredningstid den enskildes ekonomiska 
förutsättningar. Ett kriterium för att egenavgift ska kunna tas ut är att personen är 
självförsörjande i någon form. Det innebär att personer som uppbär försörjningsstöd inte 
kan debiteras egenavgift för vård- och behandling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2022-04-29 
Egenavgift för heldygnsvård inom socialförvaltningens vuxenenhet, i 
författningssamlingsmall 
Protokollsutdrag SN § 64 2022 Egenavgift för heldygnsvård inom vuxenenheten 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-04-29 Dnr: 2022/1323 

 

Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Verksamhetschef Valdemar Rusch 
Enhetschef Agneta Fager 
1:e socialsekreterare Jenny Sandberg 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: Justerat protokoll 2022-  
Antagen: KF § xx, 2022-xx-xx 

FÖRFATTNINGSSAMLING
Egenavgift för heldygnsvård inom 
socialförvaltningens vuxenenhet

 
Egenavgift för heldygnsvård inom 
socialförvaltningens vuxenenhet 
 
Enligt 6 kap. 1 § socialtjänstförordningen får kommunen ta ut ersättning för stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär. Regeringen har meddelat att avgiften högst får uppgå till 80 kronor per dag.  
 
I 8 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår att kommunen får ta ut ersättning för uppehället 
från den som på grund av missbruk får behandling på HVB (behandlingshem) eller i 
familjehem. 
 
Egenavgift för heldygnsvård inom  
socialförvaltningens vuxenenhet   80 kr/dygn 
 
Egenavgifter ska tas ut av personer som är över 19 års ålder 
 
Egenavgifter ska inte tas ut vid tvångsvård enligt LVM. 

_______
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-04-20 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Rådhuset, Rådhussalen, klockan 13:20—17.00. Ajournering kl. 15.00-15.15.  

Beslutande Leif Håkansson Ordförande (S) 
Lars-Olof Larsson 2:e vice ordf (KD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 
Bengt Källström Ledamot (S) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 

Tjänstgörande 
ersättare 

 
Ann-Sofie Eriksson (S) 
Nils Sjöström (C) 
Una Qvarnström (MP) 
Linda Risholm (M) 

 ersätter 
Monica Nobach (S) 
Sofie Svensson (S) 
Bengt Jensen (MP) 
Emma Andersson (SD) 

 

    

Närvarande 
ersättare 

  
Dan Munther (KD) § 56-63 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
Helen Ahlberg, verksamhetschef 
Valdemar Rusch, verksamhetschef 
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef 
Anna Ardegård, verksamhetschef 
Rebecka Welander, verksamhetschef 
Maria Bengtsson, verksamhetschef 
Ingegerd Åberg, stabschef 
 

 

Paragrafer § 56-73  

Utses att justera Britt-Marie Larsson (C) 

Justeringsdatum  2022-04-26 

   
Sekreterare Lena Mattsson  
   
Ordförande Digital signatur   
 Leif Håkansson  
   
Justerande Digital signatur  

Britt-Marie Larsson  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-04-20 

Sida 2(3) 

 

 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Socialnämnden 

Beslutsdatum: 2022-04-20 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-04-27 

Tillkännages t.o.m.: 2022-05-18 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-04-20 

Sida 3(3) 

 

 
§ 64 Egenavgift för heldygnsvård inom vuxenenheten 2022/798  
 
Socialnämndens beslut 
 
att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att egenavgift på 80 kronor kan tas ut 
från enskilda personer som av socialnämnden beviljats behandling för missbruk och 
beroende på HVB (behandlingshem) eller familjehem, 
 
att egenavgifter ska tas ut av personer som är över 19 års ålder, 
 
att egenavgifter inte tas ut vid tvångsvård enligt LVM. 
 
Sammanfattning  
 
Enligt 6 kap. 1 § Socialtjänstförordningen får kommunen ta ut ersättning för stöd- och 
hjälpinsatser av behandlingskaraktär. Regeringen har meddelat att avgiften högst får 
uppgå till 80 kronor per dag.  
 
I 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen framgår att kommunen får ta ut ersättning för uppehället 
från den som på grund av missbruk får behandling på HVB (behandlingshem) eller i 
familjehem. 
 
Socialsekreterare bedömer under utredningstid den enskildes ekonomiska 
förutsättningar. Ett kriterium för att egenavgift ska kunna tas ut är att personen är 
självförsörjande i någon form. Det innebär att personer som uppbär försörjningsstöd inte 
kan debiteras egenavgift för vård- och behandling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Valdemar Ruschs tjänsteskrivelse, 2022-03-30 
Socialtjänstförordning (2001:937)  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
Verksamhetschef Valdemar Rusch 
Enhetschef Agneta Fager 
1:e socialsekreterare Jenny Sandberg 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att statsbidrag avsett för genomförande av val i sin helhet tillförs valnämndens budget 
 
att beslutet gäller tills vidare. 
 
Sammanfattning 
 
Valnämnden har 2022-05-20 § 29 beslutat föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige beslutar om framtida hantering av stadsbidrag som utbetalas för 
vals genomförande. Ärendet är påkallat med anledning av ändrad hantering av 
förvaltningen kort inpå årets allmänna val och avser en stadigvarande hantering inför 
framtida val.  
 
I samband med val beslutar regeringen om en förordning om statsbidrag för 
kommunernas medverkan vid aktuellt val. Bidragets storlek baseras på de uppgifter som 
åläggs kommunen, exempelvis ökade säkerhetsrutiner eller avskärmning av valsedlar. 
Bidraget har historiskt hanterats som ett riktat bidrag med stöd av att det avser 
genomförande av val. Valnämnden är enligt 3 kap. 3 § vallagen (2005:837) den 
kommunala myndighet som har ansvar i kommunen i frågor om val. Valnämnden har 
endast i uppgift att fullgöra kommunens ansvar enligt vallagen och andra tillhörande 
författningar (KF § 224/2018).  
 
Inför valen 2022 har Rådet för kommunal redovisning, RKR, meddelat att rådet anser att 
statsbidraget är ett generellt bidrag. Rekommendationen baseras på att bidraget saknar 
krav på återbetalning. Valmyndigheten som är ansvarig myndighet att tillämpa 
förordningen gör tillsammans med Regeringskansliet bedömningen att bidraget är riktat 
och att det endast får användas till valens genomföranden. Som stöd för bedömningen 
har man budgetpropositionen och förordningens formulering där ändamålet framgår 
tydligt.  
 
Kommunens praxis vid ekonomisk redovisning är att följa RKR:s rekommendationer. 
Samtidigt finns inget egentligt stöd för att ifrågasätta myndigheternas bedömning vad 
avser intentionen och tillåten hantering av bidraget. Det finns således inget entydigt 
korrekt sätt att hantera bidraget, men kommunens avsikt ska vara att hanteringen 
varken ska ge negativa juridiska eller ekonomiska konsekvenser. 
 
Statsbidraget avser en betydande del av valnämndens totala budget. Kommunen ska 
senast den siste april valåret ha fått beslut om statsbidraget vilket innebär att tiden fram 
till att valet ska genomföras är knapp och nämnden är fullt sysselsatt med 
förberedelserna inför valet.  
 
Genom att kommunfullmäktige framåtsyftande beslutar om att statsbidrag kopplat till 
valen alltid i sin helhet ska tillfalla valnämnden kan kommunen minimera riskerna vid 
hanteringen. Bidraget redovisas i enlighet med RKR:s rekommendationer. Samtidigt 
effektiviseras administration för valnämnden då befintligt beslut om fördelning kan 
verkställas snarast Valmyndighetens beslut om statsbidraget  fattas inför varje val. Då 
omfördelningen avser statsbidraget i sin helhet riskerar inte kommunen att använda 
medlen till annat än förordningens ändamål med bidraget. 

952



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet ska omfatta alla olika typer av statsbidrag som utgår där ändamålet är kopplat 
till val. Omfördelning ska utföras skyndsamt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag VN § 29/2022 
Utredare Anna Perssons och förvaltningsjurist Jonna Nilssons tjänsteskrivelse daterad 
2022-05-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Administrativ chef Christina Svensson 
Utredare Anna Persson 
Ekonom Ann-Louise Philip 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-05-23 Dnr: 2022/1618 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 168 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  

 
 
Fördelning av statsbidrag kopplat till val 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att statsbidrag avsett för genomförande av val i sin helhet tillförs valnämndens budget 
 
att beslutet gäller tills vidare. 
 
Sammanfattning 
 
Valnämnden har 2022-05-20 § 29 beslutat föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige beslutar om framtida hantering av stadsbidrag som utbetalas för 
vals genomförande. Ärendet är påkallat med anledning av ändrad hantering av 
förvaltningen kort inpå årets allmänna val och avser en stadigvarande hantering inför 
framtida val.  
 
I samband med val beslutar regeringen om en förordning om statsbidrag för 
kommunernas medverkan vid aktuellt val. Bidragets storlek baseras på de uppgifter som 
åläggs kommunen, exempelvis ökade säkerhetsrutiner eller avskärmning av valsedlar. 
Bidraget har historiskt hanterats som ett riktat bidrag med stöd av att det avser 
genomförande av val. Valnämnden är enligt 3 kap. 3 § vallagen (2005:837) den 
kommunala myndighet som har ansvar i kommunen i frågor om val. Valnämnden har 
endast i uppgift att fullgöra kommunens ansvar enligt vallagen och andra tillhörande 
författningar (KF § 224/2018).  
 
Inför valen 2022 har Rådet för kommunal redovisning, RKR, meddelat att rådet anser att 
statsbidraget är ett generellt bidrag. Rekommendationen baseras på att bidraget saknar 
krav på återbetalning. Valmyndigheten som är ansvarig myndighet att tillämpa 
förordningen gör tillsammans med Regeringskansliet bedömningen att bidraget är riktat 
och att det endast får användas till valens genomföranden. Som stöd för bedömningen 
har man budgetpropositionen och förordningens formulering där ändamålet framgår 
tydligt.  
 
Kommunens praxis vid ekonomisk redovisning är att följa RKR:s rekommendationer. 
Samtidigt finns inget egentligt stöd för att ifrågasätta myndigheternas bedömning vad 
avser intentionen och tillåten hantering av bidraget. Det finns således inget entydigt 
korrekt sätt att hantera bidraget, men kommunens avsikt ska vara att hanteringen 
varken ska ge negativa juridiska eller ekonomiska konsekvenser. 
 
Statsbidraget avser en betydande del av valnämndens totala budget. Kommunen ska 
senast den siste april valåret ha fått beslut om statsbidraget vilket innebär att tiden fram 
till att valet ska genomföras är knapp och nämnden är fullt sysselsatt med 
förberedelserna inför valet.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-05-23 Dnr: 2022/1618 

 

 
Genom att kommunfullmäktige framåtsyftande beslutar om att statsbidrag kopplat till 
valen alltid i sin helhet ska tillfalla valnämnden kan kommunen minimera riskerna vid 
hanteringen. Bidraget redovisas i enlighet med RKR:s rekommendationer. Samtidigt 
effektiviseras administration för valnämnden då befintligt beslut om fördelning kan 
verkställas snarast Valmyndighetens beslut om statsbidraget  fattas inför varje val. Då 
omfördelningen avser statsbidraget i sin helhet riskerar inte kommunen att använda 
medlen till annat än förordningens ändamål med bidraget. 
 
Beslutet ska omfatta alla olika typer av statsbidrag som utgår där ändamålet är kopplat 
till val. Omfördelning ska utföras skyndsamt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag VN § 29/2022 
Utredare Anna Perssons och förvaltningsjurist Jonna Nilssons tjänsteskrivelse daterad 
2022-05-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Administrativ chef Christina Svensson 
Utredare Anna Persson 
Ekonom Ann-Louise Philip 
 
 
 
 
 
 
Anna Persson   Jonna Nilsson 
Utredare    Förvaltningsjurist
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-05-20 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Rådhuset, Asarumssalen, klockan 09:00—11.00.  
Ajournering kl. 09.30-09.45. 

Beslutande Annika Wåhlin Ordförande (S) 
Helene Nordin 1:e vice ordf (MP) 
Claes Mårlind 2:e vice ordf (M) 
Staffan Olsson Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare 

 
Thor Ströberg (SD) 

 ersätter 
Margaretha Lennarthsson (SD) 

 

    

Närvarande 
ersättare 

  
Rune Andersson (S) 
Stefan Sörensson (L) 
 
 

Övriga Anna Persson, utredare 
Aili Martinsson, administratör 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
Ulrika Hägvall Lundberg, redovisningschef/valsamordnare 
Jonna Nilsson, förvaltningsjurist 
Daniel Wäppling, kommundirektör/förvaltningschef § 27-29 
Mats Hadartz, säkerhetschef § 30 

 

Paragrafer § 25-34  

Utses att justera Staffan Olsson (C) 

Justeringsdatum  2022-05-20 

   
Sekreterare Lena Mattsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Annika Wåhlin   
   
Justerande Digital signatur 

Staffan Olsson  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-05-20 

Sida 2(4) 

 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Valnämnden 

Beslutsdatum: 2022-05-20 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-05-23 

Tillkännages t.o.m.: 2022-06-13 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-05-20 

Sida 3(4) 

 

 
§ 29 Fördelning av statsbidrag kopplat till val 2022/1484  
 
Valnämndens beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att statsbidrag avsett för 
genomförande av val i sin helhet tillförs valnämndens budget, 
 
att beslutet gäller tillsvidare. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med val beslutar regeringen om en förordning om statsbidrag för 
kommunernas medverkan vid aktuellt val. Bidragets storlek baseras på de uppgifter som 
åläggs kommunen, exempelvis ökade säkerhetsrutiner eller avskärmning av valsedlar. 
Bidraget har historiskt hanterats som ett riktat bidrag med stöd av att det avser 
genomförande av val. Valnämnden är enligt 3 kap. 3 § vallagen (2005:837) den 
kommunala myndighet som har ansvar i kommunen i frågor om val. Valnämnden har 
endast i uppgift att fullgöra kommunens ansvar enligt vallagen och andra tillhörande 
författningar (KF § 224/2018).  
 
Inför valen 2022 har Rådet för kommunal redovisning, RKR, meddelat att rådet anser att 
statsbidraget är ett generellt bidrag. Rekommendationen baseras på att bidraget saknar 
krav på återbetalning. Valmyndigheten som är ansvarig myndighet att tillämpa 
förordningen gör tillsammans med Regeringskansliet bedömningen att bidraget är riktat 
och att det endast får användas till valens genomföranden. Som stöd för bedömningen 
har man budgetpropositionen och förordningens formulering där ändamålet framgår 
tydligt.  
 
Kommunens praxis vid ekonomisk redovisning är att följa RKR:s rekommendationer. 
Samtidigt finns inget egentligt stöd för att ifrågasätta myndigheternas bedömning vad 
avser intentionen och tillåten hantering av bidraget. Det finns således inget entydigt 
korrekt sätt att hantera bidraget, men kommunens avsikt ska vara att hanteringen 
varken ska ge negativa juridiska eller ekonomiska konsekvenser. 
 
