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Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-02-15  

 
 
Kommunfullmäktige 

Dagordning 
 
Nr Ärende 

1.  Information - samhällsbyggnadsförvaltningen 
2.  Information - kommunledningsförvaltningen 
3.  Ekonomisk månadsuppföljning november månad 2015 
4.  Värdeöverföring från Karlshamnsbostäder AB 
5.  Höjning av Va-taxa och brukningsavgifter 
6.  Arkivreglemente för Karlshamns kommun 
7.  Anläggande av kickbikeåkning vid spontanidrottsplatsen vid 

Österslätt 
8.  Motion om att sätta ut bänkar vid gång- och cykelvägar 
9.  Motion angående införande av ett ungdomsråd 
10.  Motion om ökad offentlighet för delaktighet och demokrati 
11.  Motion om avgiftsfri kollektivtrafik 
12.  Motion om knarkhund på skolor och fritidsgårdar 
13.  Utbetalning av kommunalt partistöd 2016 
14.  Interpellation om fyrverkerier - Anders Englesson (MP) 
15.  Inkomna motioner februari 2016 
16.  Anmälan av delegationsbeslut februari 
17.  Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 
18.  Fyllnadsval som ersättare i byggnadsnämnden - Magnus Sandgren 

(M) 
19.  Entledigande från uppdrag som ledamot i Karlshamnsbostäder AB 

- Henrik Hult (S) 
20.  Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - 

Henrik Hult (S) 
21.  Entledigande från uppdrag som ledamot i kulturnämnden - Henrik 

Hult (S) 
22.  Entledigande från uppdrag som ledamot och vice ordförande i 

valnämnden - Henrik Hult (S) 
23.  Entledigande från uppdraget som ledamot i nämnden för barn, 

ungdom och skola - Diez Nobach (S) 
24.  Entledigande från uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden - 

Michael Andersson (M) 
25.  Entledigande från uppdrag som ersättare i nämnden för barn, 

ungdom och skola - Michael Andersson (M) 
26.  Fyllnadsval som ersättare i omsorgsnämnden - Magnus Arvidsson 

(M) 
27.  Interpellation om konsekvenser för kommunen och dess invånare 

vid nedläggning av dagakuten 
28.  Statistikrapport enligt 16 kap 6h § i socialtjänstlagen och 28 f-g §§ 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
avseende kvartal 4 år 2015 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-02-04 Dnr: 2016/529 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Information - samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Förslag till beslut 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadschef Daniel Wäppling informerar om förvaltningen verksamhet. 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-02-04 Dnr: 2016/529 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Information - kommunledningsförvaltningen 
 

Förslag till beslut 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör Göran Persson informerar om förvaltningens verksamhet. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Efter elva månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att helårs-
resultatet väntas uppgå till minus 8,2 mnkr vilket är 5,4 mnkr sämre än budget som efter 
tilläggsbudgetering uppgår till minus 2,8 mnkr. Nämnderna har rapporterat att årets 
budget som helhet kommer att lämna ett överskott med 2,3 mnkr, varav VA-verksamheten 
står för 0,8 mnkr.  
 
För finansförvaltningen beräknas underskott med 7,4 mnkr mot budget. Avvikelsen beror 
främst på lägre skatter och bidrag baserat på SKL:s senaste prognos samt sämre 
finansnetto. 
 
I rapporten har ingen hänsyn tagits till det tillfälliga statsbidraget för mottagning av 
flyktingar.  
 
Årets investeringar beräknas uppgå till 115 mnkr, vilket är 5 mnkr lägre än budgeterad 
nivå som uppgår till 120 mnkr. Negativ avvikelse beroende på förändringar i 
kommunstyrelsens exploateringsprojekt Östra Piren, Vettekulla och Logistik Karlshamn. 
Positiv avvikelse för övriga nämnder beroende på förseningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Ekonomisk månadsuppföljning november månad 2015 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-12-09 Dnr: 2015/1590 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunkansli 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2015-12-15 295 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Ekonomisk månadsuppföljning november månad 2015 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Efter elva månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att helårs-
resultatet väntas uppgå till minus 8,2 mnkr vilket är 5,4 mnkr sämre än budget som efter 
tilläggsbudgetering uppgår till minus 2,8 mnkr. Nämnderna har rapporterat att årets 
budget som helhet kommer att lämna ett överskott med 2,3 mnkr, varav VA-verksamheten 
står för 0,8 mnkr.  
 
För finansförvaltningen beräknas underskott med 7,4 mnkr mot budget. Avvikelsen beror 
främst på lägre skatter och bidrag baserat på SKL:s senaste prognos samt sämre 
finansnetto. 
 
I rapporten har ingen hänsyn tagits till det tillfälliga statsbidraget för mottagning av 
flyktingar.  
 
Årets investeringar beräknas uppgå till 115 mnkr, vilket är 5 mnkr lägre än budgeterad 
nivå som uppgår till 120 mnkr. Negativ avvikelse beroende på förändringar i 
kommunstyrelsens exploateringsprojekt Östra Piren, Vettekulla och Logistik Karlshamn. 
Positiv avvikelse för övriga nämnder beroende på förseningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Ekonomisk månadsuppföljning november månad 2015 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
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  2015-12-14  

  1(2)  

MÅNADSUPPFÖLJNING PER 151130 
 
Kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillhanda 
 
Ekonomisk översikt 
 
Föreliggande ekonomiska rapport per 151130 bygger, avseende redovisningen av de olika 
verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och förvaltningar. För 
resterande delar ansvarar ekonomiavdelningen centralt för prognoser och beräkningar.  
 
Efter elva månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att helårs-
resultatet väntas uppgå till minus 8,2 mnkr vilket är 5,4 mnkr sämre än budget som efter 
tilläggsbudgetering uppgår till minus 2,8 mnkr. Nämnderna har rapporterat att årets budget 
som helhet kommer att lämna ett överskott med 2,3 mnkr, varav VA-verksamheten står för 
0,8 mnkr.  
 
Omsorgsnämnden och socialnämnden bedömer att respektive budget, efter beslutad 
tilläggsbudgetering, kommer att räcka till årets verksamhet. 
 
Övriga nämnder redovisar tillsammans att årets budget kommer att hållas.  
 
För finansförvaltningen beräknas underskott med 7,4 mnkr mot budget. Avvikelsen beror 
främst på lägre skatter och bidrag baserat på SKL:s senaste prognos samt sämre finansnetto. 
 
I rapporten har ingen hänsyn tagits till det tillfälliga statsbidraget för mottagning av 
flyktingar.  
 
Årets investeringar beräknas uppgå till 115 mnkr, vilket är 5 mnkr lägre än budgeterad nivå 
som uppgår till 120 mnkr. Negativ avvikelse beroende på förändringar i kommunstyrelsens 
exploateringsprojekt Östra Piren, Vettekulla och Logistik Karlshamn. Positiv avvikelse för 
övriga nämnder beroende på förseningar. 
 
Verksamhetsmässig översikt – personal 
Personalchefens analys av resursanvändning och sjukstatistik redovisas nästa gång i 
samband med bokslut 2015.  
 
Slutkommentar 
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  2015-12-14  

  2(2)  

Den sammantagna årsprognosen efter elva månader bedöms uppgå till minus 8,2 mnkr. 
Detta är sämre än den budgeterade nivån som efter beslutad tilläggsbudgetering uppgår till 
minus 2,8 mnkr. 

DRIFTREDOVISNING (tkr)    

Nämnder Årsbudget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 

Kommunfullmäktige -2 147 -2 147 0 
Överförmyndarnämnd -3 157 -3 157 0 
Valnämnd -64 -64 0 
Revision -1 417 -1 417 0 
Kommunstyrelse -142 945 -142 395 551 
Festivalkommitté -3 557 -3 557 0 
BUS nämnd -525 943 -526 332 -389 
Gymnasienämnd -155 011 -154 463 548 
Kulturnämnd -24 931 -24 922 9 
Teknisk nämnd -75 111 -75 111 0 
Teknisk nämnd VA 468 1 238 770 
Byggnadsnämnd -6 861 -6 031 830 
Fritidsnämnd -51 760 -51 760 0 
Omsorgsnämnd -586 942 -586 942 0 
Socialnämnd -90 850 -90 850 0 
Tilläggsbudget On och Socn, KF 151207 -4 602 -4 602 0 

Summa nämnder -1 674 830 -1 672 512 2 318 

Summa finansiering 1 672 048 1 664 303 -7 745 

    

DRIFTSREDOVISNING TOTALT -2 782 -8 209 -5 427 

      

INVESTERINGSREDOVISNING TOTALT -120 458 -115 002 5 456 
 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Hägvall Lundberg  Kent Wahnström 
Stf Ekonomichef   Ekonom 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Stadsvapnet AB:s förslag till värdeöverföring från dotterbolaget 
Karlshamnsbostäder AB till moderbolaget med hälften av 2015 års nettoöverskott som 
uppkommit vid avyttring av fastigheter. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår kommunfullmäktige att godkänna en värdeöverföring 
från dotterbolaget Karlshamnsbostäder AB till moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
Utifrån detta beslut kommer koncernbidragen avseende 2015 att räknas om. 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag till förslaget 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Magnus Gärdebring (M) avslagsyrkande mot Stadsvapnets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Stadsvapnets förslag. 
 
Reservationer 
 
Mot beslutet reserverar sig Magnus Gärdebring (M)Elin Petersson (M), Emanuel Norén 
(M), Tommy Strannemalm (SD) och Tor Billing (SD). 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Hans Hyllstedt 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-01-27 Dnr: 2016/395 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-02-02 5 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Värdeöverföring från Karlshamnsbostäder AB 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Stadsvapnet AB:s förslag till värdeöverföring från dotterbolaget 
Karlshamnsbostäder AB till moderbolaget med hälften av 2015 års nettoöverskott som 
uppkommit vid avyttring av fastigheter. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår kommunfullmäktige att godkänna en värdeöverföring 
från dotterbolaget Karlshamnsbostäder AB till moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
Utifrån detta beslut kommer koncernbidragen avseende 2015 att räknas om. 
 
 
Bilagor 
1 Värdeöverföring från Karlshamnsbostäder AB - Stadsvapnets protokoll 2016-01-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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STADSVAPNET  I  KARLSHAMN  AB PROTOKOLL  nr 1

v
2016-01-21

,.«.. 

u.

§  5  Beslutsärenden .a

l. Värdeöverföring från Karlshamnsbostäder AB

Bakgrund

l lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och som trädde i kraft

2011-01-01  står det bl a beskrivet om möjligheter av värdeöverföringar till ägaren. I 4§ står
det att begränsningen av värdeöverfciringar (3 §) inte gäller för överföring av sådant

nettoöverskott som uppkommit vid avyttring av fastigheter under föregående räkenskapsår.
Med nettoöverskott avses skillnaden mellan en fastighets försäljningspris och dess
bokförda värde med tillägg för försäljningskostnader. Värdeöverföringen får dock inte
överstiga hälften av nettoöverskottet och ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges beslut.

Denna lag (6§) säger också att ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag ska skriftligen
varje år till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämna uppgifter om

beslutade vårdeöverföringar och hur de har beräknats.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar möjligheten att utnyttja 4§ i Allvillagen genom att föreslå
kommunfullmäktige godkänna en värdeöverföring från dotterbolaget Karlshamns-

bostäder AB till moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB. Utifrån detta beslut
kommer koncernbidragen avseende  2015  att räknas om.

Styrelsen beslutar for egen del

att ge VD i uppdrag att uppdatera beräkningen av koncernbidrag, med beaktande av
styrelsens synpunkter, om kommunfullmäktige godkänner nedanstående forslag.

Styrelsen beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige

att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Stadsvapnet AB:s förslag till värdeöverföring från dotterbolaget
Karlshamnsbostäder AB till moderbolaget med hälften av  2015  års nettoöverskott som

uppkommit vid avyttring av fastigheter.

Skrivelse från Göran Persson,VD och Hans Hyllstedt, vVD

Skrivelse från Ann Åstrand, kommunjuiist
Skrivelse från Anders Håkansson, aukt revisor EY

Bilaga:

3(4)

k
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STADSVAPNET  I  KARLSHAMN  AB

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STYRELSESAMMANTRÄDE  MED
STADSVAPNET I  KARLSHAMN  AB

PROTOKOLL  nr 1

2016-01-21

Plats  och  tid: Asarumssalen, Rådhuset i Karlshamn kl  11:00 - 11:20

Närvarande: (markerade med x):

Ledamöter

x Per-O1a Mattsson, ordf.

x Annika Westerlund, v  ordf.

- Magnus Sandgren

x Anders Karlsson

- Elin Petersson

- Tommy Strannemalm
Rune Andersson

Anders Englesson

01a Persson

Tyrone Svärdh

Ted Olander

><><><?<1

Personalrepresentanter

- Glenn O1ofsson
- Johanna Lindell

Tjänstemän

x  Göran Persson, VD

- Hans Hy11stedt, V VD/ sekreterare

x Marita Lindström, sekreterare

x Ann Åstrand, kommunjurist

Suppleanter

Rolf Göransson

Rolf Fredriksson

Anders Håkansson, EY

Lars Johansson, EY

_Tid för justering: Prot0k011et justeras måndagen den 25 januari 2016

Vid sammanträdet behandlade ärenden: §§ 1  —  8

J usteringsledamöter

Per-Ola Mattsson

Sekreterare

ÄMÅÅÃ/
arita Lindström

Rune Andersson

1(4)

v

i
1

-�12�-



KARLSHAMN
 

2016-01-18

Till

Stadsvapnet i Karlshamn AB

Karlshamnsbostäder AB - Värdeöverföring till moderbolaget

Bakgrund

Ilag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och som trädde i
kraft  2011-01-01  står det bl a beskrivet om möjligheter av värdeöverfciringar till

ägaren. I 4§ står det att begränsningen av värdeöverfönngar  (3§) inte gäller för

överföring av sådant nettoöverskott som uppkommit vid avyttring av fastigheter

under föregående räkenskapsår. Med nettoöverskott avses skillnaden mellan en

fastighets försäljningspris och dess bokförda värde med tillägg för försäljnings-

kostnader. Värdeöverföringen får dock inte överstiga hälften av nettoöverskottet och
ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges beslut.

Denna lag (6§) säger också att ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag ska
skriftligen varje år till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
lämna uppgifter om beslutade värdeöverforingar och hur de har beräknats.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar för egen del

att ge VD i uppdrag att uppdatera beräkningen av koncernbidrag om kommun-

fullmäktige godkänner nedanstående förslag.

Styrelsen beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige

att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Stadsvapnet AB:s förslag till värdeöverföring från dotterbolaget

Karlshamnsbostäder AB till moderbolaget med hälften av  2015  års nettoöverskott
som uppkommit vid avyttring av fastigheter.

K -ls  016-01-18

G' r ersson Hans Hyllstedt
Kommundirektör och VD i Stadsvapnet Ekonomichef och vice VD i Stadsvapnet

Bilaga: Skrivelse från Ann Åstrand, kommunjurist
Skrivelse från Anders Håkansson, aukt revisor EY

Karlshamns Kommun  -  Kommunledningsförvaltningen  v  Ekonomi
Rådhuset - 374 B1 Karlshamn  < Tfn 0454-811 54 - Fax  0454-810  41

E-post: ekonomi@karlshamn.se - Hemsida: www.karlshamn.se
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Värdeöverföring — KABO

Bakgrund

Bolagsordning och Ägardirektiv för KABO samt Ägardirektiv för Karlshamns kommuns
helägda aktiebolag
Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879), gäller från 1 januari 201 l.
Cirkulär 10:66 från SKL

Bolagsordningen

4 § Ändamålet  med bolagets verksamhet
Paragrafen är anpassad till  den nya  lagstiftningen  och för övrigt krävs, enligt lagen om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, ett bostadsforetag som:

0  drivs som aktiebolag av en eller flera kommuner med allmännygttigt sfie

0  förvaltar bostadslägenheter, som upplåts med hyresrätt

I  främjar bostadsförsörjningen i kommunen

c  erbjuder de boende boendeinflytande och inflytande i bolaget
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer vilket innebär att:

I  konnnunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav
0  kommunen ska normalt inte tillskjuta medel

o kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor pålån

kommunen kan bli skyldig att upphandla bostadsforsörjningsåtgärder som inte utförs i
egen regi

Begränsningar i värdeöverfcjringar.
Kollektivt förhandlade hyror ska vara normerande.

Skyddsre gel dämpar effekten av kraftiga hyreshöjningar.

§ 5 F  itllmäktiges godkännande och  rätt att ta ställning
Bolaget ska  bereda kommunfullmäktige möjlighet' att  ta ställning innan sådana  beslut  i
verksamheten som  är  av principiell betydelse  eller annars av  större vikt  fattas.

§  J 2 Ärenden på årsstämma
8. b) dispositioner beirayfande bolagets vinst eller  förlust  enligt den  fastställda

balansräkningen

Ãgardirektivet för  KABO

Ekonomiska och finansiella  mål  (sid  3 st 2)
Värdeöverföringen ska  årligen lämnas till  moderbolaget  Stadsvapnet i Karlshamn  AB.
Moderbolaget bestämmer, efter  samråd med  bolaget, hur  avkastningen  ska  lämnas.

Ägardirektiv för kommunens helägda bolag

7.1 Resultatdispositioner (sid  15  p  3)
Bolaget ska  disponera  sitt resultat enligt följande  modell, om  inte  Moderbolaget beslutar
annat:

I  Avdrag görs  för  av ägaren_ fastställd  värdeäverfäring i form av koncernbidrag eller

utdelning till Moderbolaget

l
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5.3 Moderbolaget (sz'd8p 4)
Maderbolczget ska:

Svara för beredning och samordning avf/*ågor där kommunfullmiiktige ska få ia

ställning innan beslut fattas eller som kräver kommunfullmäktiges godkännande

Begränsning av  värdeöverföringar

Värdeöverföringar från aktiebolag regleras i  17  kap aktiebolagslagen (2005:551).  En  första
förutsättning för att värdeöverföringar från ett kommunalt bostadsaktiebolag ska få ske är
naturligtvis att det finns ett överskott som enligt reglernai aktiebolagslagen är tillgängligt för
värdeöverföring. Därutöver begränsas möjligheterna ytterligare av reglerna i 3-5  §§ i lagen

om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Beräkningsregel (3 § 1 st). Summan av tillskjutet kapital multiplicerat med den

genomsnittliga statslåneräntan plus en procentenhet. Detta är högsta möjliga belopp.

Tczkregel (3 § 2 st). Under ett är får inte värdeöverföringama överstiga hälften av

föregående års vinst.

Undanrag-fastighetyförsäüningar (4 §). Hälften av ett nettoöverskott som uppkommit
vid avyttringar av fastigheter under föregående räkenskapsår delas ut oberoende av

begränsningsregeln. En värdeöverföring p. ga. fastighetsförsäljning ska alltså inte

räknas in i den sammanlagda värdeöverföringen enligt takregeln. Nettoöverskott  =
skillnaden mellan fastighetens försäljningspris och dess bokförda värde med tillägg för
försäljningskostnaderna. Innan bolaget beslutar om en sådan utdelning krävs ett

ställningstagande av kommunfullmäktige.

Beslutsgång
KABO:s styrelse/VD sammanställer ett beslutsunderlag avseende ett beräknat
överskott avseende fastighetsförsäljningar, som kan läggas till grund för en
värdeöverföring

Stadsvapnet i Karlshamn AB bereder ärendet inför ställningstagande i
kommunfullmäktige

Iionnnunfullmälçtige tar ställning till ett förslag till värdeöverföring

KABO:s styrelse bereder förslaget till bolagsstämman

Bolagsstämman i  KABO  beslutar om värdeöverföringen

Ann Åstrand

Kommunjurist

l

t
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Building a better
*working world

Värdeöverföring enligt Lagen om kommunala

Bostadsaktiebolag (Allvillagen)

Stadsvapnet AB

Datum 20 januari 2016

Till Styrelsen

Från EY, huvudansvarig revisorAnders Håkansson

1 Bakgrund

Styrelsen i Stadsvapnet i Karlshamn AB (Stadsvapnet) har för avsikt att

besluta om att det helägda dotterbolaget Karlshamnsbostäder AB (KABO).
med stöd av  4  § Allvillagen, skall överföra kapital motsvarande hälften av

realisationsvinsten av de fastighetsförsäljningar som KABO genomfört under

2015. Överföringen är tänkt att ske genom att KABO ger Stadsvapnet ett
koncernbidrag i samband med bokslutet 2015-12-31, VD för Stadsvapnet,

Göran Persson, har bett EY göra ett utlåtande avseende denna tänkta

transaktion.

2 Beskrivning av värdeöverföringen

Enligt 3  §  Allvillagen är värdeöverföringen från kommunala bostadsföretag

begränsade. Utöver värdeöverföringar enligt dessa begränsningsregler kan

ett kommunalt bostadsaktiebolag föra över kapital motsvarande hälften av

nettoöverskottet från fastighetsförsäljningar (försäljningspris minus bokfört
värde minus försäljningskostnader). Ägarens beslut om Värdeöverföring

enligt 4 §Allvillagen måste föregås av beslut av kommunfullmäktige (KF).

Enligt uppgift erhállen från KABO uppgick nettoöverskottet från

fastighetsförsäljningar under 2015 till 13104 885 kr. Hälften av detta blir
6  552 442 kr som lämnas som utdelning i form av extra koncernbidrag till

Medlem i Ems! A Vuunn Glubal Lumlea

l
l
l
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Building a better
working world

Stadsvapnet i bokslutet 2015-12-31. Beloppet blir avdragsgillt hos KABO och

skattepliktigt i Stadsvapnet AB.

Beslutsgången är enligt följande:

- Styrelsen i Stadsvapnet beslutar om att bereda ärendet inför KF den

- KF tar ställning till värdeöverföringen

-  Bolagstämman beslutar att genomföra värdeöverföringen genom att

fastställa årsredovisningen för KABO 2015-12-31.

3  Slutsats

Baserat på de uppgifter vi erhållit och den redogörelse vi gjort ovan är det vår

bedömning är att det inte finns några hinder för att genomföra den planerade

värdeöverföringen. Värdeöverföringen bedöms vara tillåten med avseende

på såväl bolagsordning, ägardirektiv och Allvillagen.

Stadsvapnet AB 2 (2)

Värdeöverföring enligt Lagen om kommunala

Bostadsaktiebolag (Allvillagen)

l
l

l
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 

att föreslå kommunfullmäktige att höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 % 
 
att höjningen ska gälla fr.o.m. lagakraftvunnet beslut 
 
Sammanfattning 
 
Under innevarande år har VA-enhetens intäkter från storkunder minskat och 
kapitalkostnaderna ökat. Samtidigt har VA-enheten ökande investeringsbehov avseende 
Långasjöns vattenverk, Sternö avloppsreningsverk och Mörrums avloppsreningsverk samt 
utbyggnad av avlopp utanför nuvarande verksamhetsområde m fl projekt. Investeringarna 
sker i enlighet med kommunens fastställda VA-plan. 
 
VA-enheten föreslår därför en höjning av brukningstaxan för vattentjänsterna från och med 
2016-02-01 med 5 % på både fast och rörlig del, detta innebär bland annat att 
kubikmeteravgiften för vatten och avlopp höjs från 14,79 kr/m3 till 15,53 kr/m3 och att 
den fasta avgiften för spillavloppsvatten för en normal villa (qn 2,5) höjs från 2 479,31 kr 
per år till 2 603,28 kr per år. Dagvattenavgiften höjs från 757,05 kr/år till 794,90 kr/år. 
Samtliga angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt (moms). 
 
För en normalvilla som använder 150 m3/år blir det med föreslagen höjning ca 273 kr 
dyrare/år/fastighet, inklusive moms. 
 
Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade under 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag Förslag på höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2016 
2 Förslag på höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2016 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Abonnenthandläggare Lotta Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 

att föreslå kommunfullmäktige att höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 % 
 
att höjningen ska gälla fr o m 2016-03-01 
 
Sammanfattning 
 
Under innevarande år har VA-enhetens intäkter från storkunder minskat och 
kapitalkostnaderna ökat. Samtidigt har VA-enheten ökande investeringsbehov avseende 
Långasjöns vattenverk, Sternö avloppsreningsverk och Mörrums avloppsreningsverk samt 
utbyggnad av avlopp utanför nuvarande verksamhetsområde m fl projekt. Investeringarna 
sker i enlighet med kommunens fastställda VA-plan. 
 
VA-enheten föreslår därför en höjning av brukningstaxan för vattentjänsterna från och med 
2016-02-01 med 5 % på både fast och rörlig del, detta innebär bland annat att 
kubikmeteravgiften för vatten och avlopp höjs från 14,79 kr/m3 till 15,53 kr/m3 och att 
den fasta avgiften för spillavloppsvatten för en normal villa (qn 2,5) höjs från 2 479,31 kr 
per år till 2 603,28 kr per år. Dagvattenavgiften höjs från 757,05 kr/år till 794,90 kr/år. 
Samtliga angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt (moms). 
 
För en normalvilla som använder 150 m3/år blir det med föreslagen höjning ca 273 kr 
dyrare/år/fastighet, inklusive moms. 
 
Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade under 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag Förslag på höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2016 
2 Förslag på höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2016 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Abonnenthandläggare Lotta Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-01-13 Dnr: 2015/4338 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Samhällsbyggnadsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19 8 
Kommunstyrelsen 2016-02-02 10 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Höjning av Va-taxa och brukningsavgifter from 2016-03-01 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 

att föreslå kommunfullmäktige att höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 % 
 
att höjningen ska gälla fr o m 2016-03-01 
 
Sammanfattning 
 
Under innevarande år har VA-enhetens intäkter från storkunder minskat och 
kapitalkostnaderna ökat. Samtidigt har VA-enheten ökande investeringsbehov avseende 
Långasjöns vattenverk, Sternö avloppsreningsverk och Mörrums avloppsreningsverk samt 
utbyggnad av avlopp utanför nuvarande verksamhetsområde m fl projekt. Investeringarna 
sker i enlighet med kommunens fastställda VA-plan. 
 
VA-enheten föreslår därför en höjning av brukningstaxan för vattentjänsterna från och med 
2016-02-01 med 5 % på både fast och rörlig del, detta innebär bland annat att 
kubikmeteravgiften för vatten och avlopp höjs från 14,79 kr/m3 till 15,53 kr/m3 och att 
den fasta avgiften för spillavloppsvatten för en normal villa (qn 2,5) höjs från 2 479,31 kr 
per år till 2 603,28 kr per år. Dagvattenavgiften höjs från 757,05 kr/år till 794,90 kr/år. 
Samtliga angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt (moms). 
 
För en normalvilla som använder 150 m3/år blir det med föreslagen höjning ca 273 kr 
dyrare/år/fastighet, inklusive moms. 
 
Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade under 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag Förslag på höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2016 
2 Förslag på höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2016 
 
 
Beslutet skickas till 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-01-13 Dnr: 2015/4338 

 
 
 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Abonnenthandläggare Lotta Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-12-02 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Mörrumssalen, klockan 13:15-18:00  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ivo Akum Ledamot (S) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Bo Sandgren Ledamot (S) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Mats Olausson, (M) ersättare för Britt Kilsäter 
§§ 184-191,  

 

  
 

Närvarande 
ersättare: 

Bo Bogheim, (SD), Catarina Flod, (M), Mats Olausson, (M), Lennart 
Larsson, (MP) 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling, trafikingenjör Per Ingströmer, 
tf gatuchef Jonas Johansson, fastighetsförvaltare Lars Persson, 
fastighetsingenjör Anna Holmberg, fastighetschef Ulf Ohlsson, 
enhetschef kost Christina Svensson, ekonom Susanne Andersen, 
miljöingenjör Jesper Bergman, markförvaltare Martin Einarsson 

 

 

Utses att justera: Anneli Bengtsson  

Paragrafer: §§ 172-195  

Justeringsdatum:  2015-12-08 

Sekreterare ……………………………………………………  
 Gertrud Persson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………………… 

Anneli Bengtsson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-12-02 

sid 2 av 3 

 
 

 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2015-12-02   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-12-08 Datum då anslaget 
tas ner:  

2015-12-30 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-12-02 

sid 3 av 3 

 
§ 176 Förslag på höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2016 2015/4338 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 % 
 
att höjningen ska gälla fr o m 2016-03-01 
 
Sammanfattning 
Under innevarande år har VA-enhetens intäkter från storkunder minskat och 
kapitalkostnaderna ökat. Samtidigt har VA-enheten ökande investeringsbehov avseende 
Långasjöns vattenverk, Sternö avloppsreningsverk och Mörrums avloppsreningsverk samt 
utbyggnad av avlopp utanför nuvarande verksamhetsområde m fl projekt. Investeringarna 
sker i enlighet med kommunens fastställda VA-plan. 
 
VA-enheten föreslår därför en höjning av brukningstaxan för vattentjänsterna från och med 
2016-02-01 med 5 % på både fast och rörlig del, detta innebär bland annat att 
kubikmeteravgiften för vatten och avlopp höjs från 14,79 kr/m3 till 15,53 kr/m3 och att 
den fasta avgiften för spillavloppsvatten för en normal villa (qn 2,5) höjs från 2 479,31 kr 
per år till 2 603,28 kr per år. Dagvattenavgiften höjs från 757,05 kr/år till 794,90 kr/år 
Samtliga angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt (moms). 
 
För en normalvilla som använder 150 m3/år blir det med föreslagen höjning ca 273 kr 
dyrare/år/fastighet, inklusive moms. 
 
Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade under 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Daniel Wäppling daterad 2015-11-05 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Abonnenthandläggare Lotta Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
 
 

-�24�-



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-11-05 Dnr: 2015/4338 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Samhällsbyggnadsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Tekniska nämnden 2015-12-02  

 
 

Förslag på höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2016 
 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att höja taxan enligt förslag 
 
 
Sammanfattning 
Under innevarande år har VA-enhetens intäkter från storkunder minskat och 
kapitalkostnaderna ökat. Samtidigt har VA-enheten ökande investeringsbehov avseende 
Långasjöns vattenverk, Sternö avloppsreningsverk och Mörrums avloppsreningsverk samt 
utbyggnad av avlopp utanför nuvarande verksamhetsområde m fl projekt. Investeringarna 
sker i enlighet med kommunens fastställda VA-plan. 
 
VA-enheten föreslår därför en höjning av brukningstaxan för vattentjänsterna från och med 
2016-02-01 med 5 % på både fast och rörlig del, detta innebär bland annat att 
kubikmeteravgiften för vatten och avlopp höjs från 14,79 kr/m3 till 15,53 kr/m3 och att 
den fasta avgiften för spillavloppsvatten för en normal villa (qn 2,5) höjs från 2 479,31 kr 
per år till 2 603,28 kr per år. Dagvattenavgiften höjs från 757,05 kr/år till 794,90 kr/år 
Samtliga angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt (moms). 
 
För en normalvilla som använder 150 m3/år blir det med föreslagen höjning ca 273 kr 
dyrare/år/fastighet, inklusive moms. 
 
Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade under 2016. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Daniel Wäppling daterad 2015-11-05 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Abonnenthandläggare Lotta Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
 
 
Daniel Wäppling  
Förvaltningschef  
 

-�25�-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige 
 
att anta arkivreglementet för Karlshamns kommun  
 
Sammanfattning 
 
Sydarkivera har efter samråd med företrädare för medlemskommunerna antagit en mall 
för nya arkivreglementen, vilken förvaltningen anpassat till Karlshamns kommun.  
 
Reglementet är utarbetat med hänsyn till att förbundsstyrelsen för Sydarkivera också ska 
utgöra arkivmyndighet för medlemsorganisationerna. Bestämmelserna i reglementet är 
teknikneutrala och gäller oavsett hur informationen lagras, struktureras och förmedlas. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Arkivreglemente för Karlshamns kommun 
2 Arkivreglemente för kommunalförbundet Sydarkivera 
3 Mall_arkivreglemente.pdf 
 
Beslutet skickas till 
 
Sydarkivera 
Kommunens nämnder och bolag 
Författningssamlingen 
Arkivföreståndare, Julia Solokof 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta arkivreglementet för Karlshamns kommun  
 
Sammanfattning 
 
Sydarkivera har efter samråd med företrädare för medlemskommunerna antagit en mall 
för nya arkivreglementen, vilken förvaltningen anpassat till Karlshamns kommun.  
 
Reglementet är utarbetat med hänsyn till att förbundsstyrelsen för Sydarkivera också ska 
utgöra arkivmyndighet för medlemsorganisationerna. Bestämmelserna i reglementet är 
teknikneutrala och gäller oavsett hur informationen lagras, struktureras och förmedlas. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Arkivreglemente för Karlshamns kommun 
2 Arkivreglemente för kommunalförbundet Sydarkivera 
3 Mall_arkivreglemente.pdf 
 
Beslutet skickas till 
 
Sydarkivera 
Kommunens nämnder och bolag 
Författningssamlingen 
Arkivföreståndare, Julia Solokof 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-11-24 Dnr: 2015/4440 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-01 227 
Kommunstyrelsen 2015-12-15 308 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Arkivreglemente för Karlshamns kommun 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslås kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta arkivreglementet för Karlshamns kommun  
 
Sammanfattning 
 
Sydarkivera har efter samråd med företrädare för medlemskommunerna antagit en mall 
för nya arkivreglementen, vilken förvaltningen anpassat till Karlshamns kommun.  
 
Reglementet är utarbetat med hänsyn till att förbundsstyrelsen för Sydarkivera också ska 
utgöra arkivmyndighet för medlemsorganisationerna. Bestämmelserna i reglementet är 
teknikneutrala och gäller oavsett hur informationen lagras, struktureras och förmedlas. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Arkivreglemente för Karlshamns kommun 
2 Arkivreglemente för kommunalförbundet Sydarkivera 
3 Mall_arkivreglemente.pdf 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Sydarkivera 
Kommunens nämnder och bolag 
Författningssamlingen 
Arkivföreståndaren 
 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
 

-�28�-



Författningssamling - Policydokument
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: Lagakraftvunnet beslut 

Antagen: KF §  

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Arkivreglemente 

 
Arkivreglemente  
 
Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs 
noggrann planering och säker förvaring. Kommunerna har ansvar för att verksamhetsinformation bevaras 
och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig informationsförsörjning.  

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen 
(1991:446) samt i offentlighets - och sekretesslagen (2009:400). I det här reglementet finns särskilda 
bestämmelser för Karlshamns kommun som kommunfullmäktige har beslutat om med stöd av 16 § 
arkivlagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, 
struktureras och förmedlas. 

 

1. Omfattning  
Reglementet gäller för kommunkoncernens samlade verksamhet, det vill säga alla myndigheter i 
Karlshamns kommun.  
Med myndighet avses i detta reglemente:  
 

 Fullmäktige och dess revisorer.  

 Kommunstyrelsen.  

 Nämnder och styrelser med förvaltningar.  

 Andra styrelseformer med självständig ställning.  

 Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där 
kommunen utövar har ett rättsligt bestämmande inflytande.  

 
Arkivreglementet blir gällande i kommunala företag endast efter associationsrättsligt bindande beslut - det 
vill säga bestämmelser i bolagsordning, ägardirektiv eller motsvarande.  

Vid delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av berörda parter efter samråd med 

respektive arkivmyndigheter. 

 

2. Syftet med informationsförvaltning (arkivvård)  
Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett unikt och oersättligt arv som bevaras 
för kommande generationer. Handlingsoffentlighet garanterar rätten till insyn i såväl ärenden, som i 
myndighetens verksamhet i stort.  
Myndigheternas arkiv ska hanteras så att följande tillgodoses:  
 

 Rätten att ta del av allmänna handlingar  

 Information för rättsskipning och förvaltning  

 Forskningens behov  
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Arkivreglemente 

 2 

3. Definitioner 

Allmän handling  Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som 
kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt 
hjälpmedel.  
Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 
Tryckfrihetsförordningen är att anse som inkommen till eller upprättad hos 
myndighet. Allmänna handlingar är normalt offentliga men kan ibland 
innehålla sekretessuppgifter.  

Arkiv  Den samlade mängden allmänna handlingar som dokumenterar den 
verksamhet eller de verksamheter som myndigheten bedriver. Omfattar 
samtliga informationssystem (analoga och digitala) som hanterar allmänna 
handlingar/allmän information.  

Arkivansvarig  Roll som innebär formellt ansvar för arkivet hos en myndighet 
(informationsägare). Den ansvarige ska bland annat se till att det finns 
resurser och kompetens för att hantera informationsförvaltningen 
(arkivvården).  

Arkivbeskrivning  Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en myndighets arkiv 
och informationshantering. Ska finnas i enligt med bestämmelser i 
lagstiftning.  

Arkivbildare  Den myndighet eller verksamhetsfunktion som i sin verksamhet tar emot 
och skapar handlingar. Till exempel nämnd eller kommunalt bolag.  

Arkivfunktion  Organisation eller befattning som fungerar som förvaltning för 
arkivmyndigheten.  

Arkivförteckning  Systematisk lista över innehållet i ett arkiv.  
Arkivombud  Roll som innebär att en anställd har till uppgift att ta hand om den löpande 

informationsförvaltningen (arkivvården) hos en nämnd eller kommunalt 
företag.  

Arkivredovisning  Dokumentation som redovisar hur allmän information hanteras i 
verksamheten. I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, 
dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning.  

Arkivsamordnare  Roll som innebär att en anställd har till uppgift att samordna arbetet med 
arkiv- och dokumenthantering på en förvaltning. Fungerar som samordnare 
för myndighetens arkivombud. <Den här rollen bestämmer ni själva om ni 
vill ha inrättad, det är en möjlighet för stora förvaltningar att organisera 
arkivarbetet effektivare.>  

Arkivmyndighet  Myndighet som har tillsynsansvar och kan överta arkiv från andra 
myndigheter.  

Dokument-
hanteringsplan  

Förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut 
om gallring.  

Egenkontroll  Kontroll av arkiv och dokumenthantering genom organisering av rutiner, 
kontroller och processer för att uppnå fastställda mål i verksamheten.  

Informations-
förvaltning  
(arkivvård)  

Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hanteras, 
distribueras och till slut bevaras eller gallras. Med hantera menas att 
systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa och skydda information som hör 
till arkivet. Bestämmelser om arkivvård finns i Arkivlagen.  
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4. Organisation och ansvar  

 

Ansvaret för arkivet är delat mellan den gemensamma arkivmyndigheten, Karlshamns arkivmyndighet, 
benämns i fortsättningen den lokala arkivmyndigheten, och Karlshamns myndigheter.  
 

4.1 Arkivmyndigheter  

 

4.1.1 Gemensam arkivmyndighet  
Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse är gemensam arkivmyndighet för 
förbundsmedlemmarna. Den gemensamma arkivmyndigheten benämns i fortsättningen Sydarkivera.  
 
Sydarkiveras ansvarsområden:  
 

 Meddela de riktlinjer som behövs för en god arkivvård.  

 Ansvara för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv.  

 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till lokal arkivmyndighet eller myndighet, med begäran 
om åtgärd.  

 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till Sydarkivera.  

 Får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet.  
 
4.1.2 Lokal arkivmyndighet  
Lokal arkivmyndighet för Karlshamns kommun är kommunstyrelsen.  
 
Den lokala arkivmyndighetens ansvarsområden:  
 

 Ansvara för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om.  

 Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunkoncernens samlade verksamhet 
efter samråd med Sydarkivera.  

 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala arkivmyndigheten.  

 Får delegera befogenheter som lokal arkivmyndighet.  
 

4.2 Arkivfunktion  

 

4.2.1 Sydarkiveras arkivfunktion  
Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion, Sydarkiveras 
förvaltning, med tillsynsarkivarie.  
 
Sydarkiveras förvaltnings ansvarsområden:  
 

 Utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv i enlighet med Sydarkiveras förbundsordning och 
handlingsprogram.  

 Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering.  

 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till den gemensamma arkivmyndigheten.  

 Ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården hos förbundsmedlemmarna.  

 Vårda och tillhandahålla till Sydarkivera överlämnade arkivhandlingar.  
 Vårda och tillhandahålla Sydarkiveras arkiv.  
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 Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verksamhet, forskning och i 
det löpande förvaltningsarbetet.  

 Ge information, rådgivning och annat stöd åt förbundsmedlemmarna när det gäller arkiv, 
dokumenthantering och informationssäkerhet.  

 Samordna arbetet med dokumenthanteringsplaner och granska förslag till gallringsbeslut.  

 Samordna och leda arbetet med att planera och genomföra leverans av information från IT-baserade 
verksamhetssystem.  

 Förvalta klassificeringsstruktur och mallar inom arkivredovisning och dokumenthantering  

 Tillhandahålla utbildning om arkiv och dokumenthantering.  

 Biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom verksamhetsområdet.  

 

4.2.2 Lokal arkivfunktion  
För att planera och verkställa den lokala arkivmyndighetens uppgifter enligt detta reglemente finns en lokal 
arkivfunktion som utgörs av ett centralarkiv. Arkivföreståndare svarar under den lokala arkivmyndigheten 
för förvaltning av överlämnade arkiv.  
 
Den lokala arkivfunktionens ansvarsområden:  
 

 Vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som har överlämnats till den lokala arkivmyndigheten.  

 Hantera leveranser av arkivhandlingar till den lokala arkivmyndigheten.  

 Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verksamhet, forskning och i 
det löpande förvaltningsarbetet.  

 Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering.  

 Delta i arbetet med tillsyn tillsammans med Sydarkivera.  

 Delta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner.  

 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera.  

 Ge information, rådgivning och annat stöd åt myndigheterna när det gäller arkiv och 
dokumenthantering (ej obligatoriskt)  

 

4.3 Myndigheten  
Varje myndighet som omfattas av bestämmelserna i detta reglemente ska fastställa organisation och 
ansvarsfördelning för att förvalta den information som hanteras i myndighetens verksamhet.  
I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. 
Förvaltningschef/VD är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon annan. Arkivansvarig ska utse en 
eller flera personer som svarar för kontakterna med arkivmyndigheten.  
 
Myndighetens ansvarsområden:  
 

 Framställa handlingar som ska bevaras med material och metoder som garanterar informationens 
beständighet.  

 Besluta om gallring när det gäller myndighetens kärnverksamheter efter samråd med Sydarkivera.  

 Se till så att det finns personal som har till uppgift att sköta det löpande arbetet med 
informationsförvaltning, planering av dokumenthantering och informationsredovisning (arkivombud 
och vid behov arkivsamordnare).  
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 Delta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner.  

 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera (elektroniska arkiv) 
och den lokala arkivmyndigheten (pappersarkiv).  

 Beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar när organisation eller arbetssätt 
ändras samt i samband med byte av lokaler eller vid införande av nya informationssystem. Samråd bör 
ske med Sydarkivera.  

 Samråda i god tid med Sydarkivera om myndigheten har för avsikt att överföra verksamhet till enskilt 
organ.  

 Samråda i god tid med Sydarkivera innan myndigheten beslutar om gallring och antar 
dokumenthanteringsplan.  

 

5. Planera informationshantering  
Hantering av information ska styras och planeras. För de handlingar som ska bevaras ska myndigheten ta 
fram en strategi för bevarande i samråd med Sydarkivera.  
 

5.1 Dokumenthanteringsplan  
Varje myndighet ska upprätta en förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och 
beslut om gallring.  
Dokumenthanteringsplanen ska hållas aktuell. Planen ska ses över i samarbete med Sydarkivera minst en 
gång per mandatperiod och utöver det snarast uppdateras om det finns förändringar som påverkar 
informationsförvaltningen. Planen ska ta upp alla de olika typer av information som finns hos myndigheten 
och innehålla uppgifter om hur dessa ska hanteras ur arkivsynpunkt. Förändring av gallringsbeslut ska ske i 
samråd med Sydarkivera. 

 
6. Redovisa information  

 

6.1 Arkivbeskrivning  
Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning.  
Beskrivningen ska ge en samlad överblick över myndighetens information och hur den hanteras samt vara 
utformad så att den underlättar användningen.  
 

6.2 Arkivförteckning  
Arkiv som överlämnats till lokala arkivmyndigheten förtecknas av lokala arkivmyndighetens arkivfunktion. 
Arkiv som överlämnats till Sydarkivera förtecknas av Sydarkiveras förvaltning.  
 
Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökmedel i arkivet och som instrument för 
kontroll av arkivet.  
 
Myndigheten ska dokumentera hur informationen förvaras och kunna kontrollera om information saknas.  

Om dokumenthanteringsplaner har tagits fram i enlighet med de riktlinjer som meddelas från Sydarkivera så 

behöver inte särskild arkivförteckning upprättas hos myndigheterna. 

 

7. Förvalta information  
Varje myndighet svarar för att vårda sitt arkiv genom att systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa och 
skydda informationen.  
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7.1 Systematisera  
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten förvarar.  
Handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att en hållbar fysisk och logisk 
struktur finns kvar.  

 
7.2 Förvara  
Förvarings- eller lagringsplats ska utformas enligt Riksarkivets och Sydarkiveras riktlinjer.  
Nya förvarings- eller lagringsplatser ska utformas i samråd med Sydarkivera. 
 
 

8. Gallra och rensa  
Med gallring avses förstöring av allmänna handlingar. Beslut om gallring ska verkställas av ansvarig 
myndighet. Det innebär att handling som ska gallras ska utan dröjsmål förstöras. Handlingar som innehåller 
uppgifter som omfattas av sekretess ska destrueras på ett sådant sätt så att otillbörlig åtkomst förhindras, 
det gäller även databärare där sådana uppgifter raderats.  
 
Hantering av handlingar i samband med omstrukturering av information räknas som gallring om detta 
medför:  

 Informationsförlust.  

 Förlust av möjliga sammanställningar.  

 Förlust av sökmöjligheter.  

 Förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet.  
 
Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller efter beslut av myndigheten eller 
den lokala arkivmyndigheten. All gallring ska redovisas i dokumenthanteringsplanen eller i särskilda 
gallringsbeslut som tas fram i samråd med Sydarkivera.  
 