Statsbidraget avser en betydande del av valnämndens totala budget. Kommunen ska 
senast den siste april valåret ha fått beslut om statsbidraget vilket innebär att tiden fram 
till att valet ska genomföras är knapp och nämnden är fullt sysselsatt med 
förberedelserna inför valet.  
 
Genom att kommunfullmäktige framåtsyftande beslutar om att statsbidrag kopplat till 
valen alltid i sin helhet ska tillfalla valnämnden kan kommunen minimera riskerna vid 
hanteringen. Bidraget redovisas i enlighet med RKR:s rekommendationer. Samtidigt 
effektiviseras administration för valnämnden då befintligt beslut om fördelning kan 
verkställas snarast Valmyndighetens beslut om statsbidraget fattas inför varje val. Då 
omfördelningen avser statsbidraget i sin helhet riskerar inte kommunen att använda 
medlen till annat än förordningens ändamål med bidraget. 
 
Beslutet ska omfatta alla olika typer av statsbidrag som utgår där ändamålet är kopplat 
till val. Omfördelning ska utföras skyndsamt. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-05-20 

Sida 4(4) 

 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons och förvaltningsjurist Jonna Nilssons tjänsteskrivelse daterad  
2022-05-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa en avgift om 200 kronor för utfärdande av ersättningslegitimation vid förlust 
av skollegitimation. 
 
Sammanfattning 
 
Införandet och syftet med skollegitimationer för elever och personal vid Väggaskolan 
(gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning) är behovet av att kunna 
säkerställa vilka som har behörighet att vistas i skolan. 
 
Väggaskolan vill att elever ska ha en trygg skolmiljö, i enlighet med skollagen 
(2010:800, 5 kap) och att elever och personal ska ha en god arbetsmiljö 
(Arbetsmiljölagen 1977:1160). Skolan är ingen allmän plats vilket innebär att inga 
personer utan giltigt ärende till skolan får uppehålla sig i skolans lokaler. 
Skollegitimationen ska alltid bäras väl synligt och är en förutsättning för att vistas i 
Väggaskolans lokaler. 
 
Vid den händelse att elev eller personal tappar bort sin skollegitimation ska en ny 
utfärdas. För att ta fram en ny legitimation krävs personalresurser (förutom kort och 
korthållare) för fotografering och registrering i tillhörande behörighetssystem. 
 
Skollegitimationen är en personlig värdehandling och en avgift på 200 kronor per 
utfärdande bör tas ut för ersättningslegitimation då elev eller personal tappar bort sin 
legitimation. 
 
Barnrättsperspektivet har tagits i beaktande och beslutet bedöms inte påverka barns 
rättigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag UN § 19/2022 Ny avgift inom utbildningsnämndens 
verksamhetsområde - skollegitimation 
Avgift för utfärdande av ersättningslegitimation vid förlust av 
skollegitimation 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden  
Författningssamlingen 
 
 

960



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa en avgift om 200 kronor för utfärdande av ersättningslegitimation vid förlust 
av skollegitimation. 
 
Sammanfattning 
 
Införandet och syftet med skollegitimationer för elever och personal vid Väggaskolan 
(gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning) är behovet av att kunna 
säkerställa vilka som har behörighet att vistas i skolan. 
 
Väggaskolan vill att elever ska ha en trygg skolmiljö, i enlighet med skollagen 
(2010:800, 5 kap) och att elever och personal ska ha en god arbetsmiljö 
(Arbetsmiljölagen 1977:1160). Skolan är ingen allmän plats vilket innebär att inga 
personer utan giltigt ärende till skolan får uppehålla sig i skolans lokaler. 
Skollegitimationen ska alltid bäras väl synligt och är en förutsättning för att vistas i 
Väggaskolans lokaler. 
 
Vid den händelse att elev eller personal tappar bort sin skollegitimation ska en ny 
utfärdas. För att ta fram en ny legitimation krävs personalresurser (förutom kort och 
korthållare) för fotografering och registrering i tillhörande behörighetssystem. 
 
Skollegitimationen är en personlig värdehandling och en avgift på 200 kronor per 
utfärdande bör tas ut för ersättningslegitimation då elev eller personal tappar bort sin 
legitimation. 
 
Barnrättsperspektivet har tagits i beaktande och beslutet bedöms inte påverka barns 
rättigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag UN § 19 2022 Ny avgift inom utbildningsnämndens 
verksamhetsområde - skollegitimation 
Avgift för utfärdande av ersättningslegitimation vid förlust av 
skollegitimation 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden  
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-03-31 Dnr: 2022/1052 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 184 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 171 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Ny avgift inom utbildningsnämndens verksamhetsområde - utfärdande av 
ersättningslegitimation vid förlust av skollegitimation 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa en avgift om 200 kronor för utfärdande av ersättningslegitimation vid förlust 
av skollegitimation. 
 
Sammanfattning 
 
Införandet och syftet med skollegitimationer för elever och personal vid Väggaskolan 
(gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning) är behovet av att kunna 
säkerställa vilka som har behörighet att vistas i skolan. 
 
Väggaskolan vill att elever ska ha en trygg skolmiljö, i enlighet med skollagen 
(2010:800, 5 kap) och att elever och personal ska ha en god arbetsmiljö 
(Arbetsmiljölagen 1977:1160). Skolan är ingen allmän plats vilket innebär att inga 
personer utan giltigt ärende till skolan får uppehålla sig i skolans lokaler. 
Skollegitimationen ska alltid bäras väl synligt och är en förutsättning för att vistas i 
Väggaskolans lokaler. 
 
Vid den händelse att elev eller personal tappar bort sin skollegitimation ska en ny 
utfärdas. För att ta fram en ny legitimation krävs personalresurser (förutom kort och 
korthållare) för fotografering och registrering i tillhörande behörighetssystem. 
 
Skollegitimationen är en personlig värdehandling och en avgift på 200 kronor per 
utfärdande bör tas ut för ersättningslegitimation då elev eller personal tappar bort sin 
legitimation. 
 
Barnrättsperspektivet har tagits i beaktande och beslutet bedöms inte påverka barns 
rättigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag UN § 19 2022 Ny avgift inom utbildningsnämndens 
verksamhetsområde - skollegitimation 
Avgift för utfärdande av ersättningslegitimation vid förlust av 
skollegitimation 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-03-31 Dnr: 2022/1052 

 

Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden  
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
2022-03-22 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 09:00--11.40, ajournering klockan 9.30-9.50 

Beslutande Jan-Åke Berg Ordförande (S) 
Sofie Ekenberg 1:e vice ordf (C) 
Magnus Sandgren 2:e vice ordf (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Bengt-Olof Björck Ledamot (S) §§ 14-17, 19, 24 
Sten Wijkander Ledamot (S) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
David Alfredsson Ledamot (S) 
Kousai Al Haji Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Anna Arlid (M) 
André Nord (SD) 
Margareta Norander (L) 
Ann-Christine Svensson (S) 
Siri Näslund (S), §§ 18, 20-23, 
25-28 

 Rickard Holmberg (M) 
Margaretha Lennarthsson (SD) 
Niklas Ek (L) 
Anette Darlén (S) 
Bengt-Olof Björck (S) 

 

Närvarande 
ersättare 

Iman Omairat (C), Andreas Green (M), 
Britt Jämstorp (KD), Alexander Karlsson 
(SD), Siri Näslund (S), §§ 14-17, 19, 24, 
Kenneth Svanberg (MP), Alice Abbas 
(MP) 

 

Övriga Förvaltningschef Tomas Ringberg, 
Verksamhetschef grundskola Sofia 
Olsson 
Verksamhetschef Daniel Malmros 
Nämndsekreterare Maria Appert 

Säkerhetschef Mats Hadartz, § 16 
Projektledare Greger Andersson, § 17 
HR-specialist Linnea Johansson, § 18 
Personalföreträdare Kommunal Ingrid 
Magnusson 

Paragrafer §§ 14 - 28  

Utses att justera David Alfredsson (S) 

Justeringsdatum  2022-03-25 

   
Sekreterare Maria Appert  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Jan-Åke Berg  
   
Justerande Digital signatur 

David Alfredsson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
2022-03-22 

Sida 2(3) 

 

 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Utbildningsnämnden 

Beslutsdatum: 2022-03-22 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-03-28 

Tillkännages t.o.m.: 2022-04-19 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
2022-03-22 

Sida 3(3) 

 

§ 19 Ny avgift inom utbildningsnämndens verksamhetsområde - skollegitimation 
2022/552 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa en avgift på 200 kronor för utfärdandet av ny 
skollegitimation. 
 
Sammanfattning 
 
Införandet och syftet med skollegitimationer för elever och personal vid Väggaskolan 
(gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning), är behovet av att kunna säker-
ställa vilka som har behörighet att vistas i skolan. 
 
Väggaskolan vill att elever ska ha en trygg skolmiljö, i enlighet med Skollagen 
(2010:800, 5 kap) och att elever och personal ska ha en god arbetsmiljö (Arbetsmiljö-
lagen 1977:1160). Vår skola är ingen allmän plats, vilket innebär att inga personer utan 
giltigt ärende till skolan, får uppehålla sig i skolans lokaler. Skollegitimationen ska alltid 
bäras väl synligt och är en förutsättning för att vistas i Väggaskolans lokaler. 
 
Vid den händelse att elev eller personal tappar bort sin skollegitimation ska en ny utfär-
das. För att ta fram en ny legitimation krävs personalresurser (förutom kort och kort-
hållare) för fotografering och registrering i tillhörande behörighetssystem. 
 
Skollegitimationen är en personlig värdehandling och en avgift på 200 kronor bör tas ut 
då elev eller personal tappar bort sin legitimation. 
 
Barnrättsperspektivet har tagits i beaktande och beslutet bedöms inte påverka barns 
rättigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Intendent Andreas Saleskogs tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: Justerat protokoll 2022-  
Antagen: KF § xx, 2022-xx-xx 

FÖRFATTNINGSSAMLING
Avgift för utfärdande av 
ersättningslegitimation vid förlust 
av skollegitimation - Väggaskolan

 
Avgift för utfärdande av ersättningslegitimation 
vid förlust av skollegitimation - Väggaskolan 
 
Vid den händelse att elev eller personal förlorar sin skollegitimation ska en ny utfärdas.  
Skollegitimationen är en personlig värdehandling och en avgift på 200 kronor per utfärdande ska tas 
ut för ersättningslegitimation. 
 
 
Avgift för utfärdande av ersättningslegitimation  
vid förlust av skollegitimation   200 kronor/utfärdande 

_______
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att årsredovisningen, granskningsrapporten och revisionsberättelsen för stiftelsen för 
Skottsbergska gårdens bevarande för år 2021 läggs till handlingarna. 
 
att bevilja styrelsen i stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande och de enskilda 
förtroendevalda i styrelsen ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 6 § i fastställda stadgar för stiftelsen i Skottsbergska gårdens bevarande ska 
kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse.  
 
Stiftelsen, som innehar äganderätten till fastigheten N:o 2 i kv. Triangeln (Skottsbergska 
gården) i Karlshamn, har till ändamål att förvalta fastigheten med särskild hänsyn till 
bevarande av byggnaderna och inventarierna som kulturminne. Fastigheten ska under 
stiftelsens tillsyn hållas tillgänglig för allmänheten såsom museum.  
 
Av revisionsberättelse lämnad 2022-06-17 av auktoriserad revisor Sara Sjöberg 
Einarsson, KPMG, är det revisorns uppfattning att årsredovisningen upprättats i enlighet 
med gällande lagstiftning och att redovisningen ger en i alla väsentliga delar rättvisande 
bild av stiftelsens finansiella ställning och finansiella resultat för året. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Under år 2021 uppgick det totala antalet besökare till 1095 personer vilket är en 
uppgång från föregående år då antalet besökare var 700. Antalet besökare bedöms 
ändå vara exceptionellt lågt till följd av pandemin. 
 
Utifrån lämnad årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse noteras inga hinder 
mot att bevilja styrelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ansvarsfrihet avseende 
år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-20  
Revisionsberättelse Skottsbergska gården 2021 
Årsredovisning Skottsbergska gården 2021 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamns bevarande  
Revisorerna 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-06-20 Dnr: 2022/1936 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2022-06-20 23 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelsen för Skottsbergska gårdens i 
Karlshamns bevarande år 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att årsredovisningen, granskningsrapporten och revisionsberättelsen för stiftelsen för 
Skottsbergska gårdens bevarande för år 2021 läggs till handlingarna  
 
att bevilja styrelsen i stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande och de enskilda 
förtroendevalda i styrelsen ansvarsfrihet för år 2021 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 6 § i fastställda stadgar för stiftelsen i Skottsbergska gårdens bevarande ska 
kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse.  
 
Stiftelsen, som innehar äganderätten till fastigheten N:o 2 i kv. Triangeln (Skottsbergska 
gården) i Karlshamn, har till ändamål att förvalta fastigheten med särskild hänsyn till 
bevarande av byggnaderna och inventarierna som kulturminne. Fastigheten ska under 
stiftelsens tillsyn hållas tillgänglig för allmänheten såsom museum.  
 
Av revisionsberättelse lämnad 2022-06-17 av auktoriserad revisor Sara Sjöberg 
Einarsson, KPMG, är det revisorns uppfattning att årsredovisningen upprättats i enlighet 
med gällande lagstiftning och att redovisningen ger en i alla väsentliga delar rättvisande 
bild av stiftelsens finansiella ställning och finansiella resultat för året. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Under år 2021 uppgick det totala antalet besökare till 1095 personer vilket är en 
uppgång från föregående år då antalet besökare var 700. Antalet besökare bedöms 
ändå vara exceptionellt lågt till följd av pandemin. 
 
Utifrån lämnad årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse noteras inga hinder 
mot att bevilja styrelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ansvarsfrihet avseende 
år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-20  
Revisionsberättelse Skottsbergska gården 2021 
Årsredovisning Skottsbergska gården 2021 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-06-20 Dnr: 2022/1936 

 

 
Beslutet skickas till 
 
Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamns bevarande  
Revisorerna 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare

970



Stiftelsen
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Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande
Org: 836200-1748

röRVRI TN I NGsBE RÄTTELSE

Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret
2021. Stiftelsen har sitt säte i Karlshamn.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten
Stiftelsens ändamål är att vårda och underhålla Skottsbergska gården - landets bäst bevarade köpmannagård från
senare delen av 1700-talet.

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av sju ordinarie ledamöter varav fyra har utsetts av Karlshamns
Kommun. Dessa är Gitte Ejdetjärn (ordförande), Johan Abrahamson, Lena Häggblad och Mona Wettergren
med ersättarna Peter Lorentzen och Bo Rösler. Ersättarna Anette Höglund och Britt Karlsson har avsagt sig sina
uppdrag och Karlshamns Kommun har inte utsett ersättare.
Stiftelsens styrelse har därutöver utsett ledamöterna Bengt Norman, Kristian Andersson och Leif Lagercrantz.
Nordiska Museets representant Fredrik Ehlton har enligt stadgarna närvarorätt vid styrelsens möten.
Styrelsen har sammanträtt vid fyra protokollförda möten.