Lokal arkivmyndighet har rätt att föreskriva undantag från gallring i myndigheternas arkiv, i det fall gallring 
inte strider mot bestämmelser i lag.  
 
Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från 
arkivhandlingarna. Rensning ska senast genomföras i samband med att handlingar överlämnas till 
arkivmyndighet. 
 

9. Överlämna  

 

9.1 Överlämna till annan myndighet  
Om en myndighet har upphört med sin verksamhet helt eller delvis och verksamheten överförs till annan 
kommunal myndighet eller till juridisk person som omfattas av 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen, 
kan arkivet överlämnas till den myndighet eller det organ som fortsätter verksamheten. Myndigheten bör 
samråda med Sydarkivera. Om verksamheten uppdelas på flera myndigheter beslutar Sydarkivera efter 
förslag av berörda myndigheter hur arkivet ska hanteras.  

9.2 Överlämna till arkivmyndighet  
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Arkivhandlingar som inte längre behövs i den löpande verksamheten bör överlämnas till arkivmyndighet. 
Överlämnande av arkivhandlingar till lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera bör ske först sedan skriftlig 
överenskommelse upprättats mellan parterna.  
 
Om myndighet upphört och dess verksamhet inte överförts till annan kommunal myndighet eller till juridisk 
person enligt ovan ska arkivet överlämnas till lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera senast 3 månader 
efter det att myndigheten upphört med verksamheten. Berörda myndigheter ska vid dessa tillfällen 
samråda med Sydarkivera.  
 
När lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera övertagit arkiv ifrån annan myndighet enligt detta 
reglemente så övergår hela ansvaret för arkivet.  
 
Lokal arkivmyndighet äger rätt att besluta om särskild avgift för arkiv som deponeras hos arkivmyndigheten 
utan att överlämnas. 
 

10. Utlån  
Myndighet får låna ut arkivhandlingar endast till kommunala eller statliga myndigheter för tjänsteändamål. 
Utlån får endast ske i undantagsfall.  
 
Utlån ska vara tidsbegränsade och ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och 
sekretesslagens bestämmelser. Utlåning av originalhandlingar ska i möjligaste mån begränsas.  
 
Utlånande myndighet ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under lånetiden hanteras varsamt samt 
tillse att arkivhandlingarna efter det att lånetiden löpt ut återlämnas. 
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ARKIVREGLEMENTE  
för <din kommun> 
Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs 

noggrann planering och säker förvaring. Kommunerna har ansvar för att verksamhetsinformation 

bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig informationsförsörjning. 

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen 

(1991:446) samt i offentlighets - och sekretesslagen (2009:400). I det här reglementet finns särskilda 

bestämmelser för <din kommun> som <kommunfullmäktige> har beslutat om med stöd av 16 § 

arkivlagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, 

struktureras och förmedlas. 

1 Omfattning  
Reglementet gäller för <kommunens/regionens/kommunkoncernens> samlade verksamhet, det vill säga 

alla myndigheter i <din kommun>.  

Med myndighet avses i detta reglemente: 

 Fullmäktige och dess revisorer. 

 <Kommunstyrelsen/regionstyrelsen>. 

 Nämnder och styrelser med förvaltningar. 

 Andra styrelseformer med självständig ställning. 

 Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och 

stiftelser där <kommunen> utövar har ett rättsligt bestämmande inflytande. 

Arkivreglementet blir gällande i kommunala företag endast efter associationsrättsligt bindande beslut - 

det vill säga bestämmelser i bolagsordning, ägardirektiv eller motsvarande.  

Vid delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av berörda parter efter samråd med 

respektive arkivmyndigheter. 

2 Syftet med informationsförvaltning (arkivvård) 
Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett unikt och oersättligt arv som 

bevaras för kommande generationer. Handlingsoffentlighet garanterar rätten till insyn i såväl ärenden, 

som i myndighetens verksamhet i stort.  

Myndigheternas arkiv ska hanteras så att följande tillgodoses: 

 Rätten att ta del av allmänna handlingar 

 Information för rättsskipning och förvaltning  

 Forskningens behov  

-�38�-



Mall för text till arkivreglemente – kopiera in texten i egen dokumentmall, ersätt hakparenteser med 
korrekta uppgifter.  

2 

3 Definitioner 
Allmän handling Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, 

avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.  

Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt Tryckfrihetsförordningen 

är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Allmänna handlingar är 

normalt offentliga men kan ibland innehålla sekretessuppgifter.  

Arkiv Den samlade mängden allmänna handlingar som dokumenterar den verksamhet eller 

de verksamheter som myndigheten bedriver. Omfattar samtliga informationssystem 

(analoga och digitala) som hanterar allmänna handlingar/allmän information.  

Arkivansvarig Roll som innebär formellt ansvar för arkivet hos en myndighet (informationsägare). Den 

ansvarige ska bland annat se till att det finns resurser och kompetens för att hantera 

informationsförvaltningen (arkivvården).  

Arkivbeskrivning Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en myndighets arkiv och 

informationshantering. Ska finnas i enligt med bestämmelser i lagstiftning.   

Arkivbildare Den myndighet eller verksamhetsfunktion som i sin verksamhet tar emot och skapar 

handlingar. Till exempel nämnd eller kommunalt bolag. 

Arkivfunktion Organisation eller befattning som fungerar som förvaltning för arkivmyndigheten. 

Arkivförteckning Systematisk lista över innehållet i ett arkiv.  

Arkivombud Roll som innebär att en anställd har till uppgift att ta hand om den löpande 

informationsförvaltningen (arkivvården) hos en nämnd eller kommunalt företag. 

Arkivredovisning Dokumentation som redovisar hur allmän information hanteras i verksamheten. I 

arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, 

arkivbeskrivning och arkivförteckning. 

Arkivsamordnare Roll som innebär att en anställd har till uppgift att samordna arbetet med arkiv- och 

dokumenthantering på en förvaltning. Fungerar som samordnare för myndighetens 

arkivombud. <Den här rollen bestämmer ni själva om ni vill ha inrättad, det är en 

möjlighet för stora förvaltningar att organisera arkivarbetet effektivare.> 

Arkivmyndighet Myndighet som har tillsynsansvar och kan överta arkiv från andra myndigheter. 

Dokument-

hanteringsplan 

Förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut om 

gallring.  

Egenkontroll Kontroll av arkiv och dokumenthantering genom organisering av rutiner, kontroller och 

processer för att uppnå fastställda mål i verksamheten. 

Informations-

förvaltning 

(arkivvård) 

Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hanteras, distribueras och 

till slut bevaras eller gallras. Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa, 

avgränsa och skydda information som hör till arkivet. Bestämmelser om arkivvård finns i 

Arkivlagen.  
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4 Organisation och ansvar 
Ansvaret för arkivet är delat mellan den gemensamma arkivmyndigheten, <din kommuns> 

arkivmyndighet, benämns i fortsättningen den lokala arkivmyndigheten, och <din 

kommuns>myndigheter.  

4.1 Arkivmyndigheter 

4.1.1 Gemensam arkivmyndighet 

Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse är gemensam arkivmyndighet för 

förbundsmedlemmarna. Den gemensamma arkivmyndigheten benämns i fortsättningen Sydarkivera. 

Sydarkiveras ansvarsområden:  

 Meddela de riktlinjer som behövs för en god arkivvård. 

 Ansvara för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv.  

 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till lokal arkivmyndighet eller myndighet, med 

begäran om åtgärd. 

 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till Sydarkivera.   

 Får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet.  

4.1.2 Lokal arkivmyndighet 

Lokal arkivmyndighet för <kommun> är <kommunstyrelsen>. 

Den lokala arkivmyndighetens ansvarsområden:  

 Ansvara för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om. 

 Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela <kommunens/regionens/ 

kommunkoncernens> samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera.  

 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala arkivmyndigheten.  

 Får delegera befogenheter som lokal arkivmyndighet.  

4.2 Arkivfunktion 

4.2.1 Sydarkiveras arkivfunktion 

Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion, Sydarkiveras 

förvaltning, med tillsynsarkivarie.  

Sydarkiveras förvaltnings ansvarsområden: 

● Utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv i enlighet med Sydarkiveras förbundsordning 

och handlingsprogram. 

● Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering.  

● Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till den gemensamma arkivmyndigheten.  

● Ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården hos förbundsmedlemmarna.  

● Vårda och tillhandahålla till Sydarkivera överlämnade arkivhandlingar.  
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● Vårda och tillhandahålla Sydarkiveras arkiv. 

● Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verksamhet, forskning 

och i det löpande förvaltningsarbetet. 

● Ge information, rådgivning och annat stöd åt förbundsmedlemmarna när det gäller arkiv, 

dokumenthantering och informationssäkerhet. 

● Samordna arbetet med dokumenthanteringsplaner och granska förslag till gallringsbeslut. 

● Samordna och leda arbetet med att planera och genomföra leverans av information från IT-

baserade verksamhetssystem. 

● Förvalta klassificeringsstruktur och mallar inom arkivredovisning och dokumenthantering 

● Tillhandahålla utbildning om arkiv och dokumenthantering.  

● Biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom verksamhetsområdet.  

 

4.2.2 Lokal arkivfunktion 

För att planera och verkställa den lokala arkivmyndighetens uppgifter enligt detta reglemente finns en 

lokal arkivfunktion som utgörs av ett <centralarkiv/kommunarkiv>.  

<Kommunarkivarie/Arkivföreståndare> svarar under den lokala arkivmyndigheten för förvaltning av 

överlämnade arkiv.  

Den lokala arkivfunktionens ansvarsområden:  

● Vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som har överlämnats till den lokala arkivmyndigheten.  

● Hantera leveranser av arkivhandlingar till den lokala arkivmyndigheten. 

● Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verksamhet, forskning 

och i det löpande förvaltningsarbetet. 

● Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering. 

● Delta i arbetet med tillsyn tillsammans med Sydarkivera.  

● Delta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner. 

● Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera.  

● Ge information, rådgivning och annat stöd åt myndigheterna när det gäller arkiv och 

dokumenthantering (ej obligatoriskt) 

4.3 Myndigheten 
Varje myndighet som omfattas av bestämmelserna i detta reglemente ska fastställa organisation och 

ansvarsfördelning för att förvalta den information som hanteras i myndighetens verksamhet.  

I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. 

Förvaltningschef/VD är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon annan. Arkivansvarig ska utse en 

eller flera personer som svarar för kontakterna med arkivmyndigheten. 

Myndighetens ansvarsområden:  

 Framställa handlingar som ska bevaras med material och metoder som garanterar 

informationens beständighet.  
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 Besluta om gallring när det gäller myndighetens kärnverksamheter efter samråd med 

Sydarkivera.  

 Se till så att det finns personal som har till uppgift att sköta det löpande arbetet med 

informationsförvaltning, planering av dokumenthantering och informationsredovisning 

(arkivombud och vid behov arkivsamordnare).  

 Delta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner. 

 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera (elektroniska 

arkiv) och den lokala arkivmyndigheten (pappersarkiv).  

 Beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar när organisation eller 

arbetssätt ändras samt i samband med byte av lokaler eller vid införande av nya 

informationssystem. Samråd bör ske med Sydarkivera.  

 Samråda i god tid med Sydarkivera om myndigheten har för avsikt att överföra verksamhet till 

enskilt organ.  

 Samråda i god tid med Sydarkivera innan myndigheten beslutar om gallring och antar 

dokumenthanteringsplan.  

5 Planera informationshantering 
Hantering av information ska styras och planeras.  

För de handlingar som ska bevaras ska myndigheten ta fram en strategi för bevarande i samråd med 

Sydarkivera. 

5.1 Dokumenthanteringsplan 
Varje myndighet ska upprätta en förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut 

om gallring.  

Dokumenthanteringsplanen ska hållas aktuell. 

Planen ska ses över i samarbete med Sydarkivera minst en gång per mandatperiod och utöver det 

snarast uppdateras om det finns förändringar som påverkar informationsförvaltningen. 

Planen ska ta upp alla de olika typer av information som finns hos myndigheten och innehålla uppgifter 

om hur dessa ska hanteras ur arkivsynpunkt. 

Förändring av gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarkivera.  

6 Redovisa information  
6.1 Arkivbeskrivning 
Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning. 

Beskrivningen ska ge en samlad överblick över myndighetens information och hur den hanteras samt 

vara utformad så att den underlättar användningen. 

6.2 Arkivförteckning 
Arkiv som överlämnats till lokala arkivmyndigheten förtecknas av lokala arkivmyndighetens 
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arkivfunktion. Arkiv som överlämnats till Sydarkivera förtecknas av Sydarkiveras förvaltning. 

Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökmedel i arkivet och som instrument 

för kontroll av arkivet.  

Myndigheten ska dokumentera hur informationen förvaras och kunna kontrollera om information 

saknas.  

Om dokumenthanteringsplaner har tagits fram i enlighet med de riktlinjer som meddelas från 

Sydarkivera så behöver inte särskild arkivförteckning upprättas hos myndigheterna.  

7 Förvalta information  
Varje myndighet svarar för att vårda sitt arkiv genom att systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa och 

skydda informationen.  

7.1 Systematisera 
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten förvarar. 

Handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att en hållbar fysisk och logisk 

struktur finns kvar.  

7.2 Förvara 
Förvarings- eller lagringsplats ska utformas enligt Riksarkivets och Sydarkiveras riktlinjer.  

Nya förvarings- eller lagringsplatser ska utformas i samråd med Sydarkivera. 

8 Gallra och rensa 
Med gallring avses förstöring av allmänna handlingar. Beslut om gallring ska verkställas av ansvarig 

myndighet. Det innebär att handling som ska gallras ska utan dröjsmål förstöras. Handlingar som 

innehåller uppgifter som omfattas av sekretess ska destrueras på ett sådant sätt så att otillbörlig 

åtkomst förhindras, det gäller även databärare där sådana uppgifter raderats.  

Hantering av handlingar i samband med omstrukturering av information räknas som gallring om detta 

medför: 

 Informationsförlust. 

 Förlust av möjliga sammanställningar. 

 Förlust av sökmöjligheter. 

 Förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet. 

Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller efter beslut av myndigheten eller 

den lokala arkivmyndigheten. 

All gallring ska redovisas i dokumenthanteringsplanen eller i särskilda gallringsbeslut som tas fram i 

samråd med Sydarkivera. 

Lokal arkivmyndighet har rätt att föreskriva undantag från gallring i myndigheternas arkiv, i det fall 
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gallring inte strider mot bestämmelser i lag. 

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från 

arkivhandlingarna. Rensning ska senast genomföras i samband med att handlingar överlämnas till 

arkivmyndighet.  

9 Överlämna 
9.1 Överlämna till annan myndighet 
Om en myndighet har upphört med sin verksamhet helt eller delvis och verksamheten överförs till 

annan kommunal myndighet eller till juridisk person som omfattas av 2 kap 3 § offentlighets- och 

sekretesslagen, kan arkivet överlämnas till den myndighet eller det organ som fortsätter verksamheten. 

Myndigheten bör samråda med Sydarkivera. Om verksamheten uppdelas på flera myndigheter beslutar 

Sydarkivera efter förslag av berörda myndigheter hur arkivet ska hanteras. 

9.2 Överlämna till arkivmyndighet 
Arkivhandlingar som inte längre behövs i den löpande verksamheten bör överlämnas till arkivmyndighet. 

Överlämnande av arkivhandlingar till lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera bör ske först sedan 

skriftlig överenskommelse upprättats mellan parterna. 

Om myndighet upphört och dess verksamhet inte överförts till annan kommunal myndighet eller till 

juridisk person enligt ovan ska arkivet överlämnas till lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera senast 

3 månader efter det att myndigheten upphört med verksamheten. Berörda myndigheter ska vid dessa 

tillfällen samråda med Sydarkivera.  

När lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera övertagit arkiv ifrån annan myndighet enligt detta 

reglemente så övergår hela ansvaret för arkivet.  

Lokal arkivmyndighet äger rätt att besluta om särskild avgift för arkiv som deponeras hos 

arkivmyndigheten utan att överlämnas.   

10 Utlån 
Myndighet får låna ut arkivhandlingar endast till kommunala eller statliga myndigheter för 

tjänsteändamål. Utlån får endast ske i undantagsfall. 

Utlån ska vara tidsbegränsade och ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och 

sekretesslagens bestämmelser. Utlåning av originalhandlingar ska i möjligaste mån begränsas. 

Utlånande myndighet ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under lånetiden hanteras varsamt samt 

tillse att arkivhandlingarna efter det att lånetiden löpt ut återlämnas. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att utöka investeringsbudgeten 2016 med 1,5 mnkr för projekt 2567 Kickbikebana vid 
spontanidrottsplatsen vid Österslätt. 
 
att projektet finansieras 2016 genom ökad upplåning. 
 
att tillkommande driftskostnader (exkl kapitalkostnader) finansieras inom 
fritidsnämndens budgetram. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsnämnden (FN § 103) har beslutat att hos kommunfullmäktige begära en utökning av 
investeringsbudgeten 2016 med 1,5 mnkr till projekt 2567 Kickbikebana. 
 
Som underlag finns tjänsteskrivelse som beskriver problematiken och konflikterna vid 
nuvarande användningssätt av spontanidrottsplatsen. 
 
Överväganden 
Den totala investeringsbudgeten i år uppgår till cirka 160 mnkr (exkl försäljning av 
anläggningstillgångar) och för de kommande två åren nästan 550 mnkr. Detta är en för 
Karlshamns del väldigt hög nivå. 
 
Fritidsnämndens investeringsutrymme får åren 2016 – 2018 är nästan 44 mnkr (exkl 
Jössahallen). Härutöver har fritidsnämnden beslutat att begära att kvarstående 
investeringsmedel 2015, cirka 6 mnkr, ska överflyttas till 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag § 103 Anläggande av kickbikeåkning vid spontanidrottsplatsen vid 

Österslätt 
2 Anläggande av kickbikeåkning vid spontanidrottsplatsen vid Österslätt 
3 Kalkyl kickbikebana 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Ekonomichef Hans Hyllstedt 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att utöka investeringsbudgeten 2016 med 1,5 mnkr för projekt 2567 Kickbikebana vid 
spontanidrottsplatsen vid Österslätt. 
 
att projektet finansieras 2016 genom ökad upplåning. 
 
att tillkommande driftskostnader (exkl kapitalkostnader) finansieras inom 
fritidsnämndens budgetram. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsnämnden (FN § 103) har beslutat att hos kommunfullmäktige begära en utökning av 
investeringsbudgeten 2016 med 1,5 mnkr till projekt 2567 Kickbikebana. 
 
Som underlag finns tjänsteskrivelse som beskriver problematiken och konflikterna vid 
nuvarande användningssätt av spontanidrottsplatsen. 
 
Överväganden 
Den totala investeringsbudgeten i år uppgår till cirka 160 mnkr (exkl försäljning av 
anläggningstillgångar) och för de kommande två åren nästan 550 mnkr. Detta är en för 
Karlshamns del väldigt hög nivå. 
 
Fritidsnämndens investeringsutrymme får åren 2016 – 2018 är nästan 44 mnkr (exkl 
Jössahallen). Härutöver har fritidsnämnden beslutat att begära att kvarstående 
investeringsmedel 2015, cirka 6 mnkr, ska överflyttas till 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag § 103 Anläggande av kickbikeåkning vid spontanidrottsplatsen vid 

Österslätt 
2 Anläggande av kickbikeåkning vid spontanidrottsplatsen vid Österslätt 
3 Kalkyl kickbikebana 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Ekonomichefen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 

kommun 2016-01-13 Dnr: 2015/4367 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Ekonomi 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19 9 
Kommunstyrelsen 2016-02-02 13 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Anläggande av kickbikeåkning vid spontanidrottsplatsen vid Österslätt 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att projektet anläggande av kickbikeåkning vid spontanidrottsplatsen vid Österslätt 
finansieras 2016 genom ökad upplåning 
 
att tillkommande driftskostnader (exkl kapitalkostnader) finansieras inom 
fritidsnämndens budgetram. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsnämnden (FN § 103) har beslutat att hos kommunfullmäktige begära en utökning av 
investeringsbudgeten 2016 med 1,5 mnkr till projekt 2567 Kickbikebana. 
 
Som underlag finns tjänsteskrivelse som beskriver problematiken och konflikterna vid 
nuvarande användningssätt av spontanidrottsplatsen. 
 
Överväganden 
Den totala investeringsbudgeten i år uppgår till cirka 160 mnkr (exkl försäljning av 
anläggningstillgångar) och för de kommande två åren nästan 550 mnkr. Detta är en för 
Karlshamns del väldigt hög nivå. 
 
Fritidsnämndens investeringsutrymme får åren 2016 – 2018 är nästan 44 mnkr (exkl 
Jössahallen). Härutöver har fritidsnämnden beslutat att begära att kvarstående 
investeringsmedel 2015, cirka 6 mnkr, ska överflyttas till 2016. 
 
 
Bilagor 
 
1 Protokollsutdrag § 103 Anläggande av kickbikeåkning vid spontanidrottsplatsen vid 

Österslätt 
2 Anläggande av kickbikeåkning vid spontanidrottsplatsen vid Österslätt 
3 Kalkyl kickbikebana 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 

 2016-01-13 Dnr: 2015/4367 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 

 2016-01-13 Dnr: 2015/4367 

 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Ekonomichefen 
 
 
 
 
Hans Hyllstedt Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonomichef Redovisningschef 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2015-12-04 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Årydssalen, klockan 08:15 – 10:55 

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Mikael Erdtman Ledamot (S) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Artur Hulu (M) tjg för  Magnus Sandgren (M) 
Emma Mattsson (S) tjg för Petrus Eriksson (S) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Simon Karlsson (S), Gertrud Solding (SD), Thomas Johansson (S), Gun 
Hedlund (MP), Mohamed Albuhaisi (L) 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling §§ 91-110, fritids- simhallschef Thomas 
Nilsson §§ 91-110, utredningsingenjör Lennart Nilsson §§ 91-100, 
utredningsingenjör Linnéa Persson §§ 91-100, ekonom Lisbeth Sunesson §§ 91-
95, sekreterare Christina Svensson §§ 91-110 

 

 

Utses att justera: Per Atmander  

Paragrafer: §§ 91-110 

Justeringsdatum:  2015-12-10 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 

Per Atmander 
 

  

-�50�-



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2015-12-04 

sid 2 av 3 

 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2015-12-04   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-12-10 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-01-04 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: 
______________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2015-12-04 

sid 3 av 3 

 
§ 103 Anläggande av kickbikeåkning vid spontanidrottsplatsen vid Österslätt 2015/4367 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att hos kommunfullmäktige begära en utökning av investeringsbudgeten 2016 med 1,5 miljoner 
kronor till projekt 2567 Kickbikebana 
 
Sammanfattning 
Kickbikeåkning är en aktivitet som de senaste åren har blivit mycket populär bland barn och 
ungdomar i Karlshamns kommun. Många av dessa åkare använder skateplazan på 
spontanidrottsplatsen vid Österslätt. Fritidsenheten ser positivt på att kickbike åkare är vid 
spontanidrottsplatsen och bidrar till att det är den levande aktivitetsyta som det är idag.  
 
Dock förstörs skateplazan av kickbikens konstruktion. Kickbikeåkare använder sig också av ett 
helt annat åkmönster, vilket skapar krockar och konflikter mellan de olika åktyperna.  
 
Detta är ett känt problem i många kommuner där konsekvensen ofta har blivit att 
skateboardåkare har valt att lämna anläggningen. Att skapa ett regelverk hade kunnat ta bort 
konflikterna men är ändå inte lämpligt p.g.a. det stora slitage som kickbikeåkning förorsakar 
skateplazan. 
 
Förslag ges därför att skapa en ny anläggning avsedd för kickbikeåkning vid 
spontanidrottsplatsen vid Österslätt till en kostnad av 1,5 miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Yrkanden 
Ordförande Andreas Saleskog (S) yrkar att fritidsnämnden hos kommunfullmäktige begär en 
utökning av investeringsbudgeten 2016 med 1,5 miljoner kronor till projekt 2567 Kickbikebana 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Fritids- och simhallschef Thomas Nilsson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-11-06 Dnr: 2015/4367 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Fritid 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Fritidsnämnden 2015-12-04  

 
 

Anläggande av kickbikeåkning vid spontanidrottsplatsen vid Österslätt 
 

Förslag till beslut 
att fritidsnämnden utökar investeringsbudgeten 2016 med 1,5 miljoner kronor 
 
Sammanfattning 
Kickbikeåkning är en aktivitet som de senaste åren har blivit mycket populär bland barn 
och ungdomar i Karlshamns kommun. Många av dessa åkare använder skateplazan på 
spontanidrottsplatsen vid Österslätt. Fritidsenheten ser positivt på att kickbike åkare är vid 
spontanidrottsplatsen och bidrar till att det är den levande aktivitetsyta som det är idag.  
 
Dock förstörs skateplazan av kickbikens konstruktion. Kickbikeåkare använder sig också av 
ett helt annat åkmönster, vilket skapar krockar och konflikter mellan de olika åktyperna.  
 
Detta är ett känt problem i många kommuner där konsekvensen ofta har blivit att 
skateboardåkare har valt att lämna anläggningen. Att skapa ett regelverk hade kunnat ta 
bort konflikterna men är ändå inte lämpligt p.g.a. det stora slitage som kickbikeåkning 
förorsakar skateplazan. 
 
Förslag ges därför att skapa en ny anläggning avsedd för kickbikeåkning vid 
spontanidrottsplatsen vid Österslätt till en kostnad av 1,5 miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Bilagor 
1 Kalkyl kickbikebana 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Fritids- och simhallschef Thomas Nilsson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
 
I tjänsten 
 
 
Thomas Nilsson  
Fritids- och simhallschef  
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1 Koppling till KF och Nämndens mål

T o m Budget
Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020

61800 1 500 1 500
0
0

Summa utgifter 1 500 0 1 500 0 0 0 0

0
0
0

Summa inkomster 0 0 0 0 0 0 0
Sa nettoinvest. 1 500 0 1 500 0 0 0 0

2017 2018 2019 2020
61300 8 8 8 8
61300 17 17 17 17
64100 25 25 25 25

Avskrivning 5,00% 75 75 75 75
Intern ränta 2,50% 38 36 34 32

163 161 159 157

0 0 0 0
163 161 159 157

KLF Underskrift av berörda förvaltningschefer
OMS
SHBF
UTB

X INGEN

Projektets namn Projektnummer Prioritering

KARLSHAMNS KOMMUN - INVESTERINGSKALKYL

Förvaltning Verksamhet
Samhällsbyggnadsförvaltningen Fritidsenheten

entreprenad

Kickbikebana 2567 1

Relevant verksamhetsmål: Nämndens mål:
Kommuninvårnare och besökare får del av ett rikt 
och spännande utbud av aktiviteter och 
naturupplevelser

Kommuninvånare och besökare får del av ett rikt 
och spännande utbud av aktiviteter och upplevelser 
inom fritidsnämndens område

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

Projektering och byggnation 2016
En utebliven investering innebär att kickbikeåkarna använder skatebanan med konsekvens att 
det blir onödigt slitage i form av skadade kanter mm.

2 Utgifter och inkomster Plan (tkr i löpande priser)

Utgifter (spec)

Avgående kostnader eller effektiviseringar

Inkomster (spec)

3 Beräknade driftskostnader och intäkter (tkr i löpande priser)
Kostnader (spec)
Sophämtning

Förbrukningsinventarier, reservdelar

Vaktmästeri

Summa intäkter
Summa nettokostnader

4 Investeringen samplaneras med

Summa kostnader
Intäkter
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen anses besvarad med hänvisning till att förslaget istället i första hand bör 
prövas av verksamheten och i andra hand prövas av teknisk nämnd och då i samband med 
att nämnden behandlar sin årliga verksamhetsplan. 
 
Sammanfattning 
 
Jens Henningsson (V) och Monica Andersson (V) föreslår i motion, daterad 2015-02-26, att 
man börjar med att placera ut bänkar längs gång- och cykelvägen Prinsgatan - gamla 
Vislandabanan och att man därefter ser hur väl denna satsning uppskattas och därefter ser 
över möjligheten att även placera ut bänkar vid andra gång- och cykelvägsstråk. 
 
Övervägande 
 
Att införskaffa bänkar kostar ca 15000:- per soffa och driftskostnaden ca 200-500:- årligen 
beroende på plats. Kommunen får många frågor och medborgarförslag om soffor och 
verksamheten är lyhörd för medborgares önskemål om enstaka soffor. 
 
Karlshamns kommun arbetar sedan ett par år tillbaka enligt en ny styrmodell, kallad 
Kompass Karlshamn. Detta innebär att fullmäktige, samtidigt som nämndernas 
rambudgeter fastställs, sätter årliga inriktningsmål utifrån kommunprogrammet. Dessa 
bryts sedan ner av nämnderna till årliga verksamhetsplaner med mer detaljerade mål och 
av förvaltningen ända ner på enhetsnivå. Att fullmäktige fastställer var bänkar ska placeras 
ut rimmar dåligt med kommunens nya styrmodell.  
 
Motionens intentioner bör istället i första hand prövas av verksamheten och i andra hand 
prövas av teknisk nämnd och då i samband med att nämnden behandlar sin årliga 
verksamhetsplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om att sätta ut bänkar vid gång- och cykelvägar.pdf 
 
Beslutet skickas till 
 
Jens Henningsson 
Monica Andersson 
Teknisk nämnd 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen anses besvarad med hänvisning till att förslaget istället i första hand bör 
prövas av verksamheten och i andra hand prövas av teknisk nämnd och då i samband med 
att nämnden behandlar sin årliga verksamhetsplan. 
 
Sammanfattning 
 
Jens Henningsson (V) och Monica Andersson (V) föreslår i motion, daterad 2015-02-26, att 
man börjar med att placera ut bänkar längs gång- och cykelvägen Prinsgatan - gamla 
Vislandabanan och att man därefter ser hur väl denna satsning uppskattas och därefter ser 
över möjligheten att även placera ut bänkar vid andra gång- och cykelvägsstråk. 
 
Övervägande 
 
Att införskaffa bänkar kostar ca 15000:- per soffa och driftskostnaden ca 200-500:- årligen 
beroende på plats. Kommunen får många frågor och medborgarförslag om soffor och 
verksamheten är lyhörd för medborgares önskemål om enstaka soffor. 
 
Karlshamns kommun arbetar sedan ett par år tillbaka enligt en ny styrmodell, kallad 
Kompass Karlshamn. Detta innebär att fullmäktige, samtidigt som nämndernas 
rambudgeter fastställs, sätter årliga inriktningsmål utifrån kommunprogrammet. Dessa 
bryts sedan ner av nämnderna till årliga verksamhetsplaner med mer detaljerade mål och 
av förvaltningen ända ner på enhetsnivå. Att fullmäktige fastställer var bänkar ska placeras 
ut rimmar dåligt med kommunens nya styrmodell.  
 
Motionens intentioner bör istället i första hand prövas av verksamheten och i andra hand 
prövas av teknisk nämnd och då i samband med att nämnden behandlar sin årliga 
verksamhetsplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om att sätta ut bänkar vid gång- och cykelvägar.pdf 
 
Beslutet skickas till 
 
Jens Henningsson 
Monica Andersson 
Teknisk nämnd 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-01-05 Dnr: 2015/1341 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunkansli 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19 19 
Kommunstyrelsen 2016-02-02 22 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Motion om att sätta ut bänkar vid gång- och cykelvägar 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med hänvisning till att motionens intentioner istället i första hand bör 
prövas av verksamheten och i andra hand prövas av teknisk nämnd och då i samband med 
att nämnden behandlar sin årliga verksamhetsplan. 
 
Sammanfattning 
 
Jens Henningsson (V) och Monica Andersson (V) föreslår i motion, daterad 2015-02-26, att 
man börjar med att placera ut bänkar längs gång- och cykelvägen Prinsgatan - gamla 
Vislandabanan och att man därefter ser hur väl denna satsning uppskattas och därefter ser 
över möjligheten att även placera ut bänkar vid andra gång- och cykelvägsstråk. 
 
Övervägande 
 
Att införskaffa bänkar kostar ca 15000:- per soffa och driftskostnaden ca 200-500:- årligen 
beroende på plats. Kommunen får många frågor och medborgarförslag om soffor och 
verksamheten är lyhörd för medborgares önskemål om enstaka soffor. 
 
Karlshamns kommun arbetar sedan ett par år tillbaka enligt en ny styrmodell, kallad 
Kompass Karlshamn. Detta innebär att fullmäktige, samtidigt som nämndernas 
rambudgeter fastställs, sätter årliga inriktningsmål utifrån kommunprogrammet. Dessa 
bryts sedan ner av nämnderna till årliga verksamhetsplaner med mer detaljerade mål och 
av förvaltningen ända ner på enhetsnivå. Att fullmäktige fastställer var bänkar ska placeras 
ut rimmar dåligt med kommunens nya styrmodell.  
 
Motionens intentioner bör istället i första hand prövas av verksamheten och i andra hand 
prövas av teknisk nämnd och då i samband med att nämnden behandlar sin årliga 
verksamhetsplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om att sätta ut bänkar vid gång- och cykelvägar.pdf 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-01-05 Dnr: 2015/1341 

 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknisk nämnd 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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Karlshamn 2015-02-26 
Till: 
Kommunfullmäktige 
Karlshamns kommun 

 

 

Motion om att sätta ut bänkar vid gång- och cykelvägar 

Det är många som använder gång- och cykelvägarna för vardagsmotion som 
exempel stavgång och raska promenader. Detta är bra för folkhälsan och skall 
uppmuntras. 
Nu har kommit önskemål om att man bör sätta ut bänkar vid gång- och 
cykelvägen på gamla vislandabanan, så att de som behöver ta en vilopaus har 
möjlighet till det. 

 

 

Vänsterpartiet föreslår  

Att man börjar med placerar ut bänkar längs med gång- och cykelvägen 
Prinsgatan/gamla Vislandabanan 
 
Att man därefter ser hur väl denna satsning uppskattas och därefter ser över 
möjligheten att även placera ut bänkar vid andra gång- och cykelvägsstråk. 

 

 

Vänsterpartiet Karlshamn 

 
 
 
Jens Henningsson   Monica Andersson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till övervägandet. 
 
Sammanfattning 
 
Elin Petersson (M) förslår i en motion att Karlshamns kommun inrättar ett ungdomsråd. 
Ungdomsrådet skulle ha till uppgift att beakta yngres intressen vid kommunens behandling 
av ärenden som gäller yngre människor. 
 
Övervägande 
 
Grundidén med ungdomsråd är att göra livet bättre för sig själv och andra ungdomar i 
närsamhället. Hos Sveriges ungdomsråd, som samlar ungdomsråd och andra 
inflytandeforum för ungdomar från hela landet, finns ett 60-tal ungdomsråd registrerade. 
Det finns dock många fler kommuner som har eller har haft ett aktivt inflytandeforum för 
ungdomar. Avgörande för om dessa forum blir livskraftiga är dels hur kommunen stöttar 
deras arbete med ekonomiska och personella resurser dels om de själva ges utrymme att 
driva frågor och inte bara vara en remissinstans. 
 
Karlshamns kommun har i kommunprogrammet, som tar sin utgångspunkt i koalitionens 
samarbetsplattform, för mandatperioden slagit fast att ”möjligheten att vara med och 
påverka i stort och smått är viktigt för att vi ska må bra och känna tillfredställelse i livet. Vi 
kommer därför att utveckla arbetet med medborgardialog samt fortsätta arbetet med 
kunskapsuppbyggnad för ett hållbart samhälle. Vi vill särskilt stärka barns och ungas 
demokratiska deltagande och inflytande”. I inriktningsmålen för 2016 som återfinns i 
kommunens budgetdokument understryks detta ytterligare då fullmäktige fastställt att 
”alla invånare, oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund har rätt att göra sin röst 
hörd, påverka samhällets utveckling och vara med i den demokratiska processen.” Hur 
detta ska göras är emellertid ännu inte fastställt men ett förslag kommer att tas fram under 
våren 2016. 
 
Med anledning av ovanstående bör motionen kunna anses som besvarad.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion ungdomsråd.docx 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M) yrkar att motionen bifalls. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Elin Petersson (M) yrkande mot arbetsutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
Beslutet skickas till 
 
Elin Petersson 
Kommunstyrelsen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till övervägandet. 
 
Sammanfattning 
 
Elin Petersson (M) förslår i en motion att Karlshamns kommun inrättar ett ungdomsråd. 
Ungdomsrådet skulle ha till uppgift att beakta yngres intressen vid kommunens behandling 
av ärenden som gäller yngre människor. 
 
Övervägande 
 
Grundidén med ungdomsråd är att göra livet bättre för sig själv och andra ungdomar i 
närsamhället. Hos Sveriges ungdomsråd, som samlar ungdomsråd och andra 
inflytandeforum för ungdomar från hela landet, finns ett 60-tal ungdomsråd registrerade. 
Det finns dock många fler kommuner som har eller har haft ett aktivt inflytandeforum för 
ungdomar. Avgörande för om dessa forum blir livskraftiga är dels hur kommunen stöttar 
deras arbete med ekonomiska och personella resurser dels om de själva ges utrymme att 
driva frågor och inte bara vara en remissinstans. 
 
Karlshamns kommun har i kommunprogrammet, som tar sin utgångspunkt i koalitionens 
samarbetsplattform, för mandatperioden slagit fast att ”möjligheten att vara med och 
påverka i stort och smått är viktigt för att vi ska må bra och känna tillfredställelse i livet. Vi 
kommer därför att utveckla arbetet med medborgardialog samt fortsätta arbetet med 
kunskapsuppbyggnad för ett hållbart samhälle. Vi vill särskilt stärka barns och ungas 
demokratiska deltagande och inflytande”. I inriktningsmålen för 2016 som återfinns i 
kommunens budgetdokument understryks detta ytterligare då fullmäktige fastställt att 
”alla invånare, oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund har rätt att göra sin röst 
hörd, påverka samhällets utveckling och vara med i den demokratiska processen.” Hur 
detta ska göras är emellertid ännu inte fastställt men ett förslag kommer att tas fram under 
våren 2016. 
 
Med anledning av ovanstående bör motionen kunna anses som besvarad.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion ungdomsråd.docx 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen kan anses besvarad med hänvisning till 
övervägandet 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Magnus Gärdebring (M) yrkande mot Per-Ola Mattssons (S) yrkande och 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
finner att arbetsutskottet beslutat bifalla Per-Ola Mattssons yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Elin Petersson 
Kommunstyrelsen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-01-05 Dnr: 2015/1750 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunkansli 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19 20 
Kommunstyrelsen 2016-02-02 23 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Motion angående införande av ett ungdomsråd 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen kan anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Elin Petersson (M) förslår i en motion att Karlshamns kommun inrättar ett ungdomsråd. 
Ungdomsrådet skulle ha till uppgift att beakta yngres intressen vid kommunens behandling 
av ärenden som gäller yngre människor. 
 
Övervägande 
 
Grundidén med ungdomsråd är att göra livet bättre för sig själv och andra ungdomar i 
närsamhället. Hos Sveriges ungdomsråd, som samlar ungdomsråd och andra 
inflytandeforum för ungdomar från hela landet, finns ett 60-tal ungdomsråd registrerade. 
Det finns dock många fler kommuner som har eller har haft ett aktivt inflytandeforum för 
ungdomar. Avgörande för om dessa forum blir livskraftiga är dels hur kommunen stöttar 
deras arbete med ekonomiska och personella resurser dels om de själva ges utrymme att 
driva frågor och inte bara vara en remissinstans. 
 
Karlshamns kommun har i kommunprogrammet, som tar sin utgångspunkt i koalitionens 
samarbetsplattform, för mandatperioden slagit fast att ”möjligheten att vara med och 
påverka i stort och smått är viktigt för att vi ska må bra och känna tillfredställelse i livet. Vi 
kommer därför att utveckla arbetet med medborgardialog samt fortsätta arbetet med 
kunskapsuppbyggnad för ett hållbart samhälle. Vi vill särskilt stärka barns och ungas 
demokratiska deltagande och inflytande”. I inriktningsmålen för 2016 som återfinns i 
kommunens budgetdokument understryks detta ytterligare då fullmäktige fastställt att 
”alla invånare, oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund har rätt att göra sin röst 
hörd, påverka samhällets utveckling och vara med i den demokratiska processen.” Hur 
detta ska göras är emellertid ännu inte fastställt men ett förslag kommer att tas fram under 
våren 2016. 
 
Med anledning av ovanstående bör motionen kunna anses som besvarad.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-01-05 Dnr: 2015/1750 

 
 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion ungdomsråd.docx 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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Motion angående införandet av ett ungdomsråd 

Vi måste börja lyssna på våra ungdomar! Den psykiska ohälsan ökar allt mer och vi har all 

möjlighet att ge dem bättre förutsättningar om vi bara lyssnade på dem. 

Idag har vi ett pensionärsråd i Karlshamns kommun som fungerar som ett referens- och 

remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för 

pensionärer och kommunen som rör äldre. 

Jag vill därför att vi inför ett ungdomsråd som verkar för att yngres intressen beaktas vid 

kommunens behandling av ärenden som gäller yngre människor likt Landstinget Blekinge 

inrättat ett ungdomsråd. Rådet ska precis som pensionärsrådet initiera nya ungdomsfrågor och 

bli ett forum för informationsspridning. 

 

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige 

Att Karlshamns kommun inrättar ett ungdomsråd 

 

Elin Petersson (M) 

Kommunfullmäktige 

2015-03-26 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till övervägandet anse första att-satsen avslagen, andra att-satsen 
besvarad och tredje att-satsen bifallen.  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (M) föreslår i motion daterad 2015-01-20 att kommunfullmäktige beslutar att 
införa öppna nämndssammanträden när så är möjligt med tillträde för press och allmänhet, att 
enskilda eller företrädare för organisationer erbjuds att ställa frågor som besvaras vid 
allmänhetens frågestund samt att enskilda äger rätt att delta i debatt när frågorna besvaras. 
 
Övervägande 
 
Det finns inga lagliga hinder för att ha öppna nämndsmöten med undantag av ärenden som 

behandlar myndighetsutövning och/eller avhandlar sekretesskyddad information. Att införa så 

kallade öppna nämndssammanträden är idag inte möjligt utan att revidera nämndernas 

reglementen. Däremot så ska redan idag samtliga nämnder på ett aktivt sätt, inom sina 

ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala demokratin och att medborgarnas 

perspektiv är i fokus. Nämnderna ska också verka för att samråd sker med dem som utnyttjar 

dess tjänster. Formerna för hur detta görs är emellertid upp till nämnderna att själva besluta om. 

Detta kan ske i anslutning till nämndsmöten eller vid andra tillfällen nämnden anser är lämpligt. 

Nämnas bör också allmänhetens speciella initiativrätt i Karlshamns kommun benämnt ”förslag 

till Karlshamns kommun”. Kommunen deltar också i SKL:s nationella nätverk för utveckling av 

medborgardialoger. 

 
Karlshamns kommun erbjuder redan idag möjlighet för allmänheten att ställa frågor vid 
kommunfullmäktigesammanträdena. Formerna för detta anges i kommunfullmäktiges 
arbetsordning och det är upp till fullmäktiges presidium att närmare reglera passande 
former för frågestunderna. Någon överläggning får emellertid inte förekomma. 
 
Med hänvisning till ovanstående får erforderligt underlag för politiskt ställningstagande 
anses föreligga. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion ökad offentlighet 
 
Yrkanden 
 
Emanuel Norén (M) och Anders Englesson (MP) yrkar att även motionens första att-sats 
bifalls. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Emanuel Norén (M) mfl yrkande mot arbetsutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Emanuel Norén 
Administrativ chef Jens Odevall 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till övervägandet anse första att-satsen avslagen, andra att-satsen 
besvarad och tredje att-satsen bifallen.  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (M) föreslår i motion daterad 2015-01-20 att kommunfullmäktige beslutar att 
införa öppna nämndssammanträden när så är möjligt med tillträde för press och allmänhet, att 
enskilda eller företrädare för organisationer erbjuds att ställa frågor som besvaras vid 
allmänhetens frågestund samt att enskilda äger rätt att delta i debatt när frågorna besvaras. 
 
Övervägande 
 
Det finns inga lagliga hinder för att ha öppna nämndsmöten med undantag av ärenden som 

behandlar myndighetsutövning och/eller avhandlar sekretesskyddad information. Att införa så 

kallade öppna nämndssammanträden är idag inte möjligt utan att revidera nämndernas 

reglementen. Däremot så ska redan idag samtliga nämnder på ett aktivt sätt, inom sina 

ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala demokratin och att medborgarnas 

perspektiv är i fokus. Nämnderna ska också verka för att samråd sker med dem som utnyttjar 

dess tjänster. Formerna för hur detta görs är emellertid upp till nämnderna att själva besluta om. 

Detta kan ske i anslutning till nämndsmöten eller vid andra tillfällen nämnden anser är lämpligt. 

Nämnas bör också allmänhetens speciella initiativrätt i Karlshamns kommun benämnt ”förslag 

till Karlshamns kommun”. Kommunen deltar också i SKL:s nationella nätverk för utveckling av 

medborgardialoger. 

 
Karlshamns kommun erbjuder redan idag möjlighet för allmänheten att ställa frågor vid 
kommunfullmäktigesammanträdena. Formerna för detta anges i kommunfullmäktiges 
arbetsordning och det är upp till fullmäktiges presidium att närmare reglera passande 
former för frågestunderna. Någon överläggning får emellertid inte förekomma. 
 
Med hänvisning till ovanstående får erforderligt underlag för politiskt ställningstagande 
anses föreligga. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion ökad offentlighet 
 
Beslutet skickas till 
 
Emanuel Norén 
Administrativ chef, Jens Odevall 
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19 21 
Kommunstyrelsen 2016-02-02 24 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Motion om ökad offentlighet för delaktighet och demokrati 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att 
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (M) föreslår i motion daterad 2015-01-20 att kommunfullmäktige beslutar att 
införa öppna nämndssammanträden när så är möjligt med tillträde för press och allmänhet, att 
enskilda eller företrädare för organisationer erbjuds att ställa frågor som besvaras vid 
allmänhetens frågestund samt att enskilda äger rätt att delta i debatt när frågorna besvaras. 
 