Främjande av Stiftelsens ändamål
Anslag till Stiftelsens årliga drift har liksom tidigare erhållits från Karlshamns kommun. Bidraget har uppgår till
250 000 kr, vilket normalt möjliggör aktiviteter utöver den mest grundläggande tillsynen av fastigheten.
Styrelsen har fastlagt mål och en handlingsplan för detta arbete.
Äret2O2L blev, liksom 2020, helt annorlunda beroende på pandemin. I stort sett inga bussresenärer kom på besök,
däremot kom enstaka besökare under sommaren i någorlunda normal omfattning. Museet och Skottsbergska
stängdes den L oktober 2O2O och öppnade inte igen förrän i juni 202L. Det blev heller inget öppethållande av
handelsboden under östersjöfestivalen eller Kulturnatten, då dessa evenemang helt eller delvis ställdes in.
Det blev heller ingen sommarteater vilket medfört ett intäktsbortfall på ca 25 000 kr. Det stora intäktsbortfallet
från bussresenärer har delvis kompenserats genom ett extra kulturstöd från Riksantikvarieämbetet på 25 1 2tkr

Under året har några möbler återkommit till Skottsbergska Gården genom en gåva från Adi Skottsbergs dödsbo.

Underhåll
Större underhållsarbeten har gällt uthustaket i söder och målning av fönster i boningshusets gårdsfasad. Arbetena
har gjorts av entreprenör efter genomförd upphandling av Dynacon respektive Målarmästare Jonas Gustafsson.
Avseende måleriet inkom endast ett anbud. Det gällde tämligen avancerad målning med kopiering av
befintlig marmorering på vissa fönster. Arbetena har i förväg godkänts av länsstyrelsen och har följts upp av
byggnadsantikvarie Jimmy Juhlin. Slutrapport har inkommit. Den innehöll anmärkningar på plåtarbete på
uthuset. En av dessa har ännu inte åtgärdats. Med hjälp av resurserfrån musdet har uthusfasader målats och
syllstockar tjärats, samt en hel del putsade partier repararerats.
Problem med lösa tegelpannor på bostadshuset har ännu inte kunnat åtgärdas. lJnder 2O22 ska scenen på
gården demonteras, varefter vi ska kunna komma åt taket med skylift.

Besök
Guidning för gruppbesökare har erbjudits genom Karlshamns Museums försorg, men beroende på pandemin har
utfallet blivit mycket lågt. Under året har dock ett fåtal grupper med totalt 84 betalande personer guidats runt
på Skottsbergska (2020: 117). Underjuni - augusti har bostadshuset hållits öppet sex eftermiddagar i veckan
möjliggjorts av att kommunen hjälper till med sommarjobbare som bemannar de fyra entrder som Karlshamns
Museum sköter. Under resten av året ledsagas enstaka besökare till Skottsbergska av musdets personal. Gården
hade sammanlagt 843 enstaka besökare (2019: 965). Entröavgiften till Skottsbergska är 20 kr per person.
Det totala antalet besökare under 2O2I var 1 059 personer (700).
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Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande
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Stiftelsen har under året haft vaktmästartjänster inhyrda från Karlshamns Museum. Sammanlagt har netto
lönekostnader för ett manår debiterats. Huvudsakligen har Kristian Andersson, Asllan Curraj och lnge Strömbeck
utfört tjänster åt Skottsbergska. Kristian arbetar med marknadsföring och evenemang, övriga med tillsyn och
underhåll. Guidningar genomförs ofta av museets volontärer.

Stiftelsens resultat och ekonomiska ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat-och balansräkningar.

FtERÄRSöVERSI KT

202t 2020 20t9 2018 20t7

Stiftelsens intäkter

Förvaltningsresu ltat

Ärets resultat

Förmögenhet

Eget kapital

Fritt eget kapital

Beviljade medel / anslas

546927

-23 538

-23 s38

63707s

L034075

2782t2

0

3767L5

79781

t9787

905 089

1 315 089

ssg 226

0

373 t67

61 650

61 650

620832

1037 832

281 959

0

300 850

2544

2544

552 183

976 182

220379

0

282779

73 448

73 777

L92639

623 639

-L32225

0

#i
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Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande
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RE SU LTATRÄKNI N G

Stiftelsens intäkter
Bidrag

övriga rörelseintäkter
Summa stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader
Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiel la anläggningstillgångar
Summa stiftelsens kostnader

Förvaltningsresultat

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Not 2021-ot-ot
--202t-t2-3t

533 597

13 330

2020-01-01

-2020-12-31

352524
24 79t

2

545927

-436342
-L27 L23

-7 000

3767t5

-239 s2s
-110 409

-7 000
-570 455

-23 538

-3s6 934

1978t

00
00

-23 538

-23 s38

t9781

1978t

#
U
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BATAN SRÄTruIruE

TIII GÄNGAR

Anläggningsti I lgångar
M ate riel I a o nlögg ni ngsti I lgå nga r
Byggnader och mark
lnventarier, verktyg och installationer
Su m mo mate rie I la a nl ögg ni ngsti I lgå ngo r

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstil lgånga r
Ko rtfristi ga ford ri n ga r
övriga fordringar
Su m ma övri g a ford ri nga r

Kossa och bank
Kassa och bank
Summo kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMATITTGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Bundet eget kopital vid årets slut

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Ändamålsbestämda medel

Årets resultat
Fritt eget kapitalvid årets slut

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPI TAL OCH SKUTDER

3

4

Not

Not
5

403 000

403 000

26t

202t-t2-31

303 000
100 000

2020-12-31

310 000
100 000
410 000

410 000

26L
267

631 852

261

904828
631 8s2

632t1 3

1 035 113

2021 -t2-3t

755 863

904 828

90s 089

1 315 089

2020-t2-31

755 863
755 863

559 226

-257 476
-23 s38

755 863

28I969
257 476

L9 787
278 212

1 o34075

0
1 038

559 225

1 315 089

0
0

1 038

1 035 113 1 315 089

0
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Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande
Org:836200-1748

N OTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättatad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2O16:tO (K2)Ärsredovisning i
mindre företag.

Alla belopp redovisas i hela kronor om inget annat anges. Uppgifter inom parantes avser föregående år

Finansiella anläggningstillgångar
lnnehav av överlåtbara värdepapper utgör en värdepappersportfölj. I de fall portföljens bokförda värde
överstiger verkligt värde görs nedskrivning till verkligt värde.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt
donationskapital, senare donerat kapital). Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat.

Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ -förlust samt eventuell nedskrivning omförs till bundet
eget kapital. Till bundet eget kapital förs även det belopp som enligt stadgarna skall kapitaliseras. Resterande
del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital.

Förmögenhet
Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar
upptagna till bokfört värde minskat med skulder.

Avskrivn ingsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd
Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

M ote r ie I lo o n lög g n ing st i I lgå ng o r
Byggnader 50 år

&
i l ̂
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Not 2 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Not 3 Byggnader och Mark

Acku m u le rad e o nskaff n i ng svö rd e n
Vid årets början och slut

Acku m u le rade avskrivn i nga r e nl igt pla n
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

Planenligt restvärde vid årets slut

Not 4 lnventarier, verktyg och installationer

Acku m u le ra d e a ns kaffn i n gsvö rd e n
Vid årets början

Planenligt restvärde vid årets slut

2021
-7 000

2020
-7 000

-7 000

202t-12-3t

450 000

-140 000
-7 000

-7 000

2020-t2-3t

4s0 000

-133 000
-7 000

-L47 000

303 000

202t-t2-3t

100 000

-140 000

310 000

2020-12-3t

100 000
100 000

100 000

1.00 000

100 000

#
tu
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Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande
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Not 5 Eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Donationskapital
Donationskapital
Giders donation Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång

lanspråktaget ändamålsbestämt bidrag
Länsstyrelsen 2020

Omföring inom eget kapital

Ärets resultat
Belopp vid räkenskapsårets slut

s68 595 787 268 559 226

-257 476

-23 s38

Karlshamn 2022-

För Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande

(
A--

Abrahamson

Norman

Mona Wettergren

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022- 0 6 - l7
KPMG AB

Sjöberg

c

568 sgs 187 268

dersson

278212

Lena

ktoriserad revisor
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Revl ston sh eråttcl se
Till styrelsen iStiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande, org. nr 836200-1748

Rapport om årsredovisn i ngen

Uttalande

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande lör il 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätfuisande
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi år oberoende iförhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillråckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för är 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 4 juni 2Q21 med
omodifierade uftalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar åven för den interna kontroll som den bedömer är
nödvåndig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några våsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag.

Vid uppräftandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av stiftelsens förmåga att fortsäfta verksamheten. Den upply-
ser, när så år tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsåtta verksamheten och att använda antagandet om fortsaft
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har
fattats om att upphöra med verksamheten.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

-
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för aft utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en våsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll.

-
skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kon-
troll som har betydelse för vår revision för aft utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet-
erna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.

-
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskaftningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

-
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund ide inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en våsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna iårsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar år
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra aft en stiftelse inte långre kan fortsätta
verksamheten.

-
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, dåribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rätfuisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, dåribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karls-
hamn bevarande är2021.

Enligt vår uppfattning har någon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Revisionsberättelse Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande, org. nr 836200-1748,2021 1(2\
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Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsniftet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelsela-
gen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
såkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:

-
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen el-
ler om det finns skäl för entledigande, eller

-
på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse-
förordnandet eller årsredovisn ingslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed iSverige alltid kommer

att upptåcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersått-
ningsskyldighet mot stift elsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed iSverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgårder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som år väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går ige-
nom och prövarfaftade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Karlshamn den 17 juni 2022

KPMG AB

Sjöberg Einarsson

revtsor

Revisionsberättelse Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande, org. nr 836200-'1748,2021 2 (2)
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Håkan Abramsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-09-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen sammanställer en lista på appar som inte får laddas ner på 
kommunens telefoner, datorer och läsplattor.  
 
att denna lista uppdateras vid jämna mellanrum.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 174, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott behandlade sedan ärendet 2022-02-22, § 71 och 
beslutade då att remittera motionen till säkerhetsskyddschefen för fördjupad analys 
rörande säkerhetsaspekten. 
 
Förslag till yttrande gällande fördjupad analys rörande säkerhetsaspekten 
Karlshamns kommun kan ta bort möjligheten för anställda till löneavdrag för att få 
använda mobiltelefonen privat. När användaren har sin mobiltelefon/surfplatta privat 
minskar kommunens möjlighet att t ex. begränsa nedladdning av appar. 
 
I dagsläget anses inte appar vara en större säkerhetsrisk pga. att iOS och Android har 
säkerhetskontroller av de appar som finns tillgängliga i deras butiker. Risken för att 
något ska hända är dock större ju mer som finns ledladdat på enheten.  
 
Appar kan bland annat användas för spioneri. Vid möten med hög säkerhetsnivå 
används därför bruslådor där mobiltelefonernas appar störs ut via en speciell ljudmatta 
och i övrigt får inga uppkopplade föremål finnas i lokalen.  
 
Det finns flera negativa säkerhetsaspekter med att använda mobiltelefoner och 
surfplattor privat, t ex kan inkorgar för epost blandas ihop, bilder tagna i arbetet och 
privat som sedan någon app har tillgång till kan publiceras på fel ställe. Detta är bara 
några exempel som kan utgöra en säkerhetsrisk.   
 
Det finns inte möjlighet att kontrollera alla de appar som finns tillgängliga för 
nedladdning, men det finns möjlighet att tillhandahålla en lista med de appar som 
anställda får ladda ner. Kommunen har många olika verksamheter och en kartläggning 
över behovet av appar är nödvändig. Därefter behöver behovet viktas mot 
säkerhetsrisken för att skapa en lista med de appar som kommunen godkänner. Teknik 
är en viktig del i vårt arbete.  
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Den samlade bedömningen är således att ta bort möjligheten för anställda att använda 
mobiltelefon och surfplatta privat samt att endast få ladda ner de appar som kommunen 
har godkänt, skulle vara en riskreducerande åtgärd.  
 
Förslag till yttrande över motionen i övrigt 
Enhetschef för IT-enheten Frank Hansson har tillsammans med medarbetare tidigare 
skrivit förslag till yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-22. De skrev då 
att vad gäller tillgänglighet är alla appar idag både i Appstore (IOS) och Playbutiken 
(Android) tillgängliga för alla att ladda ner. Inga begränsningar i tillgänglighet är gjord. 
IOS och Android har rigorös säkerhetskontroll av appar som ska finnas tillgängliga i 
deras butiker, när det kommer till phishing och det personliga skyddet för användarens 
information. Det är användaren själv som bestämmer hur mycket data appen ska 
komma åt.  
 
När det kommer till funktion kan appar inte kringgå brandväggen, då Karlshamns 
kommuns IT/tele avdelning styr in all trafik, även intern, till brandväggen. Det finns 
tekniska förutsättningar i våra MDM (Mobile Device Management) system att svartlista 
appar, så att de inte går att ladda ner till en kommunägd mobiltelefon eller platta. Det 
som idag är avstängt är möjligheten för Rootade och Jailbreakade (omprogrammerade 
mobila enheter) telefoner att koppla upp sig.  
 
Det finns idag ingen tjänst som går att köpa som gör en riskbedömning på appar som 
finns tillgängliga. Det finns över 7 000 000 appar i de två olika butikerna där kommunens 
anställda och förtroendevalda rekommenderas att ladda ner sina appar. Att själva 
funktionstesta och riskbedöma över 7 miljoner appar bedöms som en omöjlighet med de 
resurser som finns att tillgå i dagsläget.  
 
Vad gäller konto skapar varje person som får en telefon eller platta från kommunen ett 
eget konto som den använder på telefonen/platta för att komma åt appar som ligger i 
”Play butiken” (Android) och ”Appstore” (IOS).  
 
Utöver åtgärden att ta bort möjligheten för anställda att använda mobiltelefon och 
surfplatta privat samt att endast få ladda ner de appar kommunen har godkänt, skulle 
det vara möjligt att istället för motionens att satser införa utbildning för användare i 
”säker hantering” av mobil enhet, utbildning vid utlämnandet av enheten, fasta 
microutbildningar via korta filmer samt eventuella fasta utbildningar kopplat till 
informationssäkerhet överlag där en del är ”Mobil säkerhet”.  
 
Det skulle också vara möjligt att införa en rutin för hårdare bevakning på telefoner som 
försöker koppla upp sig, men som blir blockade pga. rooting eller jailbreak.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-07 
Motion om tveksamma appar i kommunal verksamhet – Björn T Nurhadi (SD) och 
Håkan Abramsson (SD) 
Protokollsutdrag KSAU § 71/2022 Motion om tveksamma appar i kommunal verksamhet 
– Björn T Nurhadi (SD) och Håkan Abramsson (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Administrativ chef & säkerhetsskyddschef Christina Svensson 
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Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Håkan Abramsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-09-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen sammanställer en lista på appar som inte får laddas ner på 
kommunens telefoner, datorer och läsplattor.  
 
att denna lista uppdateras vid jämna mellanrum.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 174, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott behandlade sedan ärendet 2022-02-22, § 71 och 
beslutade då att remittera motionen till säkerhetsskyddschefen för fördjupad analys 
rörande säkerhetsaspekten. 
 