Övervägande 
 
Det finns inga lagliga hinder för att ha öppna nämndsmöten med undantag av ärenden som 

behandlar myndighetsutövning och/eller avhandlar sekretesskyddad information. Att införa så 

kallade öppna nämndssammanträden är idag inte möjligt utan att revidera nämndernas 

reglementen. Däremot så ska redan idag samtliga nämnder på ett aktivt sätt, inom sina 

ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala demokratin och att medborgarnas 

perspektiv är i fokus. Nämnderna ska också verka för att samråd sker med dem som utnyttjar 

dess tjänster. Formerna för hur detta görs är emellertid upp till nämnderna att själva besluta om. 

Detta kan ske i anslutning till nämndsmöten eller vid andra tillfällen nämnden anser är lämpligt. 

Nämnas bör också allmänhetens speciella initiativrätt i Karlshamns kommun benämnt ”förslag 

till Karlshamns kommun”. Kommunen deltar också i SKL:s nationella nätverk för utveckling av 

medborgardialoger. 

 
Karlshamns kommun erbjuder redan idag möjlighet för allmänheten att ställa frågor vid 
kommunfullmäktigesammanträdena. Formerna för detta anges i kommunfullmäktiges 
arbetsordning och det är upp till fullmäktiges presidium att närmare reglera passande 
former för frågestunderna. Någon överläggning får emellertid inte förekomma. 
 
Med hänvisning till ovanstående får erforderligt underlag för politiskt ställningstagande 
anses föreligga. 
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Beslutsunderlag 
 
1 Motion ökad offentlighet 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Administrativ chef, Jens Odevall 
 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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Ökad offentlighet 
för delaktighet och demokrati 

20 januari 2015 
Motion till Kommunfullmäktige i Karlshamn 

Emanuel Norén (m) 

 
 

Jag upplever att allmänhetens förtroende för det politiska systemet minskar och klyftan 

mellan väljare och valda vidgas. Politikerföraktet har under senare år brett ut sig bl.a. 

beroende på alltför många s.k. affärer med politiker inblandade, svikna vallöften och 

tveksamma politiska reformer. Självklart skall ohederligt handlande fördömas och ett 

avståndstagande ske från valda som missbrukar ett förtroende. Att ta avstånd från politiken får 

däremot inte ske. Politiken berör alla och för demokratins utveckling är det angeläget att så 

många som möjligt deltar i den politiska processen och får en känsla av medinflytande. 

Politikerna måste lyssna på sina väljare och föra en fortlöpande dialog.  

 

Det är angeläget att finna nya vägar för t väljare och förtroendevalda att mötas som 

komplement till de mera traditionella. För Karlshamns kommun är det angeläget att utveckla 

de demokratiska arbetsformerna och inbjuda väljarna till större insyn i det politiska arbetet. 

Detta kan bl a ske genom att erbjuda press och allmänheten närvara vid 

nämndssammanträden. Ökad öppenhet och välinformerade väljare ger goda möjligheter att få 

igång diskussioner även utanför de beslutande församlingarna. Kunskap om olika kommunala 

förslag innebär inte så sällan att diskussioner kommer till stånd på arbetsplatser, i 

organisationer och mellan enskilda personer. Kritik kan framföras och klokare beslut kan bli 

resultatet. 

 

Sedan tidigare har vi allmänhetens frågestund, men något större intresse har inte denna 

tilldragit sig. Enskilda medborgare bör uppmuntras att ställa frågor och även få dessa 

besvarade på samma sätt som ledamöter i fullmäktige. Om frågeställaren och andra erbjuds 

möjlighet att framföra synpunkter och debattera i samband med allmänhetens frågestund kan 

denna bli mera levande och förhoppningsvis bidra till ett ökat engagemang i de 

kommunalpolitiska frågorna. 

 
 

Med anledning av vad som ovan anförts yrkar jag: 

 

Att Kommunfullmäktige beslutar att införa öppna nämndssammanträde när så är 

möjligt med tillträde för press och allmänheten. 

 

Att enskilda eller företrädare för organisation erbjuds att ställa skriftliga frågor som 

besvaras vid allmänhetens frågestund samt. 

 

Att  enskilda äger rätt att delta i debatt när frågorna besvaras. 
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Emanuel Norén (m) 

 

 

Karlshamn dag som ovan 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till övervägandet 
 
Sammanfattning 
 
Jens Henningsson (V) och Monica Andersson (V) föreslår i motion, daterad 2015-02-26, att 
Karlshamns kommun utreder förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik inom 
kommunen. 
 
Utredningen bör belysa, utöver de aspekter som nämns i motionen, de ekonomiska för- och 
nackdelar som avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära. 
 
Övervägande 
 
Region Blekinge har det strategiska ansvaret för att utveckla kollektivtrafiken enligt målen 
i trafikförsörjningsprogrammet genom att handla upp, verkställa och marknadsföra den 
upphandlade kollektivtrafiken. Trafiken drivs huvudsakligen under varumärket 
Blekingetrafiken. Karlshamns kommun finansierar årligen kollektivtrafiken med ca 24 
mnkr via ägarbidrag mm. Sammantaget betalar, enligt Blekingetrafiken, kommunerna och 
landstinget hälften av kostnaderna för kollektivtrafiken.  
 
Det nyligen antagna trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge under perioden 2016-2019 
har en hög ambitionsnivå med många satsningar för ett ökat kollektivtrafikutbud. Dessa 
satsningar måste, liksom ett eventuellt införande av avgiftsfri kollektivtrafik, prioriteras 
inom kommunens allt trängre budgetramar.  
 
I kommunprogrammet som antagits för mandatperioden lyfts utvecklingen av 
kollektivtrafiken upp som en viktig faktor både för tillväxten och miljön.  
 
Med hänvisning till ovanstående kan motionen anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om avgiftsfri kollektivtrafik.pdf 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Anders Englessons (MP) yrkande mot arbetsutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
Beslutet skickas till 
 
Jens Henningsson 
Monica Andersson 
Utvecklingsingenjör Sofie Samuelsson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till övervägandet 
 
Sammanfattning 
 
Jens Henningsson (V) och Monica Andersson (V) föreslår i motion, daterad 2015-02-26, att 
Karlshamns kommun utreder förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik inom 
kommunen. 
 
Utredningen bör belysa, utöver de aspekter som nämns i motionen, de ekonomiska för- och 
nackdelar som avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära. 
 
Övervägande 
 
Region Blekinge har det strategiska ansvaret för att utveckla kollektivtrafiken enligt målen 
i trafikförsörjningsprogrammet genom att handla upp, verkställa och marknadsföra den 
upphandlade kollektivtrafiken. Trafiken drivs huvudsakligen under varumärket 
Blekingetrafiken. Karlshamns kommun finansierar årligen kollektivtrafiken med ca 24 
mnkr via ägarbidrag mm. Sammantaget betalar, enligt Blekingetrafiken, kommunerna och 
landstinget hälften av kostnaderna för kollektivtrafiken.  
 
Det nyligen antagna trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge under perioden 2016-2019 
har en hög ambitionsnivå med många satsningar för ett ökat kollektivtrafikutbud. Dessa 
satsningar måste, liksom ett eventuellt införande av avgiftsfri kollektivtrafik, prioriteras 
inom kommunens allt trängre budgetramar.  
 
I kommunprogrammet som antagits för mandatperioden lyfts utvecklingen av 
kollektivtrafiken upp som en viktig faktor både för tillväxten och miljön.  
 
Med hänvisning till ovanstående kan motionen anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om avgiftsfri kollektivtrafik.pdf 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen.  
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen kan anses besvarad med hänvisning till 
övervägandet 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Anders Englessons (MP) yrkande mot Per-Ola Mattssons (S) yrkande 
och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla Per-Ola Mattssons yrkande. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Jens Henningsson 
Monica Andersson 
Utvecklingsingenjör, Sofie Samuelsson 
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19 22 
Kommunstyrelsen 2016-02-02 25 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Motion om avgiftsfri kollektivtrafik 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen kan anses besvarad 
 
Sammanfattning 
 
Jens Henningsson (V) och Monica Andersson (V) föreslår i motion, daterad 2015-02-26, att 
Karlshamns kommun utreder förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik inom 
kommunen. 
 
Utredningen bör belysa, utöver de aspekter som nämns i motionen, de ekonomiska för- och 
nackdelar som avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära. 
 
Övervägande 
 
Region Blekinge har det strategiska ansvaret för att utveckla kollektivtrafiken enligt målen 
i trafikförsörjningsprogrammet genom att handla upp, verkställa och marknadsföra den 
upphandlade kollektivtrafiken. Trafiken drivs huvudsakligen under varumärket 
Blekingetrafiken. Karlshamns kommun finansierar årligen kollektivtrafiken med ca 24 
mnkr via ägarbidrag mm. Sammantaget betalar, enligt Blekingetrafiken, kommunerna och 
landstinget hälften av kostnaderna för kollektivtrafiken.  
 
Det nyligen antagna trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge under perioden 2016-2019 
har en hög ambitionsnivå med många satsningar för ett ökat kollektivtrafikutbud. Dessa 
satsningar måste, liksom ett eventuellt införande av avgiftsfri kollektivtrafik, prioriteras 
inom kommunens allt trängre budgetramar.  
 
I kommunprogrammet som antagits för mandatperioden lyfts utvecklingen av 
kollektivtrafiken upp som en viktig faktor både för tillväxten och miljön.  
 
Med hänvisning till ovanstående kan motionen anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
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1 Motion om avgiftsfri kollektivtrafik.pdf 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Sofie Samuelsson 
 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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Karlshamn 2015-02-26 
Till: 
Kommunfullmäktige 
Karlshamns kommun 

 

Motion om avgiftsfri kollektivtrafik 
 

Ett flertal kommuner har tagit beslut om avgiftsfri kollektivtrafik. Det finns 
många bra skäl till att låta kollektivtrafiken vara kostnadsfri för alla. 

Miljöskäl - kostnadsskäl gör att fler lämnar bilen och åker kollektivt. 
Minskat utsläpp och slitage på vägarna. 

Utveckling av landsbygden - när fler åker kollektivt ökar behovet av fler 
turer vilket leder till att man kan bo i ytterområden och ändå ta del av 
centralortens utbud av service, handel, kultur, idrott med mera. 

Ökad tillgänglighet till friluftsliv och naturupplevelser - minskat 
bilberoende för personer som lever i tätorter. 

Genusperspektiv - det finns statistik som visar att det ofta är mannen 
som mest använder familjens bil. Med satsning på kollektivtrafiken gynnar det 
kvinnors resande. 

Ökad attraktionskraft - en väl utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik kan 
bidra till ökad inflyttning till vår kommun samt stärka besöksnäringen. 

 Ekonomiskt - minskat behov av upphandling av skolskjutsar. Det har i 
praktiken även visat sig att behovet av färdtjänst minskar. 
 
 Socialt - äldre tar sig ut oftare och knyter sociala kontakter och håller sig 
därigenom friskare. 
 
 

Vi yrkar därför: 

Att Karlshamns kommun utreder förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik 
inom kommunen. 

Utredningen bör belysa, utöver de aspekter som nämns i motionen, de 
ekonomiska för- och nackdelar som avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära. 

 
Vänsterpartiet Karlshamn 

 
 
Jens Henningsson   Monica Andersson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen 
 
Sammanfattning 
 
I motion daterad 2015-01-07 har Emanuel Norén (M) och Magnus Sandgren (M) föreslagit 
att Karlshamns kommun i drogförebyggande syfte ska tillåta knarkhundar på kommunens 
skolor och fritidsgårdar, som ett komplement till drogtester. Motionärerna föreslår att 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur knarkhund kan användas i 
drogförebyggande syfte på kommunens skolor och fritidsgårdar. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen (kommunkansliet) 
för beredning och yttrande. I beredningen har beaktats det svar som gymnasienämnden 
lämnat avseende tidigare inlämnad motion om drogtester av elever på gymnasiet eftersom 
syftet med motionerna är snarlikt, dvs att sträva efter en drogfri skola. Strävan efter en 
drogfri skola är skriftligt tydliggjort dels i styrdokumentet ”Alkohol och droger – riktlinje” 
daterad 2012-01-24 och dels i Vägga gymnasieskolas drogpolicy, daterad 2014-06-01. 
Styrdokumentet riktar sig till skolans personal och drogpolicyn riktar sig till eleverna. De 
två dokumenten har stor samstämmighet t ex kring målsättning, ansvar, stöd, rådgivning, 
förebyggande arbete och rutiner vid misstänkt eller bekräftat bruk av alkohol och/eller 
annan drog. Dokumenten ger rektorerna tillräckliga redskap och det stöd som behövs i 
arbetet med en drogfri skola. JO har utrett frågan om narkotikahundar i skolan och uttalat 
att polisen till viss del kan få använda det. Hundarna ska då enligt JO användas efter skoltid 
och eleverna ska vara informerade.  
 
Förvaltningen anser att om narkotikahundar ska användas i skolan bör det ske på initiativ 
av polisen, som är den myndighet som har tillgång till resursen, i detta fall 
narkotikahundarna. Samverkan bör här ske med utbildningsförvaltningen i ett brotts- och 
drogförebyggande syfte. Formerna för en eventuell samverkan bör utredas av 
utbildningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion knarkhund.docx 
 
Yrkanden 
 
Emanuel Norén (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Emanuel Norén (M) yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
Emanuel Norén (M) 
Magnus Sandgren (M) 
BUS-nämnden 
Gymnasienämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen 
 
Magnus Gärdebring (M) deltar inte i beslutet 
 
Sammanfattning 
 
I motion daterad 2015-01-07 har Emanuel Norén (M) och Magnus Sandgren (M) föreslagit 
att Karlshamns kommun i drogförebyggande syfte ska tillåta knarkhundar på kommunens 
skolor och fritidsgårdar, som ett komplement till drogtester. Motionärerna föreslår att 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur knarkhund kan användas i 
drogförebyggande syfte på kommunens skolor och fritidsgårdar. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen (kommunkansliet) 
för beredning och yttrande. I beredningen har beaktats det svar som gymnasienämnden 
lämnat avseende tidigare inlämnad motion om drogtester av elever på gymnasiet eftersom 
syftet med motionerna är snarlikt, dvs att sträva efter en drogfri skola. Strävan efter en 
drogfri skola är skriftligt tydliggjort dels i styrdokumentet ”Alkohol och droger – riktlinje” 
daterad 2012-01-24 och dels i Vägga gymnasieskolas drogpolicy, daterad 2014-06-01. 
Styrdokumentet riktar sig till skolans personal och drogpolicyn riktar sig till eleverna. De 
två dokumenten har stor samstämmighet t ex kring målsättning, ansvar, stöd, rådgivning, 
förebyggande arbete och rutiner vid misstänkt eller bekräftat bruk av alkohol och/eller 
annan drog. Dokumenten ger rektorerna tillräckliga redskap och det stöd som behövs i 
arbetet med en drogfri skola. JO har utrett frågan om narkotikahundar i skolan och uttalat 
att polisen till viss del kan få använda det. Hundarna ska då enligt JO användas efter skoltid 
och eleverna ska vara informerade.  
 
Förvaltningen anser att om narkotikahundar ska användas i skolan bör det ske på initiativ 
av polisen, som är den myndighet som har tillgång till resursen, i detta fall 
narkotikahundarna. Samverkan bör här ske med utbildningsförvaltningen i ett brotts- och 
drogförebyggande syfte. Formerna för en eventuell samverkan bör utredas av 
utbildningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion knarkhund.docx 
 
Yrkanden 
 
Paul Hedlund (L) yrkar avslag till motionen 
 
Beslutet skickas till 
 
Emanuel Norén (M) 
Magnus Sandgren (M) 
BUS-nämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
Gymnasienämnden 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunkansli 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19 24 
Kommunstyrelsen 2016-02-02 26 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Motion om knarkhund på skolor och fritidsgårdar 
 
Sammanfattning 
 
I motion daterad 2015-01-07 har Emanuel Norén (M) och Magnus Sandgren (M) föreslagit 
att Karlshamns kommun i drogförebyggande syfte ska tillåta knarkhundar på kommunens 
skolor och fritidsgårdar, som ett komplement till drogtester. Motionärerna föreslår att 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur knarkhund kan användas i 
drogförebyggande syfte på kommunens skolor och fritidsgårdar. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen (kommunkansliet) 
för beredning och yttrande. I beredningen har beaktats det svar som gymnasienämnden 
lämnat avseende tidigare inlämnad motion om drogtester av elever på gymnasiet eftersom 
syftet med motionerna är snarlikt, dvs att sträva efter en drogfri skola. Strävan efter en 
drogfri skola är skriftligt tydliggjort dels i styrdokumentet ”Alkohol och droger – riktlinje” 
daterad 2012-01-24 och dels i Vägga gymnasieskolas drogpolicy, daterad 2014-06-01. 
Styrdokumentet riktar sig till skolans personal och drogpolicyn riktar sig till eleverna. De 
två dokumenten har stor samstämmighet t ex kring målsättning, ansvar, stöd, rådgivning, 
förebyggande arbete och rutiner vid misstänkt eller bekräftat bruk av alkohol och/eller 
annan drog. Dokumenten ger rektorerna tillräckliga redskap och det stöd som behövs i 
arbetet med en drogfri skola. JO har utrett frågan om narkotikahundar i skolan och uttalat 
att polisen till viss del kan få använda det. Hundarna ska då enligt JO användas efter skoltid 
och eleverna ska vara informerade.  
 
Förvaltningen anser att om narkotikahundar ska användas i skolan bör det ske på initiativ 
av polisen, som är den myndighet som har tillgång till resursen, i detta fall 
narkotikahundarna. Samverkan bör här ske med utbildningsförvaltningen i ett brotts- och 
drogförebyggande syfte. Formerna för en eventuell samverkan bör utredas av 
utbildningsförvaltningen. 
 
Bilagor 
1 Motion knarkhund.docx 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Emanuel Norén (M) 
Magnus Sandgren (M) 
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BUS-nämnden 
Gymnasienämnden 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Narkotikahundar på kommunens skolor och fritidsgårdar kan vara ett bra sätt att arbeta 
brotts- och drogförebyggande. Eventuellt användande av narkotikahundar i skolan bör 
emellertid ske på initiativ av polisen, i samverkan med utbildningsförvaltningen. 
Motionens förslag ligger inom BUS-nämndens och gymnasienämndens 
verksamhetsområden och bör kunna hanteras inom den ordinarie verksamheten. 
Formerna för en eventuell samverkan med polisen kring narkotikahundar på skolor och 
fritidsgårdar bör utredas närmare av utbildningsförvaltningen. Med hänvisning till 
ovanstående anser undertecknad att tillräckligt beslutsunderlag föreligger. 
 
 
 
 
Jens Odevall Anna Sunnetoft 
Administrativ chef Utredningssekreterare 
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Knarkhund på skolor och fritidsgårdar 

 

7 januari 2015 
Motion till Kommunfullmäktige i Karlshamn 

För moderaterna: Emanuel Norén och Magnus Sandgren,  

 

 

Moderaterna i Karlshamn har föreslagit drogtester på Gymnasiet men vill ta ytterligare steg 

genom att släppa in knarkhundar på kommunens skolor och fritidsgårdar. 

 

Det är dags att göra något konkret i stället för att bara prata om nolltolerans mot narkotika. 

Detta är ett komplement till drogtester och ett smart sätt att förebygga långvarigt missbruk 

 

Tanken är att barn och ungdomar ska veta att det kan komma knarkhundar och att 

vuxenvärlden gör allt för att få bort narkotikan. Sökningen med knarkhund kan även göras när 

skolan är stängd och det är bara rektor som får reda på vid vilka skåp eller utrymmen hunden 

har markerat. 

 

Narkotikan skördar liv, narkotikan förstör liv, familjer splittras så får vi bara möjlighet att 

hjälpa ett enda barn med dennes problem eller förhindra att ett enda barn hamnar i missbruk 

så är satsningen lyckad. Poliser vi talat med ställer sig också positiva till förslaget liksom 

organisationen Narkotikafri skola. 

 

Rent juridiskt har det funnits tveksamheter men vad vi erfar är det numera fritt fram. Det finns 

poliser som till och med ser en möjlighet att använda skolan som ett övningsområde för sina 

utbildade hundar vilket vi tycker vore intressant att testa. Vi har även talat med Staffan 

Hübinette, lärare i socialpedagogik och drogprevention. Han är också författare till bl.a. boken 

Narkotikafri skola. Han ser positivt på idén. 

 

Men det räcker inte, vi måste öka samarbete med skola, social och polisen, vi måste kika på 

system kring frånvarorapportering, vi behöver en narkotiskapolitiskt kraftsamlig i Karlshamn,  

 

 

Med anledning av vad som ovan anförts föreslår vi Kommunfullmäktige att besluta: 

Att uppdra åt Utbildningsförvaltningen att ta fram förslag på hur knarkhund kan 

användas i drogförebyggande syfte på kommunens skolor och fritidsgårdar 

 

Emanuel Norén (m)    Magnus Sandgren (m) 

 

Karlshamn dag som ovan 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2016 
 

Förslag till beslut 
 
att betala ut kommunalt partistöd för 2016 till samtliga partier, som är representerade i 
kommunfullmäktige efter valet 2014, i enlighet med Regler för kommunalt partistöd 
antagna av kommunfullmäktige 2014-06-16, § 87. 
 
Sammanfattning 
 
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari 2014. 
Reglerna tillämpas fr o m mandatperioden 2014-2018. 
 
Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. De 
nya reglerna gör det möjligt att begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna 
en eller flera av sina platser i fullmäktige fr o m 2014 års val. 
 
Fullmäktige ska fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts 
för sitt ändamål. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. 
Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport 
med intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. 
 
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Bilagor 
1 Redovisning av partistöd för år 2015 (S) 
2 Redovisning av partistöd (V) 
3 Redovisning partistöd (C) 
4 Ekonomisk redovisning partistöd SD-

Karlshamn.pdf 
5 Partistöd - Liberalerna (L) 
6 redovisning av partistöd - MP 
7 Partistöd 2015 - M 
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Beslutet skickas till 
 
I fullmäktige representerade partier 
Stf ekonomichefen 
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Karlshamn 20160111

l

Till Karlshamns Kommunfullmäktige

Redovisning av erhållit partistöd för år 2015

Erhållit partistöd för 2015, 407.641:- har använts till följande:

Medlemsutbildning

Ivlötesverksamhet

Lokalkostnader

lt kostnader

Lönekostnader

Resekostnader

Förbrukningsmaterial

Trycksaker, porto

Med vänlig hälsning

34.925:-

75.374:-

117.689:-

67.199:-

30.813:-

18.329:-

25.010:-

38.302:-

Karlshamns Socialdemokratiska Arbetarekommun

   
Per-“Öøla Mattsson

Ordförande

1/ _
.  ///“"’

  /¢”//fl/,%%
Christel Frisk??? ”M

Vice Ordförande

‘:3

l

l
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Redovisning av kommunalt partistöd 2015
Vänsterpartiet Karlshamn

Partistöd 2015 73 901 kr

Användning av  partistödet

Domänhotell och domänadress 735 kr

Reparation av lokal 3 900 kr

Möten 1 865 kr

1 maj verksamhet 8 198 kr

Trycksaker  lokalt 3 156 kr

Energikostnad 1643 kr

Porto 1 420 kr

Lokalkostnader  inkl  möteslokaler 48  ?_94 kr

Utbildning, konferenser, externa möten

eller  informationsträffar 4  690 kr

Totalt 73 901 kr

Härmed  intygas  att ovanstående redovisning är  korrekt.

Mörrum i  016-01-30

 
Granskningsintyg

Jag har tagit del av  partiets  räkenskaper och  funnit  att dessa

överensstämmer med ovanstående redovisning

Mörrum  2016-01-30

T/Dwx
Jan-Olof Blom, Ordförande

 
l

m?

'k 620%.. 17/

«
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Redovisning av kommunalt partistöd.

Centerpartiet i Karlshamn erhöll den 5/3 2015 kommunalt partistöd om 90 588

kr. TiII redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Nedan följer en

sammanställning av vad partistödet har utnyttjats till.

Ernållna kommunala bidrag 90 588 00 i
4

Rörelsens kostnader

Lokalhyra -14 460,00

Programvaror -3 113,00

Resekostnader; Kost och logi -7661,00

Reklam och PR -1 728,00
Kontorsmateriel -614,00

Övriga externa tjänster -57 010,00
Prenumeration tidningar -1 710,00

Utbildning - 255,00

Övrig_ a externa kostnader -3 308 00
Sza Övriga externa kostnader -89 859,00

Bland kostnaderna kan noteras en stor kostnadspost om 57 010,00. Av dessa är merparten kostnaden för

delfinansiering av kanslitjänst som Karlshamns C köper av Blekinge C Distrikt. Bland övriga externa kostnader

ryms kostnader för medlemsvård samt kostnader för gruppmöten och årsmöten som hållits under det gågna året.
Härmed ansöker Centerpartiet i Karlshamn om partistöd för perioden 2016-01-01---2016-12-31.

Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt.

Karlshamn 2016-01-21

Wii/MV* /; )(,;;I=/. __ Mm»; d/géi/./éag
Markus Lindberg, Kassor Lena Haggbla , rdforande

Granskningsintyg

Jag har tagit del av partiets räkenskaper och funnit att dessa överensstämmer med ovanstående

redovisning.

Karlshamn 2016-01-22

Bror Johansson, revisor

,4’-5/6”? WWW" ä
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Redovisning av kommunalt partistöd Sverigedemokraterna i Karlshamn 
Sverigedemokraterna i Karlshamn har under räkenskapsåret 2015 använt medlen ifrån partistödet ändamåls mässigt. 
Inriktningen av verksamheten har varit riktat mot att direkt stärka partiet i Karlshamn. För att stärka och sprida 
information har SD-Karlshamn bland annat haft öppna möten och gjort reklam via Facebook som har varit riktad mot 
medborgarna i Karlshamns kommun. Det har även anordnats utbildning för medlemmarna i föreningen. En annan 
satsning är material ifrån riksorganisationen som tillexempel informationsblad och flygblad. Övriga
kostnader för reklam har framförallt varit till kläder med tryck, medan förbrukningsinventarier har gått till material för 
kampanjarbete som tillexempel banderoller, beach-flagga och tält. 

Utgifterna för SD-Karlshamns kommunförening har varit fördelat enligt följande för räkenskapsåret 2015:
Förbrukningsinventarier 3028 kr
Kost och logi 7140 kr 
Övriga resekostnader 8561 kr
Annonsering 428,21 kr
Trycksaker 7550 kr
Kostnader arrangemang för medlemmar 33602,45 kr
Kostnader arrangemang för allmänhet 5891,25 kr
Presentreklam 1359 kr
Övrigakostnader för reklam och PR 13686 kr
Representation 400 kr
Kontorsmaterial 1421,70 kr
Telefon/datakommunikation 5348 kr
Porto 4623 kr
Kostnader styrelsemöten 487,75 kr
Kostnader gruppmöten 1111,83 kr
Bankkostnader 642 kr
Övriga kostnader 2522,50 kr
Utbildning och material ifrån SD´s riksorganisationen 34267 kr

_________________________
Tommy Strannemalm
SD-Karlshamn
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Redovisning av kommunalt partistöd

5 gm/5///5*
Folkpartiet Liberalerna Karlshamn erhöll den 5 mars 2015 totalt 57 214,00 SEK i Kommunalt partistöd

i enighet med kommunallagen 2 kap. 9 § med avsikt att stärka partiet iden kommunala demokratin.

Enligt Kommunallagen 2 kap. 11 § ska Kommunfullmäktige fatta beslut att en mottagare av

kommunalt partistöd årligen ska redovisa hur detta använts och i enighets med dess syfte.

Folkpartiet Liberalerna lämnar därför här med en redovisning för hur erhållit kommunalt partistöd

har använts. Till den skriftliga redovisningen bifogas en granskningsrapport.

FOLKPARTl ET LIBERALERNA KARLSHAMN

Redovisning för användningen av erhållit kommunalt partistöd

Folkpartiet Liberalerna Karlshamn erhöll den 24januari 2014 totalt 57 214,00 SEK i Kommunalt

partistöd. Övriga intäkter till lokalföreningen under 2015 har bestått av bidrag från enskilda

medlemmar samt avkastningar från räntor. Föreningens totala intäkter har under 2015 uppgått till

62 839,32 SEK. Utgifter under 2015 har främst kostnader rört möten, kampanjer och utbildningar.

Totalt har föreningen haft kostnader under 2014 på 16 255,50 SEK. Överskottet används i den

kommande valrörelsen valet 2018. Föreningens vinst- och förlusträkning för år 2015 ser ut som

följande:

KOSTNADER lNTÄl<TER

Hyror och avgifter -12 193,00 Bidrag från medlemmar 5 550,00

Annonsering -0,00 Lokalt partistöd 57 214,00

Telefoni -1 047,00 Räntor 79,32

Val och kampanj -1 431,00 SUMMA 62 839,32

Möteskostnader -1 253,00

Resor och konferenser -0,00

Representation -331,50

SUMMA -16  255,50

Hyror och avgifter rör Iokalhyror och tillexempel avgifter för tillstånd och försäkringar. Annonsering

rör köp av annonsering i bland annat tidningar. Telefonikostnader rör föreningens

abonnemangskostnad. Val och kampanj rör omkostnader under valet så som tryckt material,

profilmaterial, affischer, fotografering m.m samt övriga l<ampanjinsatser. Möteskostnader rör

förtäring i samband med möte. Resor och konferenser rör kostnader i samband med möten eller

konferenser på annan ort. Representation rör gåvori samband med möten eller liknande.

Totalt så har 11 443,00 SEK utbetalats till Folkpartiet Liberalernas länsförbund i Blekinge. För

kostnaden har lokalföreningen fått stöd i planeringen och genomförandet av aktiviteter riktade till

medlemmar och allmänheten, stöd i beställning av eget och gemensamt material, deltagande i

gemensamma utbildningar och aktiviteter m.m.

J an Sandevä rn

Ordföran e ' Kassör

l

l
l

l
l

l
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Redovisning partistöd 2015 
 
Redovisning i enlighet med KF beslut 2014-06-06 § 87 
5 februari 2016  
Till Kommunfullmäktige i Karlshamn 
 
 
För 2015 erhöll Moderaterna i Karlshamn 224 084kr 
  
Partistödet har använts på följande vis: 
  
29 000  Utbildningar, konferenser och kurser 
  
 2 000 Medlemsutskick, kallelser och porto 
  
 8 000 Mötesverksamhet, medlemsmöten, årsmöten, föredragshållare, gruppmöten 
  
67 000 Administration, service, personal, IT 
  
 4 000 Verksamhetsbidrag till MUF och MQ 
  
12 000 Lokalhyra 
  
13 000           Internet, material, broschyrer, giveaways, kampanjkläder 
  
  3 000 Annonser och reklam 

  
Moderaterna i Karlshamn bedriver en omfattande verksamhet med många aktiva 
förtroendevalda. Verksamheten är dels intern i syfte att fördjupa kunskaper och 
utbilda förtroendevalda till att bli goda företrädare för Moderaterna, dels externt 
fört dialog med medborgarna i syfte bilda opinion för och utveckla moderata idéer, 
vinna väljare till partiet och att i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med 
partiets samhällssyn. På detta sätt har partistödet använts för att stärka Moderaternas 
ställning i den kommunala demokratin.   
    
Moderaterna i Karlshamn 
 
 
  
Kretsordförande   Kassör 
Emanuel Norén    Bärthil Ottosson 

86 000            Avsatt till valfond
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Interpellation om fyrverkerier - Anders Englesson (MP) 
 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Anders Englesson (MP) 
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S): 
 

”Traditionella fyrverkerier skapar varje nyår irritation och ibland rädsla hos 
många människor. Och det är väldokumenterat att såväl husdjur som vilda 
djur lider oerhört av ljudet och det onaturliga ljuset. Till detta ska också läggas 
miljöaspekterna då raketerna och fyrverkerierna sprider en inte oansenlig 
mängd miljögifter. 
Varje nyår avfyras en mängd privata fyrverkerier och smällare i kommunens 
tätbebyggda områden trots att det är otillåtet. Det nyss gångna nyårsfirandet 
var inget undantag trots att kommunen satsade 40 000 kronor för att med ett 
mäktigt fyrverkeri på östra piren göra privata fyrverkerier överflödiga. 
I ordningslagen står i paragraf 7 att pyrotekniska varor inte får användas utan 
tillstånd av Polismyndigheten. 
Denna lagen har av kommunfullmäktige i Karlshamn konkretiserats med 
följande lydelse i den lokala ordningsföreskriftens paragraf 16 ’Tillstånd av 
polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor inom 
detaljplanelagt område (paragrafen) är även tillämplig på andra än 
offentliga platser inom kommunen.’ 
I paragraf 22 står sedan att den som bryter mot detta kan dömas till böter i 
enlighet med vad ordningslagen säger. 
Vid kontroll med polisen framkom att ingen förutom kommunen hade sökt 
tillstånd för att avfyra raketer. Ändå avfyrades mycket raketer under 
nyårsnatten och det saknades inte olyckstillbud. På torget var det bara 
tillfälligheter och ren tur gjorde att ingen kom till större skada. Bland annat 
gick en raket horisontellt rakt mot en hop människor som klarade sig undan 
med enbart smärre brännsår för någon enstaka. 
Polisen fanns på plats men ingrep inte. 
Nu undrar jag dels vad vi ska ha en lokal ordningsstadga till om ingen 
bryr sig om den och dels om inte kommunen kan ta upp en diskussion 
med kommunens handlare om att avstå från att tillhandahålla 
fyrverkerier inför nyårsfirandet?” 

 
Kommunstyrelsens ordförande lämnar följande svar: 
 
I den efterföljande debatten deltar även: 
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Inkomna motioner februari 2016 
 

Förslag till beslut 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Tre motioner har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i februari. Enligt 
rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Bilagor 
1 Motion om att införa sex timmarsarbetsdag i hemtjänstorganisationen.docx 
2 Motion Funktionsstödsråd.pdf 
3 Motion om att utreda möjligheterna att avsätta hela eller delar av Långakärr 

som ett naturreservat 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Karlshamn 2015-12-08 
Till: 
Kommunfullmäktige 
Karlshamns kommun 

 

Motion om att införa ett projekt med sex timmars arbetsdag i 

kommunens hemtjänstorganisation 

En arbetstidsförkortning är en frihetsreform. Den ger oss mer tid för återhämtning och 

för att utvecklas som människor. Vi tror att den moderna människan inte bara vill ha, 

utan även behöver, mer tid för rekreation och familjeliv. 

Med kortare arbetstid skapas bättre förutsättningar för jämställdhet i hemmet och på 

arbetsmarknaden. Alla som arbetar får mer makt över sin egen tid. 

Arbetstidsförkortningar kan också vara ett viktigt instrument i omställningen till ett 

ekologiskt hållbart samhälle. 

 

Vi vill att Karlshamns kommun skall vara i framkant när det gäller arbetsmiljöfrågor 

och vill därför att kommunen inför sex timmars arbetsdag på någon del av 

kommunens hemtjänstorganisation för att se om arbetsförkortning medför bättre 

hälsa och att effekten blir minskad sjukskrivning. Vi har också där problematiken med 

delad arbetsdag som man kan frångå under projekttiden.  

Givetvis skall vi knyta till oss forskarkompetens som ska följa försöket och utvärdera 

vetenskapligt. Hur blir det med den faktiska kostnaden? Hur påverkas arbetsklimatet 

och sjukskrivningar?  

Försöket ska ges tillräcklig tid för att det ska gå att utvärdera med säkerhet. 

När den rödgröna majoriteten i Göteborg beslöt att Svartedalens äldreboende skulle 

gå över till sex timmarsarbetsdag blev det en enorm global nyhet.  

Vi vill att även Karlshamns kommun skall visa på framtidens arbetsplatser. 

Det är även privata företag som inför sex timmarsarbetsdag, Toyotas verkstad i 

Hisingen har haft det sedan 2002 och även IT-företaget Brah i Örnsköldsvik har infört 

det. Ytterligare ett gott exempel som skall lyftas fram är Handels a-kassa. Under två 

år fick 60 anställda möjlighet att gå ner till sextimmarsdag med full lön. Handels a-

kassa upplevde inte att kostnaderna ökade och projektet blev så lyckat att 

arbetstidsförkortningen infördes permanent 2013. 

 

Vänsterpartiet föreslår  

att man på försök inför sex timmars arbetsdag i del av hemtjänstorganisationen och 

att man knyter till sig forskarskarkompetens som skall följa och utvärdera projektet. 

Vänsterpartiet Karlshamn 
JensHenningsson  
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Kommunalt Funktionsstödsråd 
Ett handikappvänligare samhälle blir ett bekvämare samhälle för alla. 
 
Motion 
30 december 2015 
Till Kommunfullmäktige i Karlshamn 
Av Anna Kälvestam och Emanuel Norén (m) 
 
 
Handikapprådet i Karlshamn lades ner i smyg 2003 av Socialdemokraterna. Varken 
Handikaporganisationerna som satt i rådet eller den politiska oppositionen informerades. 
Istället skulle varje förvaltning organisera egna samarbetsorgan. Ett så kallat Boråd inrättades 
på Samhälsbyggnadsförvaltningen men i övrigt finns idag inga motsvarande konstruktioner på 
andra förvaltningar i kommunen. Detta är vi Moderater kritiska till. Vi har idag fungerande 
Pensionärsråd, Landsbygdsråd, Näringslivsråd och Moderaterna har också föreslagit ett 
Ungdomsråd. Vi tycker det är självklart att även den stora grupp medborgare i kommunen 
som har någon form av funktionsnedsättning ska få delaktighet och insyn. Ett 
Funktionsstödsråd, som det hellre bör kallas, skulle kunna ta sig an de åtgärder som måste 
vidtas för att öka tillgängligheten bland annat genom att: 
 
• Verka för funktionshindrades jämlikhet och fulla delaktighet i samhället 
• Ge funktionshindrade medinflytande och insyn i den del av kommunens verksamhet som 
berör dem. 
• Ge kommunen möjlighet att samråda med handikapporganisationerna i ett tidigt skede i 
beredningsprocessen samt att få deras synpunkter i ärenden som berör funktionshindrade. 
 
Myndigheten för delaktighet följer årligen upp hur kommuner arbetar med tillgänglighet. 
 
http://www.mfd.se/kommunuppfoljning/kommun/fysisk/?selectedkommun=1082 
 

En gång om året skickas enkäter ut med frågor om tillgänglighetsarbete till kommunerna. 
Kommunuppföljningen genomförs på uppdrag av Regeringen och är en viktig del i den årliga 
uppföljningen av funktionshinderspolitiken. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för 
delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Uppföljningen är frivillig och 
omfattar de sex områdena: 

• arbetsmarknad 
• utbildning 
• kultur 
• idrott 
• fysisk tillgänglighet 
• transport. 
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Resultaten från uppföljningen för 2015 visar att Karlshamn får underkänt på samtliga område. 
 

Karlshamns resultat 

Område Poäng (andel av max) 

Arbetsmarknad Enkät ej besvarad 

Fysisk tillgänglighet 45% 

Idrott 49% 

Kultur 46% 

Utbildning 29% 

Transport 63% 

 
Moderaterna konstaterar också att kommunens tillgänglighetsprogram bara gällde till och med 
2011.  
 
 
Med anledning av vad som ovan anförts förslår vi Kommunfullmäktige anger för 
Kommunstyrelsen som sin mening: 
 
 
Att ett Funktionsstödsråd inrättas med bred politisk förankring  
 
 
 
Anna Kälvestam (m) 
Emanuel Norén (m) 
 
 
Karlshamn dag som ovan 
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Motion 

angående Långakärr

I flera kommunala översiktsplaner (ÖP) och i naturvårdsprogram har Långakärr pekats ut som ett viktigt 
tätortsnära rekreationsområde. 
I den nu gällande ÖP står bland annat i visionen för 2030: 
”I Långakärrdalen är landskapsbilden lantlig, medan övriga delar till stor del är skogsbevuxna.” 
”Området är flitigt använt i undervisningssyfte av stadens förskolor och skolor.”
”Området utgör en betydelsefull del i grönstrukturen Karlshamn”
”Ingen ny bebyggelse har fått tillkomma, detta för att säkerställa området som ett tätortsnära 
rekreations- och friluftsområde.”
När ÖP anger hur denna vision ska uppnås står det ”Undvik exploatering som kan skada den lantliga 
landskapsbilden. Ny bostadsbebyggelse får ej tillkomma.”

Trots dessa ganska tydliga ord har det efter antagandet av ÖP 2030 tillkommit bostadsbebyggelse i 
området. Det finns dessutom risk för att ytterligare bebyggelse kan tillkomma då förhandsbesked har 
lämnats om att ytterligare två hus  får byggas.

Lite längre ner under rubriken ”Hur når vi dit?” vid behandlingen av Långakärr i ÖP 2030 står det ”Utred
möjligheterna att avsätta delar av området som naturreservat”.

Mot bakgrund av dels att ÖP:s skrivning om att inte tillåta bebyggelse uppenbarligen är möjlig att kringgå
och dels att kommunfullmäktige genom antagandet av ÖP uttalat att ett sätt att nå ett bra skydd för 
området är att skapa ett naturreservat förslår vi

att kommunfullmäktige fattar beslut om att utreda möjligheterna att avsätta hela eller delar av 
Långakärr som ett naturreservat.

Karlshamn  2016 01 26

Miljöpartiets fullmäktigegrupp

Anders Englesson, Sara Månsson Möllergren, Annan Atmander, Johanna Karlsson, Per Atmander, 

Ingrid Ågård, Anders Thurén, Ahmed Saad                                                                                       
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kommun 2016-01-12 Dnr: 2015/2337 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Anmälan av delegationsbeslut, Februari 
 

Förslag till beslut 
 
att lägga information till dagens protokoll  
 
Sammanfattning 
 
Följande delegationsbeslut anmäls: 
 
Bilagor 
1 Delegationsbeslut Blomsteräng, ökad städning på gc-väg etc 
2 Delegationsbeslut Förslag till Karlshamns kommun - Förläng badsäsongen i 

Karlshamn 
3 Delegationsbeslut Förslag till Karlshamns kommun - Farthinder på Froarpsvägen bör 

ändras 
4 Delegationsbeslut Förslag till Karlshamns kommun -Projekt för insamling av marint 

skräp 
5 Delegationsbeslut förslag till karlshamns kommun - en renare drottninggata i 

Karlshamn 
6 Delegationsbeslut Förbättring av parkeringssituationen på icke avgiftsbelagda gator 
7 Delegationsbeslut Trappräcke på läktaren i A-hallen på Vägga sporthall 
8 Delegationsbeslut Nybyggnation av bostadshus vid Skyttevägen_Brottarstugan i 

Karlshamn 
9 Delegationsbeslut Anlägg blomsterängar istället för vanliga grässlänter, grönytor och 

buskage 
10 Delegationsbeslut Omvandla hantverkargatan till kulturgata 
11 Delegationsbeslut förslag spolad isbana längst ut på hamnområdet intill högskolan 
12 Delegationsbeslut förslag att bygga om tingsrättens lokaler till ett lekland 
13 Delegationsbeslut förslag vänort i Rumänien_Bulgarien 
14 Delegationsbeslut Förslag till Karlshamns kommun - Underlätta för äldre att delta i 

allmänna val 
15 Delegationsbeslut förslag Bänkar på Regeringsgatan mellan Holländareplan och 

Ronnebygatan 
16 Delegationsbeslut Ta bort björnlokorna i kommunen permanent 
17 Delegationsbeslut förslag om allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av 

pyroteknisk utrustning 
18 Delegationsbeslut förslag till Karlshamns kommun - Belysning på Skogsborgs lekplats 
19 Delegationsbeslut förslag plantera sommarblommor på gångbron till AAK 
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20 Delegationsbeslut Förslag till Karlshamns kommun - Utegym 
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2015-10-21 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2015/4099 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Blomsteräng, ökad städning på gc-väg 
och sarg på återvinningsstation i Väggaområdet 
 

Beslut 
 
att förslaget inte uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling 
och inte kan behandlas enligt fastslagna riktlinjer eftersom förslagsställaren har 
lämnat flera förslag på samma blankett samt att motivering till förslagen saknas. 
Förslagsställaren har ombetts att inkomma med ett förslag per blankett samt att 
motivera sina förslag.   
 
Sammanfattning 
 
Torsten Persson, kommunmedborgare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns 
kommun ska så in en blomsteräng på platser där det är lämpligt, att kommunen 
ska öka städningen vid gc-väg samt att kommunen ska sätta sarg nedtill på 
återvinningsstationen i Väggaområdet.    
 