Förslag till yttrande gällande fördjupad analys rörande säkerhetsaspekten 
Karlshamns kommun kan ta bort möjligheten för anställda till löneavdrag för att få 
använda mobiltelefonen privat. När användaren har sin mobiltelefon/surfplatta privat 
minskar kommunens möjlighet att t ex. begränsa nedladdning av appar. 
 
I dagsläget anses inte appar vara en större säkerhetsrisk pga. att iOS och Android har 
säkerhetskontroller av de appar som finns tillgängliga i deras butiker. Risken för att 
något ska hända är dock större ju mer som finns ledladdat på enheten.  
 
Appar kan bland annat användas för spioneri. Vid möten med hög säkerhetsnivå 
används därför bruslådor där mobiltelefonernas appar störs ut via en speciell ljudmatta 
och i övrigt får inga uppkopplade föremål finnas i lokalen.  
 
Det finns flera negativa säkerhetsaspekter med att använda mobiltelefoner och 
surfplattor privat, t ex kan inkorgar för epost blandas ihop, bilder tagna i arbetet och 
privat som sedan någon app har tillgång till kan publiceras på fel ställe. Detta är bara 
några exempel som kan utgöra en säkerhetsrisk.   
 
Det finns inte möjlighet att kontrollera alla de appar som finns tillgängliga för 
nedladdning, men det finns möjlighet att tillhandahålla en lista med de appar som 
anställda får ladda ner. Kommunen har många olika verksamheter och en kartläggning 
över behovet av appar är nödvändig. Därefter behöver behovet viktas mot 
säkerhetsrisken för att skapa en lista med de appar som kommunen godkänner. Teknik 
är en viktig del i vårt arbete.  
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Den samlade bedömningen är således att ta bort möjligheten för anställda att använda 
mobiltelefon och surfplatta privat samt att endast få ladda ner de appar som kommunen 
har godkänt, skulle vara en riskreducerande åtgärd.  
 
Förslag till yttrande över motionen i övrigt 
Enhetschef för IT-enheten Frank Hansson har tillsammans med medarbetare tidigare 
skrivit förslag till yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-22. De skrev då 
att vad gäller tillgänglighet är alla appar idag både i Appstore (IOS) och Playbutiken 
(Android) tillgängliga för alla att ladda ner. Inga begränsningar i tillgänglighet är gjord. 
IOS och Android har rigorös säkerhetskontroll av appar som ska finnas tillgängliga i 
deras butiker, när det kommer till phishing och det personliga skyddet för användarens 
information. Det är användaren själv som bestämmer hur mycket data appen ska 
komma åt.  
 
När det kommer till funktion kan appar inte kringgå brandväggen, då Karlshamns 
kommuns IT/tele avdelning styr in all trafik, även intern, till brandväggen. Det finns 
tekniska förutsättningar i våra MDM (Mobile Device Management) system att svartlista 
appar, så att de inte går att ladda ner till en kommunägd mobiltelefon eller platta. Det 
som idag är avstängt är möjligheten för Rootade och Jailbreakade (omprogrammerade 
mobila enheter) telefoner att koppla upp sig.  
 
Det finns idag ingen tjänst som går att köpa som gör en riskbedömning på appar som 
finns tillgängliga. Det finns över 7 000 000 appar i de två olika butikerna där kommunens 
anställda och förtroendevalda rekommenderas att ladda ner sina appar. Att själva 
funktionstesta och riskbedöma över 7 miljoner appar bedöms som en omöjlighet med de 
resurser som finns att tillgå i dagsläget.  
 
Vad gäller konto skapar varje person som får en telefon eller platta från kommunen ett 
eget konto som den använder på telefonen/platta för att komma åt appar som ligger i 
”Play butiken” (Android) och ”Appstore” (IOS).  
 
Utöver åtgärden att ta bort möjligheten för anställda att använda mobiltelefon och 
surfplatta privat samt att endast få ladda ner de appar kommunen har godkänt, skulle 
det vara möjligt att istället för motionens att satser införa utbildning för användare i 
”säker hantering” av mobil enhet, utbildning vid utlämnandet av enheten, fasta 
microutbildningar via korta filmer samt eventuella fasta utbildningar kopplat till 
informationssäkerhet överlag där en del är ”Mobil säkerhet”.  
 
Det skulle också vara möjligt att införa en rutin för hårdare bevakning på telefoner som 
försöker koppla upp sig, men som blir blockade pga. rooting eller jailbreak.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-07 
Motion om tveksamma appar i kommunal verksamhet – Björn T Nurhadi (SD) och 
Håkan Abramsson (SD) 
Protokollsutdrag KSAU § 71/2022 Motion om tveksamma appar i kommunal verksamhet 
– Björn T Nurhadi (SD) och Håkan Abramsson (SD) 
 
Yrkanden 
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Marie Sällström (S) yrkar på att motionen ska avslås med hänvisning till det som 
framkommer i tjänstemannasvaret.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Administrativ chef & säkerhetsskyddschef Christina Svensson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Motion om tveksamma appar i kommunal verksamhet, Björn T Nurhadi (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Håkan Abramsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-09-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen sammanställer en lista på appar som inte får laddas ner på 
kommunens telefoner, datorer och läsplattor.  
 
att denna lista uppdateras vid jämna mellanrum.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 174, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott behandlade sedan ärendet 2022-02-22, § 71 och 
beslutade då att remittera motionen till säkerhetsskyddschefen för fördjupad analys 
rörande säkerhetsaspekten. 
 
Förslag till yttrande gällande fördjupad analys rörande säkerhetsaspekten 
Karlshamns Kommun kan ta bort möjligheten för anställda till löneavdrag för att få 
använda mobiltelefonen privat. När användaren har sin mobiltelefon/surfplatta privat 
minskar kommunens möjlighet att t ex. begränsa nedladdning av appar. 
 
I dagsläget anses inte appar vara en större säkerhetsrisk pga. att iOS och Android har 
säkerhetskontroller av de appar som finns tillgängliga i deras butiker. Risken för att 
något ska hända är dock större ju mer som finns ledladdat på enheten.  
 
Appar kan bland annat användas för spioneri. Vid möten med hög säkerhetsnivå 
används därför bruslådor där mobiltelefonernas appar störs ut via en speciell ljudmatta 
och i övrigt får inga uppkopplade föremål finnas i lokalen.  
 
Det finns flera negativa säkerhetsaspekter med att använda mobiltelefoner och 
surfplattor privat, t ex kan inkorgar för epost blandas ihop, bilder tagna i arbetet och 
privat som sedan någon app har tillgång till kan publiceras på fel ställe. Detta är bara 
några exempel som kan utgöra en säkerhetsrisk.   
 
Det finns inte möjlighet att kontrollera alla de appar som finns tillgängliga för 
nedladdning, men det finns möjlighet att tillhandahålla en lista med de appar som 
anställda får ladda ner. Kommunen har många olika verksamheter och en kartläggning 
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över behovet av appar är nödvändig. Därefter behöver behovet viktas mot 
säkerhetsrisken för att skapa en lista med de appar som kommunen godkänner. Teknik 
är en viktig del i vårt arbete.  
 
Den samlade bedömningen är således att ta bort möjligheten för anställda att använda 
mobiltelefon och surfplatta privat samt att endast få ladda ner de appar som kommunen 
har godkänt, skulle vara en riskreducerande åtgärd.  
 
Förslag till yttrande över motionen i övrigt 
Enhetschef för IT-enheten Frank Hansson har tillsammans med medarbetare tidigare 
skrivit förslag till yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-22. De skrev då 
att vad gäller tillgänglighet är alla appar idag både i Appstore (IOS) och Playbutiken 
(Android) tillgängliga för alla att ladda ner. Inga begränsningar i tillgänglighet är gjord. 
IOS och Android har rigorös säkerhetskontroll av appar som ska finnas tillgängliga i 
deras butiker, när det kommer till phishing och det personliga skyddet för användarens 
information. Det är användaren själv som bestämmer hur mycket data appen ska 
komma åt.  
 
När det kommer till funktion kan appar inte kringgå brandväggen, då Karlshamns 
kommuns IT/tele avdelning styr in all trafik, även intern, till brandväggen. Det finns 
tekniska förutsättningar i våra MDM (Mobile Device Management) system att svartlista 
appar, så att de inte går att ladda ner till en kommunägd mobiltelefon eller platta. Det 
som idag är avstängt är möjligheten för Rootade och Jailbreakade (omprogrammerade 
mobila enheter) telefoner att koppla upp sig.  
 
Det finns idag ingen tjänst som går att köpa som gör en riskbedömning på appar som 
finns tillgängliga. Det finns över 7 000 000 appar i de två olika butikerna där kommunens 
anställda och förtroendevalda rekommenderas att ladda ner sina appar. Att själva 
funktionstesta och riskbedöma över 7 miljoner appar bedöms som en omöjlighet med de 
resurser som finns att tillgå i dagsläget.  
 
Vad gäller konto skapar varje person som får en telefon eller platta från kommunen ett 
eget konto som den använder på telefonen/platta för att komma åt appar som ligger i 
”Play butiken” (Android) och ”Appstore” (IOS).  
 
Utöver åtgärden att ta bort möjligheten för anställda att använda mobiltelefon och 
surfplatta privat samt att endast få ladda ner de appar kommunen har godkänt, skulle 
det vara möjligt att istället för motionens att satser införa utbildning för användare i 
”säker hantering” av mobil enhet, utbildning vid utlämnandet av enheten, fasta 
microutbildningar via korta filmer samt eventuella fasta utbildningar kopplat till 
informationssäkerhet överlag där en del är ”Mobil säkerhet”.  
 
Det skulle också vara möjligt att införa en rutin för hårdare bevakning på telefoner som 
försöker koppla upp sig, men som blir blockade pga. rooting eller jailbreak.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-07 
Motion om tveksamma appar i kommunal verksamhet – Björn T Nurhadi (SD) och 
Håkan Abramsson (SD) 
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Protokollsutdrag KSAU § 71/2022 Motion om tveksamma appar i kommunal verksamhet 
– Björn T Nurhadi (SD) och Håkan Abramsson (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Administrativ chef & säkerhetsskyddschef Christina Svensson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 
 
 
 
Christina Svensson 
Administrativ chef & Säkerhetsskyddschef
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   2020-09-28
   

Motion: Tveksamma appar 

Det är viktigt ur flera synvinklar att säkra interna kommundata från spioneri. Idag är det lätt 
att kringgå brandväggar genom appar som användaren själv installerar på sin enhet men 
utnyttjas av nästa part. Många appar behöver tillgång till olika funktioner på enheterna. T.ex. 
Netpublicator behöver tillgång till kamera och mikrofon för att vi ska kunna använda den till 
digitala möten, medan andra appar samlar information som sedan skickas vidare. TikTok har 
klassats som säkerhetsrisk i USA och även EU fastslog nyligen att appen är att betrakta som 
en risk. Inte minst genom den speciella relation som finns mellan företaget och det land där 
appen har utvecklats, där denna stat när som helst kan kräva ut information från företaget. 
TikTok samlar in stora mängder information och biometrisk data om sina användare vilket 
medför att man kan ställa sig frågande till om den appen, likt många andra appar, verkligen 
hör hemma på våra kommunala telefoner och surfplattor. 
  
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
  
att kommunstyrelsen sammanställer en lista på appar som inte får laddas ner på kommunens 
telefoner, datorer och läsplattor. 

att denna lista uppdateras vid jämna mellanrum  
  
  
Björn T Nurhadi (SD)  Håkan Abramsson (SD) 

Källor: 

E-hälsomyndigheten uppger att appen inte är informationsklassificerad. Men andra sociala medier som 
Facebook och Twitter är tillåtna. Hos Tullverket och Migrationsverket är appen inte tillåten eftersom den inte 
behövs i arbetet. Likaså gäller för liknande sociala medier.  
https://www.folkbladet.nu/2020-08-28/tiktok-forbjudet-hos-flera-myndigheter 

Appen registrerar och lagrar mycket information om den enskilda användaren. Även information från 
tredjepartssystem och andra sociala nätverk samlas in, det betyder att den information som användare redan 
delar med till exempel Snapchat, Facebook eller andra sociala nätverk tar även TikTok del av när man delar 
länkar och klipp. TikTok får också del av information från annonsföretag och andra analystjänster online för att 
få en bättre bild av användaren liksom samlar in annan information som går att hitta online.  
https://www.fplus.se/sa-mycket-vet-tiktok-om-just-dig-forsvarshemligheter-rojs/a/zGadl4 

GDPR definierar biometriska uppgifter som “personuppgifter som härrör från specifik teknisk bearbetning 
avseende fysiska, fysiologiska eller beteendemässiga egenskaper hos en fysisk person, som tillåter eller 
bekräftar den fysiska persons unika identitet”.  
https://www.itgovernance.eu/blog/se/gdprsaker-att-tanka-pa-vid-behandling-av-biometriska-data  

“The logs clearly indicate that TikTok is reading the content of the clipboard whenever it is opened,”  
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2020/03/12/simple-apple-security-hack-if-you-have-tiktok-on-
your-iphone-look-away-now/#6b0a6f791d61  

The researchers name around 50 apps that were tested and found to be reading the clipboard.  
https://www.mysk.blog/2020/03/10/popular-iphone-and-ipad-apps-snooping-on-the-pasteboard/ 
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Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 16:55 
(ajournering klockan 14:30 – 14:45) 

Beslutande    
Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Ulf Bjäreborn Olsson, lokalsamordnare § 55 
Ola Karlsson, gatuingenjör § 56 
Jenny Andersson, folkhälsostrateg och trygghetssamordnare § 57 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef § 58 
Ulrika Nordén Johansson, avdelningschef §§ 62-70 
William Lavesson, projektledare § 66 
Magnus Persson, fastighetschef § 67 
Annabel Cifuentes, kommunjurist § 73 

 

Paragrafer 53-75  

Utses att justera Elin Petersson (M) 

Justeringsdatum  2022-02-24 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Elin Petersson 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsdatum: 2022-02-22 

Tillkännages fr.o.m: 2022-02-24 

Tillkännages t.o.m: 2022-03-18 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 71 Motion om tveksamma appar i kommunal verksamhet - Björn T Nurhadi (SD) 
och Håkan Abramsson (SD) 2020/2837 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
att remittera motionen till säkerhetsskyddschefen för fördjupad analys rörande 
säkerhetsaspekten. 
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Håkan Abramsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-09-28 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunstyrelsen sammanställer en lista på appar som inte får laddas ner på 
kommunens telefoner, datorer och läsplattor.  
 
att denna lista uppdateras vid jämna mellanrum.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 174, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Vad gäller tillgänglighet är alla appar idag både i Appstore (IOS) och Playbutiken 
(Android) tillgängliga för alla att ladda ner. Inga begränsningar i tillgänglighet är gjord. 
IOS och Android har rigorös säkerhetskontroll av appar som ska finnas tillgängliga i 
deras butiker, när det kommer till phishing och det personliga skyddet för användarens 
information. Det är användaren själv som bestämmer hur mycket data appen ska 
komma åt.  
 