Förslagsställarens motivering till förslagen saknas.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget inte 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och inte kan 
behandlas enligt fastslagna riktlinjer eftersom förslagsställaren har lämnat flera 
förslag på samma blankett samt att motivering till förslagen saknas. 
Förslagsställaren har ombetts inkomma med ett förslag per blankett samt att 
motivera sina förslag.   
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-10-19 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
 
 
Ameli Hultman 
Handläggare, kommunkansliet  -�106�-
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Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Förslag till Karlshamns kommun - Förläng badsäsongen i Karlshamn från 
1:a maj till 15:e oktober 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till avdelningen för tillväxt och utveckling för att i samråd med 
tekniska nämnden samt fritidsnämnden handlägga och avge yttrande till 
kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Björn Samuelsson, folkbokförd i kommun, föreslår att Karlshamns kommun ska 
förlänga badsäsongen från 1 maj till och med 15 oktober.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att badplatserna behöver hållas 
öppna och bryggor etc. behöver vara på plats en längre period om kommunen ska 
lyckas med att skapa Sveriges bästa livsklimat 2020. I år påbörjades upptagningen 
av bryggor etc. redan i augusti enligt tyska turisters stora förvåning, skriver 
förslagsställaren. Många länder i Europa har sommarsemester i september månad 
avslutar förslagsställaren sin motivering.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till avdelningen för tillväxt och utveckling för att i samråd med 
tekniska nämnden samt fritidsnämnden handlägga och avge yttrande till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-09-15 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
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I tjänsten 
 
 
 
 
Ameli Hultman 
Handläggare, kommunkansliet  
 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Avdelningen för tillväxt och utveckling 
Tekniska nämnden  
Fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Förslag till Karlshamns kommun - Farthinder på Froarpsvägen i höjd med 
Fröjdebergsvägen bör ändras till exempelvis vägbula 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande 
 
Sammanfattning 
 
, folkbokförd i Karlshamns kommun, föreslår att Karlshamns kommun ska ändra 
farthindret som finns på Froarpsvägen, i höjd med Fröjdebergsvägen, till 
exempelvis en vägbula.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att nuvarande hinder innebär 
väjningsplikt för de som kommer från norr och det är väldigt få som förstår regeln. 
Förslagsställaren skriver att hon kör där dagligen och att det inte är ovanligt att 
hon får tvärbromsa. Förslagsställaren är rädd att det snart händer en svår olycka.   
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-09-25 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 

  
  

I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman 
Handläggare  
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Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Förslag till Karlshamns kommun - Projekt för insamling av marint skräp 
längs kommunens fastigheter 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
remitteras till enheten för tillväxt och utveckling för att i samråd med 
miljöingenjören, Miljöförbundet Blekinge Väst samt VMAB handlägga och avge 
yttrande till kommunstyrelsen  
 
Sammanfattning 
 
Mikael Nord föreslår att Karlshamns kommun ska starta en insamling av marint 
skräp kring de sträckorna av kusten där Karlshamns kommun har sina fastigheter 
såsom Stärnö halvä, Boön, Strandpromenaden, Kollevik och de delar av Tärnö som 
inte utgörs av privat mark. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är det är ett miljöproblem med marint 
skräp som leder till lidande för mängder av fåglar och andra djur. Plasten är 
särskilt problematisk eftersom den bryts ner till mindre fraktioner som blir kvar i 
havet och blir en del av dom näringskedjor som vi även ingår i och slutligen får i 
oss då vi t.ex. äter fisk, skriver förslagsställaren. I och med att det saknas mycket 
data kring nedskräpning i Östersjön är projektet som sådant viktigt fortsätter 
förslagsställaren. Stiftelsen Håll Sverige Rent arbetar med ett projekt (Marlin) 
kring marint skräp där vi som kommun hade kunnat profilera oss och visa på goda 
exempel på hur vi arbetar med denna fråga anser förslagsställaren. Andra 
kommuner skulle på så sätt kunna följa efter, vilket i sin tur hade kunnat gynna vår 
miljö kring Karlshamn. Detta eftersom mycket av det marina skräp som når 
Karlshamns kust kommer från kuststräckor i vår närhet. Slutligen framhåller 
förslagsställaren att en annan positiv effekt med arbetet hade i förlängningen gjort 
att vi skulle kunna locka fler människor till Karlshamn för att uppleva vår 
natursköna och rena kust som vi kan framhålla när vi marknadsför Karlshamn som 
turistmål. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och remitteras till 
enheten för tillväxt och utveckling för att i samråd med miljöingenjören, 
Miljöförbundet Blekinge Väst samt VMAB handlägga och avge yttrande till 
kommunstyrelsen.  
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Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-09-30 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 

  
I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman  
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Enheten för tillväxt och utveckling 
Miljöingenjören 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
VMAB 
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Förslag till Karlshamns kommun - En renare Drottninggata i Karlshamn 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande 
 
Sammanfattning 
 
Lennart Ung, folkbokförd i Karlshamns kommun, föreslår att Karlshamns kommun 
ska snygga upp och göra Drottninggatan i Karlshamn renare. Förslagsställaren 
skriver att under träden utanför JC, Klockmäster, Systembolaget med flera butiker 
är det fullt av fågelbajs som ser skräpigt och fult ut.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att stadens huvudgata skulle bli 
trevligare för invånare såväl som besökare. Förslagsställaren menar att fågelbajset 
inte ger något gott intryck för besökarna till vår stad och det är mycket folk som 
går på gatan dagligen. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 201x-xx-xx 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
 
 
 

 

I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman 
Handläggare Förslag till Karlshamns kommun  
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Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Förslag till Karlshamns kommun - Förbättring av parkeringssituationen 
på icke avgiftsbelagda gator i Karlshamns centrum 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande 
 
Sammanfattning 
 
Rune Persson, kommunmedborgare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns kommun 
ska dela upp staden i zoner och markera upp platser längs med gatorna, där man 
mot en årlig avgift får ett parkeringstillstånd som sätts upp på bilens vindruta och 
som berättigar till parkering inom den zon man har valt. Förslagsställaren föreslår 
också att kommunen skyltar upp gatorna där det framgår vilket 
parkeringstillstånd som gäller inom aktuell zon. Utöver de som har betalat den 
årliga avgiften kan man tillåta två timmars fri parkering inom dessa zoner genom 
att använda p-skiva. Förslagsställaren skriver att han fått sin idé efter ett antal 
besök i Zürich i Schweiz där man kan jämföra den stadens ytterområden med 
Karlshamns innerstad.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det finns väldigt många mindre 
fastigheter i Karlshamns innerstad som saknar möjlighet att ordna parkering inom 
fastigheten. Tillåten nuvarande parkeringstid är 24 timmar. Den senaste tiden har 
bevakningsbolag som kontrollerar parkerade bilar intensifierat sin övervakning 
genom att bland annat notera hur länge bilarna står orörda. Man noterar hur 
ventilen på hjulen står och återkommer sedan för att se om bilen har blivit flyttad. 
Ur ett miljömässigt perspektiv blir detta absurt menar förslagsställaren, eftersom 
det innebär att de som har sina bilar stående längs med gatan måste starta bilen en 
gång om dygnet för att flytta den någon meter, även om de inte tänkt använda den.  
Förslagsställaren menar att med parkeringszonerna kan leda till minskade utsläpp, 
då bilarna inte startas i onödan, att kommunen får intäkter från gator som är 
avgiftsfria idag, att man underlättar för boende inom zonerna att hitta parkering 
samt att slippa starta bilar i onödan. Förslagsställarens förhoppning är också att de 
som arbetar i centrum väljer bussen i fortsättningen då det med zonerna kommer 
kosta att parkera bilen annars.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
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Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-10-20 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 

  
  

I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman  
Handläggare, kommunkansliet  
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Förslag till Karlshamns kommun - Trappräcke på läktare i A-hallen på 
Vägga Sporthall 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och   
överlämnas till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande 
 
 
Sammanfattning 
 
Christina Wihlborg, kommunmedborgare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns 
kommun ska montera tre trappräcken, en vid varje trappa, på läktaren i A-hallen, 
Vägga Sporthall.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att läktaren är svåråtkomlig, det är 
svårt att gå upp och ner i trappan om man vill sitta lite högre upp då det dels är 
höga steg och ganska brant. Ett räcke att hålla sig i hade underlättat och fallrisken 
hade minskat. Förslagsställaren skriver att detta hade underlättat inte bara för alla 
idrottsintresserade utan även för de som besöker andra evenemang som har blivit 
populärt att arrangera i Vägga Sporthall.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-10-23 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
 
 
Ameli Hultman 
Handläggare, kommunkansliet -�118�-
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Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Fritidsnämnden  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Förslag till Karlshamns  kommun - Nybyggnation av bostadshus vid 
Skyttevägen/Brottarstugan i Karlshamn 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
remitteras till enheten för tillväxt och utveckling för att i samråd med 
Karlshamnsbostäder avge yttrande till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Torsten Persson, kommunmedborgare i Karlshamns kommun, föreslår 
nybyggnation av bostadshus vid Skyttevägen/Brottarstugan i Karlshamn.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det råder en stor brist på 
lägenheter i Karlshamns kommun.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och remitterar 
förslaget till enheten för tillväxt och utveckling för att i samråd med 
Karlshamnsbostäder avge yttrande till kommunstyrelsen.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-10-27 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman  
Handläggare, kommunkansliet  
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Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
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Karlshamnsbostäder  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Förslag till Karlshamns kommun - Anlägg blomsterängar istället för 
vanliga grässlänter, grönytor och buskage 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande 
 
Sammanfattning 
 
Torsten Persson, kommunmedborgare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns 
kommun ska plantera blomsterängar istället för vanliga grässlänter, grönytor och 
buskage.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att blomsterängar skulle ge en 
vackrare miljö och billigare underhåll. Förslagsställaren skriver i sitt förslag att 
han gärna ser att kommunen kontaktar honom för mer utförlig förklaring till 
förslaget.    
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-10-27 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman 
Handläggare, kommunkansliet  
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Förslag till Karlshamns kommun - Omvandla Hantverkaregatan (mellan 
Christopher Schrödersgatan och Rådhusgatan) till kulturgata 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
remitteras till tekniska nämnden för att i samråd med kulturnämnden avge ett 
samordnat yttrande till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Bengt Carlsson, kommuninvånare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns kommun 
ska omvandla Hantverkaregatan mellan Christopher Schrödersgatan och 
Rådhusgatan till kulturgata. I anslutning till detta föreslår Carlsson också att det 
skapas en grön oas av befintligt grönområde. En mer detaljerad beskrivning finns 
att läsa i förslaget.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att en kulturgata skulle framhäva den 
äldre bebyggelse som finns längs gatuavsnittet. Förslagsställaren skriver även i sin 
motivering att det äldreboendet som finns alldeles i närheten förmodligen skulle 
uppskatta tillgången till en grön oas samt att den föreslagna upprustningen inte 
bör kosta några större summor och betyder att den östra delen av Karlshamns 
ursprungliga stadsfyrkant nu också får en kulturgata.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och remitteras till 
tekniska nämnden för att i samråd med kulturnämnden avge ett samordnat 
yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-10-28 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
Ameli Hultman 
Handläggare, kommunledningsförvaltningen -�124�-
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Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Kulturnämnden  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Förslag till Karlshamns kommun - Spolad isbana för allmänheten längst 
ut på hamnområdet intill högskolan 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till fritidsnämnden för att i samråd med Karlshamnsfastigheter AB, 
då det kan finnas andra planer för området, handlägga och avge slutgiltigt 
ställningstagande 
 
Sammanfattning 
 
Britt-Marie Persson, kommuninvånare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns 
kommun ska anlägga en enkel öppnad spolad isbana för allmänheten längst ut på 
hamnområdet intill högskolan. Önskvärt att man ska kunna lyssna på musik och 
åka utan att behöva passa eller boka tider.  Ingen hockeyspelning ska tillåtas och 
det ska vara gratis anser förslagsställaren. På sommaren kan man använda 
området till en dansbana och låta alla som vill spela musik. Det ska finnas 
möjligheter till korv-och kaffevagn samt att man eventuellt ska kunna grilla själv.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att Karlshamn inte har något 
liknande nära centrum för sina invånare. Förslagsställaren anser att en spolad 
isbana/dansbana längst ut på hamnområdet intill högskolan skulle göra 
Karlshamn mer attraktivt. Restaurang och skola finns i närheten och planer på att 
flytta biblioteket 2018 finns redan vilket gör området än mer attraktivt menar 
förslagsställaren. Det finns dessutom redan ett antal stora betongplattor som man 
lätt kan spola på samt gott om parkering i närheten skriver förslagsställaren 
slutligen i sin motivering.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till fritidsnämnden för att i samråd med Karlshamnsfastigheter AB 
handlägga och avge slutgiltigt ställningstagande.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-11-09 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
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I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman 
Handläggare, kommunledningsförvaltningen 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Fritidsnämnden  
Karlshamnsfastigheter AB 
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Förslag till Karlshamns kommun - Bygg om Tingsrättens lokaler till ett 
lekland 
 

Beslut 
 
att förslaget inte uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling 
och inte kan behandlas enligt fastslagna riktlinjer eftersom kommunen inte är 
ägare av fastigheten som tidigare inhyste tingsrättens lokaler och därför inte heller 
kan besluta om ombyggnation av fastigheten. Förslaget överlämnas emellertid för 
kännedom till avdelningen för tillväxt och utveckling samt kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning 
 
Britt-Marie Persson, kommuninvånare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns 
kommun ska bygga om tingsrättens lokaler till ett lekland. Förslagsställaren 
skriver i sitt förslag att det finns ett lekland i Karlskrona som är mycket välbesökt.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att eftersom fastigheten ligger nära 
resecentrum är det lätt att ta sig dit utan att köra bil. Förslagsställaren menar även 
att arbetstillfällen skulle skapas och Karlshamn kommer att få hit familjer från de 
närliggande kommunerna. Förslagsställaren anser att Karlshamn ska ha många 
aktiviteter för allmänheten eftersom det är bra för hela staden.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget inte 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och inte kan 
behandlas enligt fastslagna riktlinjer eftersom kommunen inte är ägare av 
fastigheten som tidigare inhyste tingsrättens lokaler och därför inte heller kan 
besluta om ombyggnation av fastigheten. Förslaget överlämnas emellertid för 
kännedom till avdelningen för tillväxt och utveckling samt kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-11-12 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
Ameli Hultman -�128�-
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Handläggare, kommunledningsförvaltningen  
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Avdelningen för tillväxt och utveckling 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut 
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Förslag till Karlshamns kommun - Vänort i Rumänien/Bulgarien 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
remitteras till internationella samordnaren, avdelningen för tillväxt och utveckling, 
för yttrande till kommunstyrelsen  
 
Sammanfattning 
 
Lennart Ung, föreslår att Karlshamns kommun ska etablera kontakt med någon 
lämplig framtida vänort i Rumänien/Bulgarien. Ung föreslår även att kommunen, 
för att få tips om lämplig ort, frågar de människorna som sitter utanför affärerna i 
kommunen.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att förbättra tillvaron för invånarna i 
berörda länder. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
remitterar förslaget till internationella samordnaren, avdelningen för tillväxt och 
utveckling, för yttrande till kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-11-13 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
Ameli Hultman  
Handläggare, kommunledningsförvaltningen  
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Internationella samordnaren  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige för anmälan om delegationsbeslut  -�130�-
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Förslag till Karlshamns kommun - Underlätta för äldre att delta i 
allmänna val 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
remitteras till valnämnden för yttrande till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Anna Lundström, kommuninvånare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns kommun 
ska underlätta för äldre att delta i allmänna val. Förslagsställaren skriver att enligt 
nationell statistik har befolkning över 75 år ett lägre valdeltagande än övriga 
åldersgrupper. Förslagsställaren anser att kommunen kan öka valdeltagande hos 
äldre genom att utforma ett speciellt bistånd som ska kunna sökas för ett enskilt 
tillfälle.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att även om det finns olika sätt att 
rösta idag kan det vara så att den enskilde vill kunna ta sig till vallokalen, eller har 
önskemål som inte täcks av alternativen. Förslagsställaren anser att en kommun 
behöver bistå sin befolkning att använda sin demokratiska rätt.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och remitterar 
förslaget till valnämnden för yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-12-01 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
 
 
Ameli Hultman 
Handläggare, kommunledningsförvaltningen  
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Förslag till Karlshamns kommun - Bänkar på Regeringsgatan mellan 
Holländareplan och Ronnebygatan 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande 
 
Sammanfattning 
 
Gunnar Olsson, kommuninvånare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns kommun 
ska placera ut några bänkar på Regeringsgatan mellan Holländareplan och 
Ronnebygatan.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det skulle vara skönt att kunna 
vila sig en stund om man är ute och går utan rullator. Förslagsställaren anser även 
att fler bänkar skulle göra staden mera trivsam.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-12-16 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman 
Handläggare, kommunledningsförvaltningen  
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Förslag till Karlshamns kommun - Tag bort björnlokorna i kommunen 
permanent 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande 
 
Sammanfattning 
 
Lena Jörgensen, kommunmedborgare i Karlshamns kommun, föreslår att 
Karlshamns kommun ska ta bort björnlokorna i kommunen permanent. Bland 
annat vid Rosenkällan, där det finns en lekplats i området samt hus som också får 
in björnlokorna på tomterna.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är björnlokorna är extremt vassa och 
även giftiga och att de sprider sig om ingen permanent utrotning görs. 
Förslagsställaren skriver att ha björnlokor i anslutning till bostäder och lekplatser 
inte är bra och utgör en hälsorisk.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-01-04 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
Ameli Hultman  
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden  
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Förslag till Karlshamns kommun -  Allmänt förbud mot fyrverkeriet och 
användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
remitteras till kommunjuristen för yttrande till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Jessica Evasdotter, kommuninvånare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns 
kommun ska införa ett allmänt förbud mot att använda fyrverkerier och 
pyroteknisk utrustning annat än vid de traditionella högtider som firas enligt 
svensk tradition men även vid dessa tillfällen skall detta ske på, av kommunen 
avsedda och godkända platser, samt under kontrollerade förhållanden och under 
en begränsad tid. Vid andra tillfällen, t.ex. firande av privata högtider, ska tillstånd 
ansökas hos kommunen och hos berörda myndigheter där sökanden anger var och 
när pyroteknik ska användas. Den som får tillståndet att inhandla pyrotekniska 
varor ska även vara ansvarig vid användandet. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det eskalerande användandet av 
fyrverkerier och pyroteknisk utrustning är ohållbart och att det värsta med 
okontrollerat användande av pyroteknik är det många gånger får tragiska och 
onödiga konsekvenser på både människor och djur. Förslagsställaren skriver att 
många människor upplever det mycket obehagligt med plötsliga ljudknallar, en del 
pga nedsatt hörsel och hörapparat, en del har hjärtproblem, andra har men efter 
krig. Förslagsställaren påpekar även att man inte heller ska glömma bort antalet 
onödiga olyckor där människor kommit till skada i samband med fyrverkerier. 
Effekten som ljudknallarna även har på djuren, så väl husdjur som vilda djur anförs 
också, många djur får ges lugnande preparat och far väldigt illa av alla smällar och 
ljud från raketer etc. Att minska spridningen av kemikaliska produkter anges också 
som en motivering till ett allmänt förbud.   
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och remitterar 
förslaget till kommunjuristen för yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-01-12 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
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Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman  
Handläggare, kommunkansliet  
 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunjuristen 
Kommunstyrelsen för kännedom  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Förslag till Karlshamns kommun - Belysning på Skogsborgs lekplats 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till fritidsnämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande 
 
Sammanfattning 
 
Martina Borneus föreslår att Karlshamns kommun ska installera belysning på 
Skogsborgs lekplats.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att Skogsborg är en fin lekplats som 
används flitigt av alla barn boende i området. Samtliga hus runt om lekplatsen 
bebos av enbart småbarnsfamiljer och barnfamiljerna blir även allt fler på 
närliggande gator. Förslagsställaren skriver i sitt förslag att lekplatsen emellertid 
tyvärr inte kan utnyttjas under den mörkare tiden då det saknas belysning.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till fritidsnämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-01-08 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman  
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Fritidsnämnden  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Förslag till Karlshamns kommun - Plantera sommarblommor på 
gångbron till AAK 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande 
 
Sammanfattning 
 
Anitha Olsson, kommuninvånare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns kommun 
ska plantera sommarblomster på gångbron till AAK. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det i nuläget finns sex stycken 
betonglådor med ett väldigt litet träd i, på denna bro och att det inte finns något 
färgrikt där på sommaren. Förslagsställaren frågar om det inte går att plantera 
något runt om i samma låda eller om man kan hänga på blomsterlådor som det är 
på de andra gångbroarna. Det hade blivit en ”färgklick” skriver förslagsställaren.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-01-13 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
Ameli Hultman 
Handläggare 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden  
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Förslag till Karlshamns kommun - Utegym i anslutning till Eljusspåret i 
Korpadals/Stenbackaskogen 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till fritidsnämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande 
 
Sammanfattning 
 
Lennart Ung, kommuninvånare i Karlshamns kommun, föreslår att Karlshamns 
kommun ska anlägga ett utegym i anslutning till elljusspåret i 
Korpadals/Stenbackaskogen. Med ett utegym menar förslagsställaren 
träningsredskap som finns tillgängliga utomhus, som är gratis och öppna för 
allmänheten, gammal som ung. Här ska man kunna arbeta med den egna 
kroppsvikten men även med extra vikter. Förslagsställaren anser för övrigt att 
elljusspåret är ett av Sveriges bästa elljusspår. Ena hälften är funktionsanpassad 
och den andra hälften är tuffare och därmed utmärkt för träning. Förslagsställaren 
går där så gott som dagligen och ser att det är många andra som också går slingan 
och lovordar hur fin den är.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är få flera att motionera för bättre hälsa.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till fritidsnämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-01-18 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
 
 
Ameli Hultman -�142�-
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Handläggare  

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Fritidsnämnden  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
Följande handlingar överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Bilagor 
1 Missiv - Granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering 
2 Granskningsrapport - granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering 
3 Yttrande över granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering 
4 Dotterbolagens fastställda investeringsbudgetar för 2016 
5 Missiv 
6 Granskningsrapport 
7 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 
 
 

 
 

-�144�-



113mKARLSHAMN 2015-12-18

Kommunens revisorer

Kommunstyrelsen

KFzs presidium för kännedom

Granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering

På uppdrag av revisorerna i Karlshamns kommun har PwC genomfört rubiicerad granskning. Vi
instämmer i den revisionella bedömningen som framgår i bifogad rapport. Kommunen har

genomfört och står inför omfattande investeringar. lnvesteringsverksamheten ställer stora krav på
de processer och beslutsunderlag som föregår beslut om investeringar.

Vi vill särskilt understryka följande:

0  Vi anser att processerna behöver utvecklas och tydliggöras genom styrdokument med

tydlig processbeskrivning som innehåller beslutspunkter och kontrollmål for
investeringsprocessens olika faser.

0  Vi anser att behovsanalysema måste innehålla ett tillräckligt långsiktigt perspektiv.

Behoven behöver också tydligare kopplas till de övergripande målen, där det framgår hur
investeringen ska bidra till ökad måluppfyllelse.

I  Vi anser att det strategiska arbetet med investeringar behöver förbättras med ett tydligare
tvärsektoriellt arbete för att främja helhetsperspektivet med tillräcklig framförhållning
och långsiktighet i arbetet.

I  Vi bedömer att det finns en organisatorisk brist eftersom det oftast saknas

handlingsalternativ med konsekvensanalys för att nå fram till ett genomarbetat politiskt
ställningstagande.

0  Vi bedömer, kopplat till de höga investeringsvolymerna och kommunens finansiella mål,

att det behövs en transparent planering som är längre än tre år.

Utöver ovanstående vill revisionen peka på vad som framgår av avsnitt 3.4 i revisionsrapporten
vad gäller soliditetens påverkan av interna transfereringar. Koncemintema överlåtelser borde

föranleda en översyn av det finansiella soliditetsmålet.