När det kommer till funktion kan appar inte kringå brandväggen, då Karlshamns 
kommuns IT/tele avdelning styr in all trafik, även intern, till brandväggen. Det finns 
tekniska förutsättningar i våra MDM (Mobile Device Management) system att svartlista 
appar, så att de inte går att ladda ner till en kommunägd mobiltelefon eller platta.  
 
Det som idag är avstängt är möjligheten för Rootade och Jailbreakade 
(omprogrammerade mobila enheter) telefoner att koppla upp sig. Det finns idag ingen 
tjänst som går att köpa som gör en riskbedömning på appar som finns tillgängliga. Det 
finns över 7 000 000 appar i de två olika butikerna där kommunens anställda och 
förtroendevalda rekommenderas att ladda ner sina appar. 
 
Att själva funktionstesta och riskbedöma över 7 miljoner appar ser vi som en omöjlighet 
med de resurser vi har att tillgå i dagsläget. 
 
Vad gäller konto skapar varje person som får en telefon eller platta från kommunen ett 
eget konto som den använder på telefonen/platta för att komma åt appar som ligger i 
”Play butiken” (Android) och ”Appstore” (IOS’).  
 
Förslag som bedöms möjliga att införa istället för motionens att satser är att utbilda 
användare i ”säker hantering” av mobil enhet, utbildning vid utlämnandet av enheten, 
fasta microutbildningar via korta filmer samt eventuella fasta utbildningar kopplat till 
informationssäkerhet överlag där en del är ”Mobil säkerhet”. 
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Det skulle också vara möjligt att införa en rutin för hårdare bevakning på telefoner som 
försöker koppla upp sig, men som blir blockade pga. rooting eller jailbreak. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-19 
Motion om tveksamma appar i kommunal verksamhet – Björn T Nurhadi (SD) och 
Håkan Abramsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) yrkar på att motionen ska remitteras till säkerhetsskyddschefen för 
fördjupad analys rörande säkerhetsaspekten. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat att 
remittera motionen till säkerhetsskyddschefen för fördjupad analys rörande 
säkerhetsaspekten. 
 
Beslutet skickas till 
 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås,  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system för 
rekrytering av familjehem i samarbete med andra lämpliga kommuner.  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett system för samverkan gällande 
familjehemsrekryteringar enligt motionens intentioner.  
 
Motionären skriver i motionen att ”genom kommunal samverkan mellan kommuner kan 
rekrytering och utbildning effektiviseras samt få bättre matchande placeringar. Kvaliteten 
kan höjas och tillgången till lämpliga familjehem kan öka, idag kan en familj som inte är 
lämplig flytta till grannkommunen och fortsätta verksamheten där, då informationen 
mellan socialtjänsterna inte följer med när man flyttar. Vidare kan kompetensen hos 
både familjehem och socialsekreterare inom familjehemsvården höjas.”  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 33, att remittera motionen till 
nämnden för arbete- och välfärd för beredning. Nämnden för arbete- och välfärd 
behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-04-23, § 42 och beslutade att ställa sig 
bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt 
beredning.  
 
I sitt yttrande skrev då nämnden att intentionen i skrivelsen är god. Karlshamns kommun 
har svårt att rekrytera egna familjehem. Nämnden tvingas ofta att välja konsulentstödda 
familjehem som är betydligt mer kostnadskrävande, men bedöms inte ge ett bättre 
resultat än egna familjehem. Något måste göras för att öka rekryteringen av familjehem 
och jourhem.  
 
Cura individutveckling har tidigare haft ett samordningsansvar för vissa av länets 
kommuner. I uppdraget ingick att rekrytera och utreda familjehem. Kommunerna drog 
sig ur detta samarbete, då resultatet inte var tillräckligt bra. Cura kunde ibland inte finna 
familjehem och kommunerna fick själva ansvara för rekryteringen. Det är därför mycket 
tveksamt om kommunerna i Blekinge vill genomföra ett liknande koncept.  
 
Rutinerna i Karlshamn vid placering i familjehem utanför kommunen är följande: 
Kommunen är skyldig att kontrollera med de kommuner som har pågående placeringar i 
familjehemmet och höra deras inställning till en placering från vår kommun. Kommunen 
är även skyldig att alltid göra en egen utredning oavsett hur nyligen en annan kommun 
har gjort en utredning. Dessutom skall en noggrann kontroll göras med de kommuner 
som tidigare har placerat i familjehemmet.  
 
Vid en enkel kontroll med övriga kommuner i länet, så finns det sannolikt ett intresse att 
samverka när det gäller rekrytering av familjehem. Det finns i länet en nätverksgrupp 
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med familjehemssekreterare. Denna nätverksgrupp skulle kunna få uppdraget att skapa 
en familjehemsbank som kommunerna i länet kan använda sig av.  
 
Dåvarande förvaltningschef Thomas Svensson och nämndens bedömning var att det 
var av vikt att ge nämnden för arbete och välfärd i uppdrag att tillsammans med länets 
kommuner ta fram förslag till samverkan kring rekryteringar av familjehem samt att 
utreda förutsättningarna för ett system för samverkan. Detta förutsätter att kommunerna 
i länet medverkar 
 
Kommunfullmäktige beslutade, 2021-10-04 KF § 123, att återremittera motionen till 
kommunstyrelsen för ny beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade,  
2022-02-22 § 72, att remittera motionen till socialnämnden för yttrande.  
 
Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2022-04-20, § 66 och beslutade 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver socialnämnden att intentionerna i motionen är att försäkra sig om 
att varje familjehemsplacering görs med bästa möjliga kvalitet. Motionären påtalar risker 
som idag förekommer och som kan hindra detta, det handlar om att socialtjänsten inte 
alltid har all information om familjehemmets historik och därmed finns en risk att 
eventuella missförhållanden inte upptäcks. Motionären tar bland annat upp att 
rekrytering och utbildning av familjehem kan effektiviseras genom kommunal samverkan 
mellan kommuner. Vidare kan kvaliteten höjas och tillgången till familjehem öka vilket 
ger förutsättningar för bättre matchade placeringar av barn.  
 
Socialnämnden ser positivt på intentionerna i motionen, då familjehem är en viktig insats 
för barn som placeras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-28 
Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar – Björn T Nurhadi (SD) 
Protokollsutdrag SN § 66/2022 Yttrande över motion om införande av samordnade 
familjehemsplaceringar – Björn T Nurhadi (SD) 
Protokollsutdrag AV § 42/2020 Yttrande över motion om införande av samordnade 
familjehemsplaceringar 
 
Yrkanden 
 
Leif Håkansson (S), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Verksamhetschef Helen Ahlberg 
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Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås,  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system för 
rekrytering av familjehem i samarbete med andra lämpliga kommuner.  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett system för samverkan gällande 
familjehemsrekryteringar enligt motionens intentioner.  
 
Motionären skriver i motionen att ”genom kommunal samverkan mellan kommuner kan 
rekrytering och utbildning effektiviseras samt få bättre matchande placeringar. Kvaliteten 
kan höjas och tillgången till lämpliga familjehem kan öka, idag kan en familj som inte är 
lämplig flytta till grannkommunen och fortsätta verksamheten där, då informationen 
mellan socialtjänsterna inte följer med när man flyttar. Vidare kan kompetensen hos 
både familjehem och socialsekreterare inom familjehemsvården höjas.”  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 33, att remittera motionen till 
nämnden för arbete- och välfärd för beredning. Nämnden för arbete- och välfärd 
behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-04-23, § 42 och beslutade att ställa sig 
bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt 
beredning.  
 
I sitt yttrande skrev då nämnden att intentionen i skrivelsen är god. Karlshamns kommun 
har svårt att rekrytera egna familjehem. Nämnden tvingas ofta att välja konsulentstödda 
familjehem som är betydligt mer kostnadskrävande, men bedöms inte ge ett bättre 
resultat än egna familjehem. Något måste göras för att öka rekryteringen av familjehem 
och jourhem.  
 
Cura individutveckling har tidigare haft ett samordningsansvar för vissa av länets 
kommuner. I uppdraget ingick att rekrytera och utreda familjehem. Kommunerna drog 
sig ur detta samarbete, då resultatet inte var tillräckligt bra. Cura kunde ibland inte finna 
familjehem och kommunerna fick själva ansvara för rekryteringen. Det är därför mycket 
tveksamt om kommunerna i Blekinge vill genomföra ett liknande koncept.  
 
Rutinerna i Karlshamn vid placering i familjehem utanför kommunen är följande: 
Kommunen är skyldig att kontrollera med de kommuner som har pågående placeringar i 
familjehemmet och höra deras inställning till en placering från vår kommun. Kommunen 
är även skyldig att alltid göra en egen utredning oavsett hur nyligen en annan kommun 
har gjort en utredning. Dessutom skall en noggrann kontroll göras med de kommuner 
som tidigare har placerat i familjehemmet.  
 
Vid en enkel kontroll med övriga kommuner i länet, så finns det sannolikt ett intresse att 
samverka när det gäller rekrytering av familjehem. Det finns i länet en nätverksgrupp 

998



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

med familjehemssekreterare. Denna nätverksgrupp skulle kunna få uppdraget att skapa 
en familjehemsbank som kommunerna i länet kan använda sig av.  
 
Dåvarande förvaltningschef Thomas Svensson och nämndens bedömning var att det 
var av vikt att ge nämnden för arbete och välfärd i uppdrag att tillsammans med länets 
kommuner ta fram förslag till samverkan kring rekryteringar av familjehem samt att 
utreda förutsättningarna för ett system för samverkan. Detta förutsätter att kommunerna 
i länet medverkar 
 
Kommunfullmäktige beslutade, 2021-10-04 KF § 123, att återremittera motionen till 
kommunstyrelsen för ny beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade,  
2022-02-22 § 72, att remittera motionen till socialnämnden för yttrande.  
 
Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2022-04-20, § 66 och beslutade 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver socialnämnden att intentionerna i motionen är att försäkra sig om 
att varje familjehemsplacering görs med bästa möjliga kvalitet. Motionären påtalar risker 
som idag förekommer och som kan hindra detta, det handlar om att socialtjänsten inte 
alltid har all information om familjehemmets historik och därmed finns en risk att 
eventuella missförhållanden inte upptäcks. Motionären tar bland annat upp att 
rekrytering och utbildning av familjehem kan effektiviseras genom kommunal samverkan 
mellan kommuner. Vidare kan kvaliteten höjas och tillgången till familjehem öka vilket 
ger förutsättningar för bättre matchade placeringar av barn.  
 
Socialnämnden ser positivt på intentionerna i motionen, då familjehem är en viktig insats 
för barn som placeras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-28 
Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar – Björn T Nurhadi (SD) 
Protokollsutdrag SN § 66/2022 Yttrande över motion om införande av samordnade 
familjehemsplaceringar – Björn T Nurhadi (SD) 
Protokollsutdrag AV § 42/2020 Yttrande över motion om införande av samordnade 
familjehemsplaceringar 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S), Björn Tenland Nurhadi (SD), Bodil Frigren Ericsson (L), Magnus 
Gärdebring (M), Magnus Gärdebring (M) och Charlott Lorentzen (MP) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
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Verksamhetschef Helen Ahlberg 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar –  
Björn T Nurhadi (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås,  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system för 
rekrytering av familjehem i samarbete med andra lämpliga kommuner.  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett system för samverkan gällande 
familjehemsrekryteringar enligt motionens intentioner.  
 
Motionären skriver i motionen att ”genom kommunal samverkan mellan kommuner kan 
rekrytering och utbildning effektiviseras samt få bättre matchande placeringar. Kvaliteten 
kan höjas och tillgången till lämpliga familjehem kan öka, idag kan en familj som inte är 
lämplig flytta till grannkommunen och fortsätta verksamheten där, då informationen 
mellan socialtjänsterna inte följer med när man flyttar. Vidare kan kompetensen hos 
både familjehem och socialsekreterare inom familjehemsvården höjas.”  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 33, att remittera motionen till 
nämnden för arbete- och välfärd för beredning. Nämnden för arbete- och välfärd 
behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-04-23, § 42 och beslutade att ställa sig 
bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt 
beredning.  
 
I sitt yttrande skrev då nämnden att intentionen i skrivelsen är god. Karlshamns kommun 
har svårt att rekrytera egna familjehem. Nämnden tvingas ofta att välja konsulentstödda 
familjehem som är betydligt mer kostnadskrävande, men bedöms inte ge ett bättre 
resultat än egna familjehem. Något måste göras för att öka rekryteringen av familjehem 
och jourhem.  
 
Cura individutveckling har tidigare haft ett samordningsansvar för vissa av länets 
kommuner. I uppdraget ingick att rekrytera och utreda familjehem. Kommunerna drog 
sig ur detta samarbete, då resultatet inte var tillräckligt bra. Cura kunde ibland inte finna 
familjehem och kommunerna fick själva ansvara för rekryteringen. Det är därför mycket 
tveksamt om kommunerna i Blekinge vill genomföra ett liknande koncept.  
 
Rutinerna i Karlshamn vid placering i familjehem utanför kommunen är följande: 
Kommunen är skyldig att kontrollera med de kommuner som har pågående placeringar i 
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familjehemmet och höra deras inställning till en placering från vår kommun. Kommunen 
är även skyldig att alltid göra en egen utredning oavsett hur nyligen en annan kommun 
har gjort en utredning. Dessutom skall en noggrann kontroll göras med de kommuner 
som tidigare har placerat i familjehemmet.  
 
Vid en enkel kontroll med övriga kommuner i länet, så finns det sannolikt ett intresse att 
samverka när det gäller rekrytering av familjehem. Det finns i länet en nätverksgrupp 
med familjehemssekreterare. Denna nätverksgrupp skulle kunna få uppdraget att skapa 
en familjehemsbank som kommunerna i länet kan använda sig av.  
 
Dåvarande förvaltningschef Thomas Svensson och nämndens bedömning var att det 
var av vikt att ge nämnden för arbete och välfärd i uppdrag att tillsammans med länets 
kommuner ta fram förslag till samverkan kring rekryteringar av familjehem samt att 
utreda förutsättningarna för ett system för samverkan. Detta förutsätter att kommunerna 
i länet medverkar 
 
Kommunfullmäktige beslutade, 2021-10-04 KF § 123, att återremittera motionen till 
kommunstyrelsen för ny beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade,  
2022-02-22 § 72, att remittera motionen till socialnämnden för yttrande.  
 
Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2022-04-20, § 66 och beslutade 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver socialnämnden att intentionerna i motionen är att försäkra sig om 
att varje familjehemsplacering görs med bästa möjliga kvalitet. Motionären påtalar risker 
som idag förekommer och som kan hindra detta, det handlar om att socialtjänsten inte 
alltid har all information om familjehemmets historik och därmed finns en risk att 
eventuella missförhållanden inte upptäcks. Motionären tar bland annat upp att 
rekrytering och utbildning av familjehem kan effektiviseras genom kommunal samverkan 
mellan kommuner. Vidare kan kvaliteten höjas och tillgången till familjehem öka vilket 
ger förutsättningar för bättre matchade placeringar av barn.  
 
Socialnämnden ser positivt på intentionerna i motionen, då familjehem är en viktig insats 
för barn som placeras.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-28 
Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar – Björn T Nurhadi (SD) 
Protokollsutdrag SN § 66/2022 Yttrande över motion om införande av samordnade 
familjehemsplaceringar – Björn T Nurhadi (SD) 
Protokollsutdrag AV § 42/2020 Yttrande över motion om införande av samordnade 
familjehemsplaceringar 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Verksamhetschef Helen Ahlberg 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Emma Håkansson 
Administrativ handläggare
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Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar  

Vid familjehemsplaceringar är det vanligt att kommuner placerar barn på annan ort. Det 
förekommer avtal kommuner emellan vilket gör att man ofta har koll på aktuella familje- 
hem; där man exempelvis gjort djupintervjuer och begärt utdrag ur  
belastningsregister. Många kommuner har rutiner för hur man agerar när ett nytt familjehem 
är aktuellt, det kan handla om att man kontaktar kommunen där det aktuella familjehemmet 
ligger och vissa kontaktar även andra placeringskommuner vilka redan har barn i 
familjehemmet. Detta för att försäkra sig om att allt står rätt till.  

Ett problem är dock att inte alla kommuner alltid agerar lika föredömligt vid placeringar som 
tillexempel Karlshamn, vilket gör att den säkerhetskoll som görs för barnen i praktiken blir 
godtycklig – barn som kommer från kommuner med goda rutiner får större chans att slippa bli 
placerade i olämpliga familjehem än andra. Ett annat problem är att olämpliga 
familjehemsföräldrar kan flytta flera gånger mellan olika kommuner, vilket medför att 
socialtjänsten inte alltid har all information om familjehemmens historik. Dessa problem 
tydliggör ett behov av en nationell samordningsinstans som kartlägger familjehem som av 
olika orsaker inte bedömts vara lämpliga eller som kanske till och med blivit fråntagna barn 
vid tidigare tillfällen p g a missförhållanden. Eftersom det inte alltid är brottsliga gärningar 
som är kriterier för att ett familjehem anses vara olämpligt; så blir det för placerande 
kommuner omöjligt att alltid få vetskap om dess historia genom ett utdrag ur 
belastningsregistret.  

Det är inte rimligt att olämpliga familjehem på nytt, och utan kommuners vetskap om dess 
historik, kan göra nya ansökningar som leder till att man får barn placerade hos sig trots att 
man inte borde. Det är heller inte rimligt att familjehem som tidigare fråntagits barn, 
exempelvis p g a vanskötsel, felaktigt ska kunna hävda att man aldrig tidigare tagit emot barn. 
Socialnämnder i enskilda kommuner kan omöjligt lösa dessa problem på egen hand trots att 
det står i lagen att man ska förebygga, upptäcka och åtgärda risker. Det är inte möjligt 
eftersom de "kryphål" som finns kräver en nationell övergripande helhetssyn för att kunna 
elimineras. Samordningen av detta borde ske nationellt eller genom SKR, men då denna 
funktion inte finns idag kan kommunen hjälpa ett steg på vägen. 

Genom kommunal samverkan mellan kommuner kan rekrytering och utbildning effektiviseras 
samt få bättre matchande placeringar. Kvaliteten kan höjas och tillgången till lämpliga 
familjehem kan öka, idag kan en familj som inte är lämplig flytta till grannkommunen och 
fortsätta verksamheten där, då informationen mellan socialtjänsterna inte följer med när man 
flyttar. Vidare kan kompetensen hos både familjehem och socialsekreterare inom 
familjehemsvården kan höjas. 

Flera kommuner i Blekinge har svårt att rekrytera familjehem till barn och ungdomar med bra 
matchning idag. Barn som placeras i familjehem gynnas av att det finns god tillgång till 
familjehem för att möjliggöra en bra matchning utifrån barnets behov. Genom samverkan 
mellan kommuner kan rekrytering och utbildning av familjehem effektiviseras. SKR har tagit 
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fram ett antal framgångsfaktorer som ett stöd de som har tankar på att starta upp kommunal 
samverkan. Framgångsfaktorerna som SKR har tagit fram vid kommunal samverkan är: 

• Större utbud av familjehem – bättre matchning efter barnets behov 

• Ökad stabilitet/hållbarhet 

• Erfarenhetsutbyte – ett naturligt nätverk 

• Kvalitet på familjehem ökar - samlad kompetens 

• Hållbara placeringar minskar risken för sammanbrott 

• Tidssparande – effektiviserar processen kring rekrytering 

• Hög tillgänglighet vid familjernas första kontakt 

• Ekonomiska fördelar - lägre kostnader och besparing av resurser 

• Egen kommunikatör - marknadsföra varumärket 

• Politisk förankring och beslut innan start 

• Regelbunden uppföljning 

Referens: https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/
placeradebarnochunga/familjehemsvard/framgangsfaktorervidrekryteringavfamiljehem.
25597.html  

 
Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige  
 
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system för rekrytering 
av familjehem i samarbete med andra lämpliga kommuner 

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett system för samverkan gällande 
familjehemsrekruteringar enligt motionens intentioner  

Björn T Nurhadi (SD)  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-04-20 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Rådhuset, Rådhussalen, klockan 13:20—17.00. Ajournering kl. 15.00-15.15.  

Beslutande Leif Håkansson Ordförande (S) 
Lars-Olof Larsson 2:e vice ordf (KD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 
Bengt Källström Ledamot (S) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 

Tjänstgörande 
ersättare 

 
Ann-Sofie Eriksson (S) 
Nils Sjöström (C) 
Una Qvarnström (MP) 
Linda Risholm (M) 

 ersätter 
Monica Nobach (S) 
Sofie Svensson (S) 
Bengt Jensen (MP) 
Emma Andersson (SD) 

 

    

Närvarande 
ersättare 

  
Dan Munther (KD) § 56-63 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
Helen Ahlberg, verksamhetschef 
Valdemar Rusch, verksamhetschef 
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef 
Anna Ardegård, verksamhetschef 
Rebecka Welander, verksamhetschef 
Maria Bengtsson, verksamhetschef 
Ingegerd Åberg, stabschef 
 

 

Paragrafer § 56-73  

Utses att justera Britt-Marie Larsson (C) 

Justeringsdatum  2022-04-26 

   
Sekreterare Lena Mattsson  
   
Ordförande Digital signatur   
 Leif Håkansson  
   
Justerande Digital signatur  

Britt-Marie Larsson  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-04-20 

Sida 2(3) 

 

 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Socialnämnden 

Beslutsdatum: 2022-04-20 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-04-27 

Tillkännages t.o.m.: 2022-05-18 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-04-20 

Sida 3(3) 

 

 
§ 66 Yttrande över motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar - 
Björn T Nurhadi (SD) 2019/4002  
 
Socialnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förslag till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Intentionerna i motionen är att försäkra sig om att varje familjehemsplacering görs med 
bästa möjliga kvalitet. Motionären påtalar risker som idag förekommer och som kan 
hindra detta, det handlar om att socialtjänsten inte alltid har all information om 
familjehemmets historik och därmed finns en risk att eventuella missförhållanden inte 
upptäcks.  
 
Motionären tar bland annat upp att rekrytering och utbildning av familjehem kan 
effektiviseras genom kommunal samverkan mellan kommuner. Vidare kan kvaliteten 
höjas och tillgången till familjehem öka vilket ger förutsättningar för bättre matchade 
placeringar av barn.  
 
Motionären föreslår kommunfullmäktige: 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system för 
rekrytering av familjehem i samarbete med andra lämpliga kommuner 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett system för samverkan gällande 
familjehemsrekryteringar enligt motionens intentioner 
 
Socialnämnden ser positivt på intentionerna i motionen då familjehem är en viktig insats 
för barn som placeras. 
 
Yrkanden 
 
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Helen Ahlbergs tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
KsAu § 72/2022 Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar 
Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar - Björn T Nurhadi (SD), 
2019-12-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Helen Ahlberg 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2020-04-23 

Sida 1(3) 

 

 
 
 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:15—16.00. Ajournering kl. 15.10-15.20.  

Beslutande Ulla Sandgren Ordförande (S) 
Sirkka Kahilainen 1:e vice ordf (S) 
Claes Mårlind ej § 40 2:e vice ordf (M) 
Britt Karlsson Ledamot (SD) 
Ankie Boklund Ledamot (C) 
Dan Munther Ledamot (KD) 
Bengt Källström ej § 47 Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Wissam Al Massri (S)  Claes Mårlind (M) § 40  
Wissam Al Massri (S)                              Bengt Källström (S) § 47  

Närvarande 
ersättare 

  
Marie Bengtsson (S) 
 
 

Övriga Thomas Svensson, förvaltningschef 
Ulrica Månsson, verksamhetschef 
Valdemar Rusch, verksamhetschef 
Faruk Saric, administrativ chef 
Joakim Hörnell, controller §§ 36-40  
Lena Mattsson, nämndsekreterare  
 

 

Paragrafer §§ 36-56  

Utses att justera Ankie Boklund (C) 

Justeringsdatum  2020-04-24 
 
 
Ordförande           ......................................................... 
                               Ulla Sandgren  
 
Justerande             ........................................................ 
                               Ankie Boklund  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2020-04-23 

Sida 2(3) 

 

 
 
 

Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Nämnden för arbete och välfärd 

Beslutsdatum: 2020-04-23 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-04-27  

Tillkännages t.o.m.: 2020-05-18  

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2020-04-23 

Sida 3(3) 

 

 
 
 42 Yttrande över motion om införande av samordnade 
familjehemsplaceringar 2019/4002  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ställa sig bakom förslag till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) har 2019-12-16 lämnat in en motion till fullmäktige i Karlshamn för 
att utreda förutsättningarna att införa ett system för rekrytering av familjehem samt ett 
system för samverkan av rekryteringar av familjehem. 
 
Behovet av egna familjehem och jourhem är stort. Inte minst ur ett kostnadsperspektiv. 
Samtliga kommuner i länet har svårt att rekrytera nya familjehem. Det borde därför vara 
genomförbart att finna en gemensam lösning för rekrytering av familjehem och jourhem. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-03-31 
Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar - Björn T Nurhadi (SD), 
2019-12-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-02-21 § 40, lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta, 
 
att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns kommun på ett sätt som ger 
ett mervärde för besökare. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2022-03-29 § 131, att remittera motionen till  
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Vi på näringslivsenheten kan inte utifrån vår bedömning säga att uppmärksamma 
longituden kommer att leda till en ökad besöksnäring. Det skulle vara ett trevligt inslag, 
men kostnader måste ställas mot nyttan. Vi har i dagens läge svårt att se detta som en 
prioriterad insats för Karlshamns kommun.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-03 
Motion om att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns kommun –  
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Tor Billing (SD), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Näringslivschef Nina Andersson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-02-21 § 40, lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta, 
 
att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns kommun på ett sätt som ger 
ett mervärde för besökare. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2022-03-29 § 131, att remittera motionen till  
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Vi på näringslivsenheten kan inte utifrån vår bedömning säga att uppmärksamma 
longituden kommer att leda till en ökad besöksnäring. Det skulle vara ett trevligt inslag, 
men kostnader måste ställas mot nyttan. Vi har i dagens läge svårt att se detta som en 
prioriterad insats för Karlshamns kommun.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-03 
Motion om att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns kommun –  
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C), Charlott Lorentzen (MP), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Marie 
Sällström (S) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Näringslivschef Nina Andersson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-05-03 Dnr: 2022/638 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 193 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 180 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Motion om att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns 
kommun - Björn Tenland Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-02-21 § 40, lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta, 
 
att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns kommun på ett sätt som ger 
ett mervärde för besökare. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2022-03-29 § 131, att remittera motionen till  
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Vi på näringslivsenheten kan inte utifrån vår bedömning säga att uppmärksamma 
longituden kommer att leda till en ökad besöksnäring. Det skulle vara ett trevligt inslag, 
men kostnader måste ställas mot nyttan. Vi har i dagens läge svårt att se detta som en 
prioriterad insats för Karlshamns kommun.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-03 
Motion om att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns kommun –  
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Näringslivschef Nina Andersson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 
 
 
Nina Andersson 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-05-03 Dnr: 2022/638 

 

Näringslivschef 
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Mo#on om uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns kommun    

Sedan 1884 har Greenwichmeridianen använts som nollmeridian och är därmed den longitud som är 
0° och utgör referens för position i öst-västlig riktning. Detta används för jordens gradnät, även kallat 
positionssystemet, vilket är en betydelsefull del för alla i vår tid genom att möjliggöra flyg, GPS:er i 
mobiler och mycket mer.  

Positionssystemet undervisas också i skolan, men i vilket ämne man kommer i kontakt med det varie-
rar. Ofta kan det vara på geografilektionen eller historielektionen man kommer i kontakt med det förs-
ta gången för att sedan komma i kontakt med positionssystemet i matematiken eller i någon fysiklek-
tion, med andra ord så är det en viktig del i såväl undervisningen som i verkliga livet. 
 
I Karlshamns kommun har vi en longitud som går 
rakt igenom kommunen, ute vid Eriksberg, vilket 
borde uppmärksammas mer än vad det gör idag, av 
flera anledningar. Folk tycker om att besöka platser 
som är matematiskt speciella, och platsen kommer 
uppmärksammas i skolundervisningen och det leder 
till ökat intresse för geografi, historia, matematik 
och fysik. Det är även med longituden som vi följer 
tiden, där en stor del av europa delar den tid som 
medförs av longituden som går genom Karlshamns 
kommun.  

Longituderna delas normalt in i en skillnad om 15° 
för att exakt motsvara en timme. Så mellan Gre-
enwich och parkeringen vid Eriksberg är det exakt 
en timmes skillnad. 
Att uppmärksamma longituden kan göras på flera 
sätt, till exempel genom ett monument eller konstverk med en informationsskylt.  

!
Sverigedemokraterna föreslår fullmäk#ge !

!
Att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns kommun på ett sätt som ger ett mervärde 
för besökare 

Björn T Nurhadi (SD)    Görgen Lennarthsson (SD) 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-06-07 Dnr: 2022/703 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  

 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom Socialnämndens 
verksamhetsområde år 2022, kvartal 1 2022 - socialtjänsten, kvartal 1 2022 - 
socialtjänsten 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), rapportera 
gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
 
Socialnämnden är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut enligt 9 § lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med bestämmelserna i 28 fi 
§ LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, kommunfullmäktige samt IVO. 
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
socialnämnden, kommunfullmäktige och revisorerna. 
 
För perioden rapporteras totalt 9 individrapporter som fördelas enligt följande: 
 
2 kontaktfamilj enligt SoL 
2 kontaktperson enligt SoL 
1 särskilt boende enligt SoL 
4 kontaktperson enligt LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag SN § 89 2022 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom 

socialnämndens verksamhetsområde, kvartal 1 2022 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-05-25 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Rådhuset, Rådhussalen, klockan 13:30—17:00. Ajournering kl. 14.45.15.00.  

Beslutande Leif Håkansson Ordförande (S) 
Monika Nobach ej § 80 1:e vice ordf (S) 
Lars-Olof Larsson ej § 80 2:e vice ordf (KD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Sofie Svensson Ledamot (S) 
Bengt Jensen ej § 81 Ledamot (MP) 
Britt-Marie Larsson ej § 81-94 Ledamot (C) 
Bengt Källström Ledamot (S) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 

Tjänstgörande 
ersättare 

 
Ulla Olofsson (M) 
Nils Sjöström (C) § 80 
Dan Munther (KD) § 80 
Una Qvarnström (MP) § 81 
Nils Sjöström (C) § 81-94 

 ersätter 
Emma Andersson (SD) 
Monika Nobach (S)  
Lars-Olof Larsson (KD)  
Bengt Jensen (MP) 
Britt-Marie Larsson (C) 
 

 
 

    

Närvarande 
ersättare 

  
Nils Sjöström (C) 
Linda Risholm (M) 
Una Qvarnström (MP) 
Dan Munther (KD) § 74-80 
 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Helen Ahlberg, verksamhetschef 
Valdemar Rusch, verksamhetschef 
Rebecca Welander, verksamhetschef 
Maria Bengtsson, verksamhetschef 
Anna Ardegård, verksamhetschef 
Hawazen Saghir, enhetschef § 77 
Annabel Cifuentes, kommunjurist § 86, 92 
 

 

Paragrafer § 74-94  

Utses att justera Sofie Svensson (S) 

Justeringsdatum  2022-05-31 

   

1019



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-05-25 

Sida 2(3) 

 

Sekreterare Lena Mattsson 
 

 

Ordförande Digital signatur  
 Leif Håkansson  
   
Justerande Digital signatur 

Sofie Svensson 
 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Socialnämnden 

Beslutsdatum: 2022-05-25 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-06-01 

Tillkännages t.o.m.: 2022-06-22 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-05-25 

Sida 3(3) 

 

 
§ 89 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom socialnämndens 
verksamhetsområde som avser socialtjänsten, kvartal 1 2022 2022/121  
 
Socialnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), rapportera 
gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.  
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Socialnämnden är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut enligt 9 § lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med bestämmelserna i 28 f-
i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
socialnämnden, kommunfullmäktige och revisorerna.  
 
För perioden rapporteras totalt 9 individrapporter som fördelas enligt följande:  
 
2 kontaktfamilj enligt SoL  
2 kontaktperson enligt SoL 
1 särskilt boende enligt SoL 
4 kontaktperson enligt LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-05-25 Dnr: 2018/3942 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Fyllnadsval av ledamot i Karlshamns Kombiterminal AB - Tomas Hågbäck 
 
Förslag till beslut 
 
att utse Tomas Hagbäck (S) till ny styrelseledamot i Karlshamns Kombiterminal AB. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-04 att bifalla Bert-Inge Storcks (S) begäran om 
entledigande från uppdraget som styrelseledamot i Karlshamns Kombiterminal AB. 
 
Annika Westerlund (S) har i mail 2022-05-24 nominerat Tomas Hagbäck (S) till ny 
styrelseledamot i Karlshamns Kombiterminal AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Annika Westerlund (S) 2022-05-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Hamn AB  
Utredare Anna Persson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från: Annika Westerlund (Annika.Westerlund@karlshamn.se)
Skickat: 24.05.2022 10:00:08
Till: Aili Martinsson
Kopia: 

Ämne: Nomineringar till nämnder och styrelser
Bifogad fil: 

Hej Aili,
Socialdemokraterna vill nominera följande:

Ersättare i socialnämnden Jonas Sundin.

Ledamot i VMAB. Bengt-Olof Björck.

Ledamot i Karlshamns Hamn och Kombiterminaler. Tomas Hågbäck.

Hälsningar Annika Westerlund

Skickat från min iPad
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-05-25 Dnr: 2018/3940 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Fyllnadsval av ledamot i Karlshamns Hamn AB - Tomas Hågbäck (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att till ny styrelseledamot i Karlshamns Hamn AB utse Tomas Hågbäck (S). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-04 att bifall Bert-Inge Storcks (S) begäran om 
entledigande som styrelseledamot i Karlshamns Hamn AB. 
 
Annike Westerlund (S) har i mail 2022-05-24 nominerat Tomas Hågbäck (S) till ny 
styrelseledamot i Karlshamns Hamn AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Annika Westerlund (S) 2022-05-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Hamn AB  
Utredare Anna Persson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från: Annika Westerlund (Annika.Westerlund@karlshamn.se)
Skickat: 24.05.2022 10:00:08
Till: Aili Martinsson
Kopia: 

Ämne: Nomineringar till nämnder och styrelser
Bifogad fil: 

Hej Aili,
Socialdemokraterna vill nominera följande:

Ersättare i socialnämnden Jonas Sundin.

Ledamot i VMAB. Bengt-Olof Björck.

Ledamot i Karlshamns Hamn och Kombiterminaler. Tomas Hågbäck.

Hälsningar Annika Westerlund

Skickat från min iPad
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-05-25 Dnr: 2018/3927 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Västblekinge Miljö AB - Bengt-Olof 
Björck (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att till ny styrelseledamot för Västblekinge Miljö AB utse Bengt-Olof Björck (S). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-04 att bifall Bert-Inge Storcks (S) begäran om 
entledigande från uppdraget som styrelseledamot i Västblekinge Miljö AB. 
 
Annika Westerlund (S) har i mail 2022-05-24 nominerat Bengt-Olof Björck (S) till ny 
ledamot i Västblekinge Miljö AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Annika Westerlund (S) 2022-05-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB  
Utredare Anna Persson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från: Annika Westerlund (Annika.Westerlund@karlshamn.se)
Skickat: 24.05.2022 10:00:08
Till: Aili Martinsson
Kopia: 

Ämne: Nomineringar till nämnder och styrelser
Bifogad fil: 

Hej Aili,
Socialdemokraterna vill nominera följande:

Ersättare i socialnämnden Jonas Sundin.

Ledamot i VMAB. Bengt-Olof Björck.

Ledamot i Karlshamns Hamn och Kombiterminaler. Tomas Hågbäck.

Hälsningar Annika Westerlund

Skickat från min iPad
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-05-25 Dnr: 2018/3824 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Fyllnadsval av ersättare i Socialnämnden - Jonas Sundin (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att till ny ersättare i socialnämnden utse Jonas Sundin (S). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-04 att bevilja Billy Månsson (S) avsägelse från 
uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 
Annika Westerlund har i mail 2022-05-24 nominerat Jonas Sundin (S) till ny ersättare i 
socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Annika Westerlund (S) 2022-05-24. 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från: Annika Westerlund (Annika.Westerlund@karlshamn.se)
Skickat: 24.05.2022 10:00:08
Till: Aili Martinsson
Kopia: 

Ämne: Nomineringar till nämnder och styrelser
Bifogad fil: 

Hej Aili,
Socialdemokraterna vill nominera följande:

Ersättare i socialnämnden Jonas Sundin.

Ledamot i VMAB. Bengt-Olof Björck.

Ledamot i Karlshamns Hamn och Kombiterminaler. Tomas Hågbäck.

Hälsningar Annika Westerlund

Skickat från min iPad
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-06-07 Dnr: 2018/3804 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Avsägelse från uppdragen som revisor och ordförande för revisorerna - 
Lars Beckman (M) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja Lars Beckmans (M) avsägelse från uppdragen som revisor och ordförande för 
revisorerna. 
 
Sammanfattning 
 
Lars Beckman (M) har i mail 2022-06-03 avsagt sig uppdraget som revisor och 
ordförande för revisorerna med motiveringen att enligt 4 kap. 5 § kommunallagen är den 
som är vald till revisor inte valbar som ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Lars Beckman (M) 2022-06-03. 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-06-07 Dnr: 2018/3804 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Anmälan om avgång från uppdraget som revisor i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Västra Blekinge - Lars Beckman (M) 
 
Förslag till beslut 
 
att ta Lars Beckmans (M) anmälan om avgång från uppdraget som revisor i 
kommunalförbundet räddningstjänsten i västra Blekinge till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Lars Beckman (M) har i mail 2022-06-03 avsagt sig uppdraget som revisor i 
kommunalförbundet räddningstjänsten i Västra Blekinge med motiveringen att enligt 4 
kap. 5 § kommunallagen är den som är vald till revisor inte valbar som ledamot eller 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Lars Beckman (M) 2022-06-03. 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan  
Kommunalförbundet räddningstjänsten i Västra Blekinge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-06-16 Dnr: 2018/3804 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Fyllnadsval av lekmannarevisor Västblekinge Miljö AB - Thomas Nilsson 
(C) 
 
Förslag till beslut 
 
att utse Thomas Nilsson (C) till ny lekmannarevisor i Västblekinge Miljö AB från och 
med verksamhetsåret 2022 till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna föreslog 2022-05-31 att Thomas Nilsson (C) utses till ny lekmannarevisor i 
Västblekinge Miljö AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag REV § 2/2022-05-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Västblekinge Miljö AB 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Revisorerna 
2022-05-31 

 
  
 

3 (3) 

 
§ 2 Ny lekmannarevisor för Västblekinge Miljö AB 
 
Revisorernas beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att utse Thomas Nilsson till ny lekmannarevisor för Västblekinge 
Miljö AB från och med verksamhetsåret 2022.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt bolagsordningen för Västblekinge Miljö AB, § 10, ska kommunfullmäktige i Karlshamns, 
Sölvesborgs och Olofströms kommuner utse en lekmannarevisor var, samt en suppleant. 
 
Revisorerna föreslår att Thomas Nilsson utses till ny lekmannarevisor i Västbleking Miljö AB. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-06-20 Dnr: 2022/1952 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  

 
 
Interpellation om tid för lärarledd undervisning - Bodil Frigren Ericsson (L) 
 
Förslag till beslut 
 
att svaret tas till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Bodil Frigren Ericsson (L) följande 
interpellation till utbildningsnämndens ordförande Jan-Åke Berg (S): 
 
Angående Tid för lärarledd undervisning  
Det är mycket glädjande att studieresultaten har varit på uppgång de senaste 
åren men med genomförda besparingar ser vi att det kan finnas anledning att var 
oroliga för framtiden. Under mandatperioden har antalet anställda minskat 
kraftigt samtidigt som vi i prognoserna ser att antalet elever kommer att öka 
kommande år.  
 
Logiskt följer att lärarna kommer att få mindre tid att ge varje elev och därmed 
minskas lärarnas möjlighet att var synliga och aktivt leda undervisningen.  
 
2014 genomförde John Hattie en metaanalys som sammanställde resultaten från 
11000 undersökningar. Denna visade att det viktigaste för för elevernas 
studieresultat var synlig undervisning och synligt lärande, vilket definierades av 
bland annat lärarledda lektioner och möjlighet för läraren att ingripa och stötta 
eleverna när så behövs 
.  
Vi ser därför en påtaglig risk att våra framtida elever kommer att få sämre stöd i 
sin utbildning. Med anledning av detta vill jag därför ställa följande frågor till 
Utbildningsnämndens ordförande Jan-Åke Berg (S)  
 

1) Hur stor del av sin tid kan lärarna ägna åt att undervisa eleverna och hur 
stor del av deras arbetstid går åt till andra sysslor? Hur har detta mått 
förändrats senaste femårsperioden?  

 
2) Vad har utbildningsnämnden för planer för att utöka lärarledd undervisning 
kommande år?  

 
 
Beslutsunderlag 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-06-20 Dnr: 2022/1952 

 

1 Interpellation om tid för lärarledd 
undervisning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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_________________________________________ 
LIBERALERNA KARLSHAMN

Interpellation  
Till Utbildningsnämndens ordförande Jan-Åke Berg(S). 

Angående Tid för lärarledd undervisning 

Det är mycket glädjande att studieresultaten har varit på uppgång de senaste åren men med 
genomförda besparingar ser vi att det kan finnas anledning att var oroliga för framtiden. Under 
mandatperioden har antalet anställda minskat kraftigt samtidigt som vi i prognoserna ser att antalet 
elever kommer att öka kommande år. 

Logiskt följer att lärarna kommer att få mindre tid att ge varje elev och därmed minskas lärarnas 
möjlighet att var synliga och aktivt leda undervisningen. 

2014 genomförde John Hattie en metaanalys som sammanställde resultaten från 11000 
undersökningar. Denna visade att det viktigaste för för elevernas studieresultat var synlig 
undervisning och synligt lärande, vilket definierades av bland annat lärarledda lektioner och 
möjlighet för läraren att ingripa och stötta eleverna när så behövs. 

Vi ser därför en påtaglig risk att våra framtida elever kommer att få sämre stöd i sin utbildning. Med 
anledning av detta vill jag därför ställa följande frågor till Utbildningsnämndens ordförande Jan-
Åke Berg (S) 

1) Hur stor del av sin tid kan lärarna ägna åt att undervisa eleverna och hur stor del av deras 
arbetstid går åt till andra sysslor? Hur har detta mått förändrats senaste femårsperioden? 

2) Vad har utbildningsnämnden för planer för att utöka lärarledd undervisning kommande år? 

Bodil Frigren Ericsson (L) 

 

 

 

 

 

 

 

1038
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-06-20 Dnr: 2022/1950 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Interpellation om drogförebyggande arbete på skolor - Magnus Sandgren 
(M) 
 
Förslag till beslut 
 
att svaret tas till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Magnus Sandgren (M) ställer med kommunfullmäktiges medgivande följande 
interpellation till utbildningsnämndens ordförande Jan-Åke Berg (S): 
 
 I SVT:s granskning av oxycontinvågen i Karlshamn framkom det uppgifter om 
att det drogförebyggande arbetet på Väggaskolan inte fungerar och att det bland 
elevcoacher inte ens är känt. Det framkommer mycket allvarliga uppgifter i 
granskningen om att det är väldigt lätt att få tag på knark på skolan. Polisen 
vittnar om att man inte kommer kunna stoppa det.  
 
Med anledning av ovanstående är mina frågor:  
 
1. Vilka åtgärder avser du vidta för att förbättra det drogförebyggande arbetet på 

våra skolor?  
 

2. Vilka åtgärder avser du vidta för att involvera all skolpersonal i det 
drogförebyggande arbetet?  
 

3. Varför har omfattningen av drogproblematiken på Väggaskolan inte lyfts i 
Utbildningsnämnden?  

 
Beslutsunderlag 
 
 
 
1 Interpellation till utbildningsnämndens ordf 

 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare

1040



2022-06-20     
  

 

 

Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande Jan-Åke Berg 

 

I SVT:s granskning av oxycontinvågen i Karlshamn framkom det uppgifter om 
att det drogförebyggande arbetet på Väggaskolan inte fungerar och att det 
bland elevcoacher inte ens är känt. Det framkommer mycket allvarliga 
uppgifter i granskningen om att det är väldigt lätt att få tag på knark på skolan. 
Polisen vittnar om att man inte kommer kunna stoppa det.  

 

Med anledning av ovanstående är mina frågor: 

 

1. Vilka åtgärder avser du vidta för att förbättra det drogförebyggande 
arbetet på våra skolor? 

2. Vilka åtgärder avser du vidta för att involvera all skolpersonal i det 
drogförebyggande arbetet?  

3. Varför har omfattningen av drogproblematiken på Väggaskolan inte lyfts 
i Utbildningsnämnden? 

 

Magnus Sandgren (M)
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-06-21 Dnr: 2022/1962 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Interpellation avseende sena handlingar inför möten – Stefan Sörensson 
(L) 
 
Förslag till beslut 
 
att ta svaret till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Stefan Sörensson (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande 
interpellation till Per-Ola Mattsson (S): 
 
Angående: Sena handlingar inför möten 
Inför det extrainsatta kommunstyrelsemötet 20 juni så skulle det tas beslut om 
ägartillskott till bolag som översteg 120 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. 
Trots detta fanns inte allt material tillgängligt morgonen den 19 juni utan det skulle 
komma in under dagen. Vissa viktiga underlag inkom timmen innan styrelsemötet!  
 
Som förtroendevalda har medborgarna gett oss sitt förtroende för att fatta beslut i deras 
namn men bra beslut kräver bra underlag. Tyvärr är det är inte ovanligt dessa anländer 
ett par dagar innan beslutet förväntas tas, eller att de innehåller felaktigheter.  
 
Karlshamn borde under denna mandatperiod lärt sig att dåliga underlag kombinerat med 
tidspressade beslut nästan alltid leder till dåliga beslut som negativt drabbar alla våra 
medborgare.  
 
Ansvaret för att underlaget är korrekt och anländer i tid innan ett möte är ordförandens. 
Som kommunstyrelsen ordförande vill jag fråga Per-Ola Mattsson (S):  
 

1) Hur lång tid innan ett möte tycker du att en ledamot ska få/behöver få tillgång till 
underlaget för att kunna ta ett informerat beslut?  
 

2) Vad kommer du att vidta för åtgärder för att handlingarna ska bli tillgängliga 
snabbare och kvaliteten på underlagen ska öka.  
  

 
Beslutsunderlag 
 
Interpellation till Per-Ola Mattsson (S) 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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_________________________________________ 
LIBERALERNA KARLSHAMN

Interpellation  
Till Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson(S) 

Angående: Sena handlingar inför möten 

(För)Sent beslutsunderlag 
Inför det extrainsatta kommunstyrelsemötet 20 juni så skulle det tas beslut om ägartillskott till bolag 
som översteg 120 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. Trots detta fanns inte allt material 
tillgängligt morgonen den 19 juni utan det skulle komma in under dagen. Vissa viktiga underlag 
inkom timmen innan styrelsemötet! 

Som förtroendevalda har medborgarna gett oss sitt förtroende för att fatta beslut i deras namn men 
bra beslut kräver bra underlag. Tyvärr är det är inte ovanligt dessa anländer ett par dagar innan 
beslutet förväntas tas, eller att de innehåller felaktigheter. 

Karlshamn borde under denna mandatperiod lärt sig att dåliga underlag kombinerat med 
tidspressade beslut nästan alltid leder till dåliga beslut som negativt drabbar alla våra medborgare. 

Ansvaret för att underlaget är korrekt och anländer i tid innan ett möte är ordförandens. Som 
kommunstyrelsen ordförande vill jag fråga Per-Ola Mattsson (S) 

1) Hur lång tid innan ett möte tycker du att en ledamot ska få/behöver få tillgång till underlaget 
för att kunna ta ett informerat beslut? 

2) Vad kommer du att vidta för åtgärder för att handlingarna ska bli tillgängliga snabbare och 
kvaliteten på underlagen ska öka. 

 

Stefan Sörensson (L) 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-06-08 Dnr: 2022/455 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-06-28  
 
 
Handlingar för kännedom juni 2022 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under perioden 2022-05-11—2022-06-16 
 
2022-05-12 DNR 2022/1519 - Expediering av FF 2022-04-08 § 3 Verksamhetsplan 2023 
med budget 
 
2022-05-16 DNR 2022/1534 - Information om ny lagstiftning 
 
2022-05-18 DNR 2022/1572 – Protokoll från länsstyrelsens inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 2021 
 
2022-05-19 DNR 2022/1583 - Åtgärdsplan för arkivtillsyn Karlshamns kommun 2022 
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2022-06-14 DNR 2022/1875 – Granskningsrapport undersökning av tystnadskultur (SN) 
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Nämndsekreterare

1044


	Försättsblad 
	Ärendelista 
	Val av justerare /
	Fastställande av dagordning /
	Färdigställande av byggnationen på Emigranten 1 (Östra Piren) 2022/1789
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Protokollsutdrag SV § 32 2022 Totalkostnad för Emigranten 1, nedskrivningsbehov och behov av utökad borgensram 2022 för Karlshamnsfastigheter AB
	Totalkostnad för Emigranten 1, nedskrivningsbehov och behov av utökad borgensram 2022 för Karlshamnsfastigheter AB(2)
	Protokollsutdrag KAFAB § 63.2022
	Protokollsutdrag KAFAB § 70.2022
	Mail från Stadsvapnet ang. komplettering av beslut 2022-05-20
	Huvuddokument Emigranten 220519
	Byggnaderna Östra Piren - tre alternativ
	Bilaga 1 - avtal arkitekt 2011-07-05
	Bilaga 2 - Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 47 - bygga etapp 5a
	Bilaga 3 - Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-13, §76 - bygga etapp 5a ocj 5b
	Bilaga 4 - Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, §92 - utökning av borgensram till 430Mkr inkl. bilagor
	Bilaga 5 - Slutrapport Genomlysning förprojektering Emigranten 1, 200424
	Bilaga 6 - Granskningsrapport del 1 KAFAB
	Bilaga 7 - Granskningsrapport del 2 KAFAB
	Bilaga 8 - Granskningsrapport del 3 KAFAB
	Bilaga 9 - Granskning av beslutsprocessen i projekt Emigranten samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt PWC nov 2021
	Bilaga 10 - Rapport Emigranten 2021-06-18
	Bilaga 11 - Bilagor till Rapport Emigranten 2021-06-18
	Bilaga 12 - Ostra Piren Salj kontor 2022-vi kan lova havsutsikt
	Bilaga 13 - Forstudie Ostra Piren 21.10.12
	Bilaga 14 - utredning kring nedskrivningsbehovet 220115
	Bilaga 17 - Styrelseprotokoll § 63 Karlshamnsfastigheters styrelsemöte 220517
	Ny driftkalkyl Stadsvapnet
	Stadsvapnet 220601
	Presentation för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2022-06-01


	Köp av NetPort Science Park AB 2022/1927
	Ärendeprotokoll KS
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Skrivelse från NetPort.Karlshamn ideell förening till Karlshamns kommun
	Kontrollbalansräkning för NetPort Science Park AB samt revisorns yttrande över densamma
	Årsredovisning NetPort Science Park AB 2021
	AI DigIT Hub Beslut om stöd_20341203
	Annex II_2019-1-SE01-KA202-060583
	BSRCNP Grant Agreement_signed
	CLUK Brygga Avtal med Det Gröna Mejeriet 200930
	CoDev Beslut om stöd 20281338
	CoSkill 2020-00336-24 Beslut ESF
	DigiCiti 52588-1 Beslut
	Drivmedelstekn Beslut 52359-1
	EMPower 2021-21505 Avtal insatser komm energiinnov_Netport_sign FINAL2
	Food Tech Beslut om stöd_20205333
	Genmförbarhetsstud Underrättelse 20313522
	Genomförbarhetss Beslut om stöd_20202450
	Genomförbarhetss Ändringsbeslut_20202450
	Innovationsinit Beviljande den 10 februari INNO 2.0
	KickStart S3 Beslut om stöd_20306331
	Konsultation Avtal med Det Gröna Mejeriet 200930
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	TASK 21 Annex (c)_Copy of Agreement No 2019-1-FR01-KA203-063063


	Resultatrapport januari-april 2022 2021/3541
	Ärendeprotokoll KS
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	KF Resultatrapport april 2022
	ÖFN Resultatrapport april 2022
	ValN Resultatrapport april 2022
	REV Resultatrapport april 2022
	KS Resultatrapport april 2022
	UN Resultatrapport april 2022
	KN Resultatrapport april 2022
	TFN Resultatrapport april 2022
	BN Resultatrapport april 2022
	SocN Resultatrapport april 2022
	Stadsvapnet Resultatrapport april 2022
	KEAB Resultatrapport april 2022
	KHAB Resultatrapport april 2022
	KABO Resultatrapport april 2022
	KAFAB Resultatrapport april 2022
	Kreativum Resultatrapport april 2022


	Omfördelning av anslag till förfogande 2022 2021/2503
	Ärendeprotokoll KS
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Omfördelning av anslag till förfogande 2022


	Bildande av parkeringsbolag inom Stadsvapenkoncernen 2020/481
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Protokollsutdrag TFN § 44 2022 Bildande av parkeringsbolag inom Stadsvapenkoncernen - svar på remiss
	Protokollsutdrag KS § 264/2021 Bildande av parkeringsbolag inom Stadsvapenkoncernen
	Protokollsutdrag SV § 38/2020 Hemställan om bildande av parkeringsbolag inom Stadsvapenkoncernen
	Protokollsutdrag KSAU 304/2021 Bildande av parkeringsbolag inom Stadsvapenkoncernen
	Rapport - Utredning framtida parkeringsorganisation i Karlshamn
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Presentation


	Upphävande av Karlshamns kommuns näringslivsprogram 2022/1509
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 44 - Uppdatering av Karlshamns kommuns näringslivsprogram
	Näringspolitiskt program 2014.docx


	Ny VA-plan (vattentjänstplan) för Karlshamns kommun 2021/666
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Förslag till ny VA-plan (vattentjänstplan) för Karlshamns kommun
	Bilaga 1 VA-utbyggnadsplan för Karlshamns kommun
	Utdrag ur styrelseprotokoll Karlshamn Energi Vatten AB 2022-04-28
	Protokollsutdrag BN § 88/2022 Yttrande rörande förslag till ny VA-plan för Karlshamns kommun
	Protokollsutdrag MBV § 25/2022 Yttrande gällande VA-plan Karlshamns kommun


	Taxa för tillsyn av försäljning av sprängämnesprekursorer 2022/1411
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer


	Tillägg till Miljöförbundet Blekinge Väst förbundsordning - tillsyn av försäljning av sprängämnesprekursorer 2022/1411
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	MSB faktablad om sprängämnesprekusorer 2021


	Egenavgift för heldygnsvård inom socialförvaltningens vuxenenhet 2022/1323
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Egenavgift för heldygnsvård inom socialförvaltningens vuxenenhet, i författningssamlingsmall
	Protokollsutdrag SN § 64 2022 Egenavgift för heldygnsvård inom vuxenenheten


	Fördelning av statsbidrag kopplat till val 2022/1618
	Ärendeprotokoll KS
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Protokollsutdrag VN § 29 2022 Fördelning av statsbidrag kopplat till val


	Ny avgift inom utbildningsnämndens verksamhetsområde - utfärdande av ersättningslegitimation vid förlust av skollegitimation 2022/1052
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Protokollsutdrag UN § 19 2022 Ny avgift inom utbildningsnämndens verksamhetsområde - skollegitimation
	Avgift för utfärdande av ersättningslegitimation vid förlust av skollegitimation, i författningssamlingsmall


	Ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamns bevarande år 2021 2022/1936
	Ärendeprotokoll KFPRES
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Årsredovisning Skottsbergska gården 2021
	Revisionsberättelse Skottsbergska gården 2021


	Motion om tveksamma appar i kommunal verksamhet, Björn T Nurhadi (SD) 2020/2837
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Motion om tveksamma appar
	Protokollsutdrag KSAU § 71/2022 Motion om tveksamma appar i kommunal verksamhet - Björn T Nurhadi (SD) och Håkan Abramsson (SD)


	Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar - Björn T Nurhadi (SD) 2019/4002
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar
	Protokollsutdrag SN § 66/2022 Yttrande över motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar - Björn T Nurhadi (SD)
	Protokollsutdrag AV § 42/2020 Yttrande över motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar


	Motion om att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns kommun - Björn Tenland Nurhadi (SD) Görgen Lennarthsson (SD) 2022/638
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Motion om att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns kommun - Björn Tenland Nurhadi (SD) Görgen Lennarthsson (SD)


	Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom Socialnämndens verksamhetsområde år 2022, kvartal 1 2022 - socialtjänsten 2022/703
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Protokollsutdrag SN § 89 2022 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom socialnämndens verksamhetsområde, kvartal 1 2022


	Fyllnadsval av ledamot i Karlshamns Kombiterminal AB - Tomas Hågbäck 2018/3942
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Nomineringar till nämnder och styrelser - Tomas Hågbäck (S)


	Fyllnadsval av ledamot i Karlshamns Hamn AB - Tomas Hågbäck (S) 2018/3940
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Nomineringar till nämnder och styrelser - Tomas Hågbäck


	Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Västblekinge Miljö AB - Bengt-Olof Björck (S) 2018/3927
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Nomineringar till nämnder och styrelser - Bengt-Olof Björck (S)


	Fyllnadsval av ersättare i Socialnämnden - Jonas Sundin (S) 2018/3824
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Nomineringar till nämnder och styrelser - Jonas Sundin (S)


	Avsägelse från uppdragen som revisor och ordförande för revisorerna - Lars Beckman (M) 2018/3804
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Avsägelse från uppdragen som revisor och ordförande för revisorerna samt som revisor i kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge


	Anmälan om avgång från uppdraget som revisor i kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge - Lars Beckman (M) 2018/3804
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Avsägelse från uppdragen som revisor och ordförande för revisorerna samt som revisor i kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge


	Fyllnadsval av lekmannarevisor Västblekinge Miljö AB - Thomas Nilsson (C) 2018/3804
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Protokollsutdrag REV § 2 2022-05-31 Ny lekmannarevisor för Västblekinge Miljö AB


	Interpellation om tid för lärarledd undervisning - Bodil Frigren Ericsson (L) 2022/1952
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Interpellation om tid för lärarledd undervisning


	Interpellation om drogförebyggande arbete på skolor - Magnus Sandgren (M) 2022/1950
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Interpellation till utbildningsnämndens ordf


	Interpellation avseende sena handlingar inför möten - Stefan Sörensson (L) 2022/1962
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Interpellation till Per Ola Mattsson


	Handlingar för kännedom juni 2022 2022/455
	Tjänsteskrivelse