Revisorerna emotser ett svar på rapportens bedömningar senast den 15 februari 2016.

/
För Karlshamns kommuns revisorer

^' 5.4-,

‘L/V‘ .
Lars Beckman, ordförande
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1 . Inledning

1.1. Bakgrund
Kommunens revisorer har utifrån en riskbedömning beslutat att granska

kommunstyrelsens investeringsplanering.

Kommunen har under en rad år haft en relativt omfattande

investeringsverksamhet. Även kommande ärs investeringsutgifter bedöms vara

omfattande. Av budgeten framgår ett årsgenomsnitt för perioden 2015-2017 på 178

mnkr (exkl kompletteringsbndget). Investeringsplaneringen ställer krav på

beredningsprocesserna inför kommunfullmäktiges hantering.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att inför beslut i

kommunfullmäktige bereda beslutsunderlagen, svara för samordning och utöva

uppsiktplikt över nämndernas verksamhet.

1  .2., Revisionsfi-äga
Har kommunstyrelsens ändamålsenliga beslutsunderlag och rutiner med tillräcklig

intern kontroll avseende investeringar i anläggningstillgångar?

1,3. Revisionskriterier
Kommunallagen och kommunfullmäktiges styrande dokument.

1.4. Kontrollmål
0  Finns det erforderliga styrande dokument, system, rutiner och aktiviteter för

planering av investeringar?

0  Är roller och ansvar tydliga avseende beredningsprocessen?

0  Upprättas ändamålsenliga projektorganisationer för beredningsprocessen?

o Finns tillräckliga beslutsunderlag med koppling till styrdokument,

finansiella och verksamhetsmässiga mål, fysisk planering, demografisk

utveckling, samt ekonomiska kalkyler över investeringsutgift och

driftpåverkan?

c Finns olika handlingsalternativ och konsekvensanalyser som en del av

beslutsprocessen?

o Finns det en tydlig koppling mellan investeringsplaneringen och

budgetprocessen?

0  Bedrivs investeringsplaneringen med tillräcklig framförhållning och med ett

långsiktigt perspektiv?

1  av 20
PwC
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o Finns det tillräckliga rutiner för att bedöma, och vid behov revidera

kalkylerade förutsättningar, såväl under innevarande år, som inför

kommande budget- och planeringsår?

1.5. Metod och avgränsning
Intervjuer har genomförts med kommunstyrelsens presidium, kommundirektör,

ekonomichef, förvaltningscheferna för kommunledningsförvaltningen,

samhällsbyggnadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och

omsorgsförvaltningen, samt ett urval av tjänstemän med ansvar i

projektorganisationer och beredningsprocesserna.

Studier har genomförts av kommunens styrande dokument, samt underlag till

grund för planering och beslut om investeringar.

Granskningen har avgränsats till investeringar i materiella anläggningstillgångar

och kommunstyrelsens roll i planerings- och beredningsprocessen.

Rapporten har varit föremål för sakgranskning.

2 av  20
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2. Styrande dokument

2.1. K.ommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av

kommunens ekonomi och verksamheter. Styrelsen ansvarar för beredning av

ärenden före beslut i kommunfullmäktige. Fullmäktige kan tillsätta

beredningsorgan i vissa frågor som kan få motsvarande uppgift.

Kommunstyrelsen har att på begäran av nämnd fatta startbeslut för

investeringsprojckt då bruttoinvesteringsutgiften för projektet överstiger 7 mnkr.

2.2. Kompass Karlshamn
“Kompass Karlshamn” är ett av kommunfullmäktige beslutat styrdokument, med

syfte att hålla samman kvalitetsutveckling och styrning av hela kommunkoncernen

på ett effektivt och tydligt sätt, där kommunens vision utgör grunden för den

koncerngemensamma styrningen av all verksamhet. Det talas om fyra

grundläggande principer:

0  Medborgaren och samhällsnyttan i fokus

-  Vi tar ansvar samt uppmuntrar delaktighet och transparens

-  Vi ser helheten

0  Utveckling och förändring för att möta framtiden

l "kompass Karlshamn” betonas arbetet med att identifiera centrala områden där

verksamheterna planerar tillsammans för att uppnå önskade resultat för

medborgarna.

Målkedjan beskrivs enligt nedanstående:

 
För varje Inrlktnlngsmál upprättas program

som sträcker sig över mandatperioden.
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Kommunens planering av mål och budget hanteras i ett årshjul enligt nedanstående

figur:

December .lnnunri
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2.3.. Reglementejör ekonomi- och
verksamhetsstyrning

Det finns i dokumentet ”Reglemente för ekonomi och verksamhetsstyrning” ingen

särskild reglering av beredningsprocessen för ett investeringsäskande. Det framgår

att kommunledningen tidigt ska bilda sig en uppfattning om förutsättningarna vad

avser tillgängliga resurser. Bland annat mål och strategier ska prövas mot

onivärldsfaktorer.

2.3.1. Anvisningar till budgetarbetet
Kommunledningsförvaltningen upprättar anvisningar för budgetarbetet. I

anvisningarna upprättade i februari 2015 inför budget  2016  behandlas

investeringarna under särskild rubrik.

Det framgår att nämnderna inte har tilldelats någon specifik investeringsram, men att

kommunens avskrivningar motsvarar en nettoinvesteringsvolym på ca  225  mnkr över

en treårsperiod. Vidare framgår att investeringarnas effekt på driftbudgeten påverkar

beslutet om investeringsvolynl.

Investeringar överstigande  7  mnkr eller som har en ökad driftpåverlzan på mer än  1

mnkr ska redovisas i särskild kalkyl med både investeringsutgift och driftpåverkan.

Även eventuella effektiviseringar ska redovisas.

Vidare ska investeringarna motiveras och en beskrivning ska göras i förhållande till

förbättrad måluppfyllelse kopplat till verksanihets- och nämndmâl. Även

prioriteringsordning och konsekvensanalys ska redovisas.
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2.4. Riktlinjer för  investeringar  och  leasing
Riktlinjerna behandlar inte beredningsprocessen utan syftar till att skapa enhetliga

regler för investeringsredovisningen.

I dokumentet framgår dock att kommunstyrelsen har till uppgift och befogenhet att

lämna startbeslut på begäran av nämnd/styrelse för investeringsprojekt

överstigande 7 mnkr, samt att vid samma beloppsgräns lämna godkännande till

entreprenadavtal.

2.5.  Finansiella  mål i kommunfullmäktiges
budget

I 2015 års budget finns mål om god ekonomisk hushållning, där resultatnivån ska

uppgå till lägst 2 % av skatte- och bidragsintäkter under en femårsperiod.

Soliditeten* måste över en femårsperiod uppgå till lägst 60 %.

I 2016 års budget har resultatmålet ändrats till i genomsnitt 1%  över en

femårsperiod, medan soliditetsmålet kvarstår oförändrat. I 2016 års budget ñnns

även mål om att budgetavvikelsen för investeringar ska vara högst +/- 10 %.

‘Soliditeten anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.
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3. Iakttagelser

3.1. Styrande dokument  och  aktiviteter för
planering av  investeringar

Denna granskning avser processerna som leder fram till beslut om investeringens

genomförande. Av dokumentstudierna och genomförda intervjuer framgår att det

saknas ett styrdokument som beskriver processen ifrån idé/behovsanalys till beslut

om genomförande.

En invsteringsprocess kan i planeringsfasen beskrivas enligt nedanstående:

Idé/Behov Förstudie Genomförande i

   w

i I  l t  I i
i i i pphandiing i i ii i i' ,vi X

 

Bild: Bilden beskriver schematiskt en investeringsprocess från idé/behov till

inuesteringens start.

De av kommunfullmäktige beslutade övergripande styrdokumenten behandlar i

mycket liten utsträckning planering för investeringar och ger inget stöd för hur

processerna ska bedrivas. Anvisningarna till budgetprocessen ger instruktion om

hur behoven ska lyftas fram i beredningsprocessen (se under avsnitt 2).

Av intervjuerna och dokumentstudier framgår att budgetprocessen är

huvudprocessen för investeringsplaneringen, där budgetberedningen mynnar ut i

ett förslag om investeringsbudget för det kommande året. För de två därpå följande

åren upprättas en plan. Planeringen med budgetår och planering för de två år som

därefter följer är i enlighet med de krav som ställs i kommunallagen.

Kommunstwelsen bereder ett investcringsärende åtminstone vid två tillfällen. Dels

i samband med budgetberedningen och dels i samband med att startbesked ska ges.

Startbesked ges för investeringar där beslutad budget finns. Efter startbeskedet

vidtar vanligtvis projekteringen inför upphandling av investeringsobjektet.

Även i samband med tilläggsbudgeten kan det vara aktuellt att genomföra

förändringar som tidsförskjutningar eller revideringar av investeringsutgiften.

Budgetprocessen, d v s ”huvudprocessen” för att hantera investeringsplaneringen,

genomförs under våren. Handlingarna ska vara ekonomiavdelningen tillhanda i

april. Efter en gemensam aktivitet med information för kommunstyrelsen, nämnder

och förvaltningar bedrivs budgetarbetet inom ramen för de politiska partierna och

den samverkan som ñnns dem emellan.
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De investeringar som äskas/föreslås i samband med beredningen befinner sig i

olika faser, allt från idé-/behovsstadiet till att genomförandefasen ska ingångsättas.

Oftast har det innan dess pågått processer med olika tidsutsträckt och med mer

eller mindre spårbarhet i kommunstyrelsens beslutsunderlag om de aktiviteter som

förevarit i nämnderna och förvaltningarna.

I intervjuerna är det tydligt att det upplevs som ett stort behov att tydliggöra

processerna som föregår beslut om investeringar. Det lyfts också fram att det saknas

en strategisk tvärsektoriellt sammansatt grupp som övergripande kan hantera

investeringsvolymerna ur ett helhetsperspektiv.

Kommunens investeringsbudget innehåller även exploateringsverksamheten. Dessa

investeringsutgifter finansieras genom försäljningsinkomster.

Inom kommunkoncernen sker också investeringar. Dels för bolagens egen

verksamhet, dels för kärnverksamheternas behov. Framförallt inom

omsorgsnämndens verksamhet, där Karlshamnsbostäder är hyresvärd. Under år

2014 och 2015 behandlas fyra investeringar i separata ärenden där avsikten är att

ett kommunalt bolag ska genomföra investeringar.

Exploateringsutgifter eller investeringsutgifter i kommunens bolag har inte varit

föremål för denna granskning.

Dct pågår för närvarande ett arbete inom Avdelningen för tillväxt och utveckling

som huvudsakligen syftar till att klargöra processen vid markexploatering. Projektet

syftar till att klargöra såväl de mått och steg som ska tas i processen, som att

klargöra ansvar och roller. Av intervjuerna framgår att det finns förväntningar att

detta arbete med processbeskrivningar ska kunna appliceras på kommunens

investeringsverksamhet.

3.2. Roller, ansvar och projektorganisationer
Det har av intervjuerna och dokumentstudier framkommit att budgetprocessen är

"huvudprocessen" för att hantera investeringsplaneringen. I denna process är

nämndernas roll inte tydligt beskriven.

Av intervjuerna framgår att nämnderna i beredningen, äger frågan om investeringar

fram till genomförandefasen. Det underlag som ligger till grund för

beredningsprocessen med beskrivning av vad som motiverar investeringen,

ekonomiska kalkyler och investeringens prioriteringsbedömning lämnas dock med

förvaltningen som avsändare. Det framgår inte av beslutsunderlaget i vilken

utsträckning som investeringen har varit föremål för respektive

verksamhetsnämnds beredning.

Kommunstyrelsens roll och ansvar avseende investeringsplaneringen i förhållande

till nämnderna anses i stort vara tydlig. Det är också tydligt att det för beslutade

investeringar är respektive verksamhetsnämnd som begär startbesked av

kommunstyrelsen. Därefter tar tekniska nämnden över investeringen och ansvarar

för projekten.
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Av intervjuerna framgår att lokalförsöijningsfrågorna inte fullt ut hanteras enligt

intentionerna med den tvärscktoriella lokalförsörjningsgruppen

(förvaltningscheferna, ekonomichefen, fastighetschefen och VD för bostadsbolaget).

I intervjuerna framkommer uppfattningen att detta arbete behöver utvecklas, där

behoven på ett tydligare sätt fångas och där gruppen visar på olika alternativ. Det

ska ñnnas en arbetsgrupp kopplad till lokalförsörjningsgruppen, där

verksamhetschefer och lokalsamordnare ingår. Av intervjuerna framgår en för låg

aktivitet, där adekvat input till lokalförsörjningsgruppen saknats, och där i

praktiken lokalfrågorna många gånger helt går gruppen förbi och ersätts av andra

processer med mindre av helhetssyn.

Det finns ingen särskild styrning för hur projektorganisationer sätts samman i

projektens olika faser. Av intervjuerna framgår att det inte alltid är tydligt hur en

projektgrupp kommer till stånd, vem som beslutar om den och xdlket ansvar som

tilldelas.

På idé-/behovsstadiet är det oftast förvaltningschefen som bär ansvar för ärendet.

Av intervjuerna framgår att arbetet i detta skede ofta bedrivs inom ramen för

förvaltningens ordinarie organisationsstruktur. Oftast är det en medarbetare som

har till uppgift att hantera ärendet, där uppgifter tas in från olika avdelningar,

exempelvis samhällsbyggnad, tekniska eller ekonomi.

Iförstudiearbetet förekommer att olika organisationer sätts upp beroende på

investering, allt från ensamarbetande projektledare till att en styrgrupp, en

projektgrupp och en eller  flera  referensgrupper tillsätts. Denna uppdelning

har tillämpats för kultur- och bibliotekshuset.

Mellan nämnderna och kommunstyrelsen är det inte tydligt vilket ansvar som finns

för att balansera de krav som verksamheterna ställer på utformning, funktionalitet

och kvalité, d v s hur en högsta effektivitet uppnås utifrån verksamhetens behov.

I nedanstående visas ett exempel på hur roller och ansvar kan definieras och

tydliggöras genom investeringsprocessens olika faser. För varje delmoment i

processen ñnns en ”grindvakt”, där varje moments beslutsunderlag ligger till grund

för avgörande om investeringens fortsättning och inriktning.

Exanpel på "grindva]nsprina'p’

Idé/bdmxs > ..  . 5”.“ mi* Startbslut
' stud: - -anal)-5  . For e P1;l';_‘J;7:‘g F513;: “anwa

Bilden uikurpå 'g71'7lci1x1la'jL1nhior.-e1'”iEnprov2.1,dfirdetL'idx:mjenununerbfirfinnasen definierad ’Lukr”.Ansu1r cdi roller för
umje  stag ipracxm beJ7ii.ernm_]ade}‘i1:ia‘zzsud1k1arg6ras., sdzxil/Er r}'E1I;¢arunlnam'ga1uLul$onenso7nf€irdalpolfhZsln
beredningen.
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3.3. Beslutsunderlagen
3.3.1. Underlagen  till  budgetprocessen

Inedanstående beskrivs de krav som ställs på de underlag som används i

beredningsprocessen och ligger till grund för beslut om investeringsbudget jämte

plan för kommande två år. Av intervjuerna framgår att beslutsunderlagen under

senare tid har utvecklats.

Behovsanalyser

Av anvisningarna till budgetarbetet framgår att investeringarna ska motiveras.

Tillämpade mallar för att beskriva investeringarna innehåller en rubrik ”Viktiga

konsekvenser av projektet" för att verbalt beskriva projektet.

Den generella bilden, dlken bekräftas i såväl intervjuer som av tillgängliga

dokument, är att behoven är sparsamt beskrivna och behöver utvecklas.

Nämndernas eventuella överväganden framgår inte. Bakgrunden till behoven är

inte tydligt underbyggda med volymtal eller motsvarande motiverande faktorer.

Vidare framgår i intervjuerna att på ett bättre sett kunna se behoven i ett

hclhetsperspektiv och att kunna tydliggöra hur behoven ser ut i nuläget, men också

hur behovet förhåller sig till ett långsiktigare perspektiv.

Av intervjuerna framgår att brister i det strategiska arbetet med att se behoven med

tillräcklig framförhållning i många fall innebär tidsnöd, vilket påverkar kvalitén på

de processer som en investering ska sätta igång.

Av intervjuerna framgår att behoven oftast utvecklas i dialog i möten med de

politiska företrädarna.

Koppling till styrande dokument

I tillämpad mall framgår att koppling ska göras till kommunfullmäktiges och

nämndens mål. En sådan koppling görs i beslutsunderlagen. Hur investeringen i

praktiken ska bidra till högre måluppfyllelse är dock mindre tydligt beskrivet de

underlag som lämnas till beredningsprocessen. Kultur- och bibliotekshuset är ett

exempel som iberedningsunderlagen tydligare kopplar till övergripande mål.

Det finns som stöd inga checklistor med koppling till övergripande styrande

dokument. Koppling sker i tillämpliga fall till översiktsplanen. Som tillägg till

översiktsplanen ñnns VA-planen och dess utbyggnadsplan. Denna ger en tydlig

styrning för behov och prioriteringar avseende VA-verksamheten.

Investeringens olika faser

Det framgår inte tydligt av beslutsunderlagen i vilken fas som investeringen

befinner sig, dv s om det är idé-/behovsfas, eller om exempelvis en förstudie är

genomförd. Det ñnns heller inget krav på att beskriva detta.

Kategorisering i typ av investering

Kommunens ekonomiavdelning lyfter fram att investeringarna kan delas upp i

expansions-, anpassnings- och reinvesteringar, samt investeringar som syftar till att

"profilera" kommunen och därmed öka dess attraktionskraft. Någon sådan
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kategorisering återfinns dock inte i beredningsunderlagen. Det finns heller inget

krav på cn sådan kategorisering.

Prioriteringar

Enligt anvisningarna ska invcsteringarnas prioriteringsordning anges. De

prioriteringar som framgår av bcslutsunderlagen görs förvaltningsvis. För

prioriteringar används uteslutande prioritering 1 eller 2. För många

investeringsförslag sker prioritering i nivå 1, vilket innebär att prioriteringsbcslutet

hänskjuts till budgetberedningen där det finns risk att inte en lika god kunskap

finns om bakgrunder och analyser.

Handlingsalternativ  och  konsekvensanalyser

Enligt anvisningen ska konsekvenser av projektet redovisas. Av blanketten framgår

att effekterna av en utebliven investering ska beskrivas. Det finns ingen instruktion

om att beskriva handlingsalternativ. Av dokumentstudicrna framgår att

konskevensanalyserna är översiktliga och saknar till delar beskrivning av effekter

vid utebliven investering.

Handlingsalternativ saknas genomgående i beredningsunderlagen. Av intervjuerna

framgår att handlingsalternativen prövas av tjänstemännen och ligger sällan med

som underlag i  den fortsatta beredningsproeessen. Prövning av alternativ sker

oftast i dialog med nämnder och kommunstyrelse. Spårbarenheten i protokoll

avseende dessa överväganden är oftast låg.

De ekonomiska kalkylerna

De blanketter som lämnas till budgetberedningen domineras av de ekonomiska

kalkylerna. Investeringsutgifterna fördelas över budgetåret och kommande planår

(även 2019 och 2020 finns med i blanketterna).

Investeringsutgiften fördelas på exempelvis projektering, entreprenad och

inventarier. Det finns ingen given struktur, utan uppdelningen kan se lite olika ut

mellan investeringarna.

Påverkan i driftbudgetcn beskrivs genom att, förutom kapitalkostnader i form av

ränta och avskrivningar, även andra driftpåverkande faktorer anges. Även

eventuella intäkter eller kostnadsbesparingar ska redovisas.

Av intervjuerna framgår att det finns ett utrymme för att kvalitetsförbättra

kalkylerna, inte minst vad avser kalkylen för påverkan i driftbudgeten.

Några exempel från beredning av  2016  års budget:

I nedanstående exempel redovisas inte de fullständiga kalkylcrna, utan

invcsteringsutgiften som en nettoutgift och driftpåverkan som en nettokostnad. För

samtliga exempliñerade objekt  i  nedanstående sammanfaller

beredningsunderlagets investeringsutgift med den budget som beslutades för 2016

och de därpå följande planåren.
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Förskola centrala Karlshamn (prioritering 2)

Koppling till KF:s mål: Barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt

Koppling till nämndens mál: Alla barn och unga lär sig och utvecklas så långt som rnöiligti BUS-

nämndens verksamheter

Konsekvenser av projektet, samt konsekvenserav att inte genomföra projektet: I översikts-

planen  firms en förskola inplanerad i centrala Karlshamn, avsedd att ta  emot  barn från östra

Karlshamn där flera nybyggnationsområden år planerade. Denna förskola ska ersätta de tre

provisoriska förskolor som finns Tornet, Trädgården och Gullbergslyckans pavilionger och är inte

beräknat på att kunna ta hänsyn till någon volymökning utöver det som paviljongen har kompenserat

för. Beräknat på att Grottans förskola kommer att vara kvar med en halv avdelning på

personalkostnader samt måltidskostnader men övrig drift för Grottan kvarstår. Kalkylen ar beräknad

på prisindex  2015

lnvesteringsutgift (mnkr):

Totalt 'to m  2015  Bu  2016  Plan  2017  Plan 2018 Plan  2019  Plan 2020

39,4 0 0,5 10,0 28,9 0 0

Påverkan på driftbudgeten inkl kapitalkostnadermetto, tkr):

Bu  2016  Plan  2017  Plan 2018 Plan  2019  Plan  2020

23 612 2 038 2 006

Kommentar: Ärendet hänger samman med identifierade behov auflirskolelokaliteter. Ijuni 2014

behandlades err ärende i KS och KFangående anslag om 400 tkr/hr att genomföra en

förskoleutredning. Återrapportering skulle ske ijanuari år  2015.  Någon sådan återrapportering har

inte skett. Tffirvaltrtingschefen menar art ett arbete med att identifiera behoven harförevarit, men

att underlagen därefter blivit inaktuella.

Träningshall Jössarinken (prioritering 1)

Koppling till KF:s mål: Kommuninvánarna och besökare tar del av ett rikt och....

Koppling till nämndens mål: Medborgare och besökare trivs och använder.”

Konsekvenser av projektet, samt konsekvenser av att inte genomföra projektet:

För att tillgodose isföreningarnas behov av utökad istid.

lnvesteringsutgift (mnkr):

Totalt to m 2015 Bu  2016  Plan  2017  Plan  2018  Plan  2019  Plan 2020

45,9 1,1 1,0 16,5 27,3 0 0

Påverkan på driftbudgeten inkl kapitalkostnader (netto, tkr):

Bu  2016  Plan  2017  Plan  2018  Plan  2019  Plan  2020

75 2 299  4 475 4 419

Kommentar: Aupromkollenfiumgflr atffi'in'dsnfimnden behandlatfrågan om Jässarinken under

våren.  Efier  bttdgetbeslutet behandlas begäran om startbesked. Inovember medger

kommunstyrelsen srartbesked. Av besltttetfrantgår atrfritidsizämrtden ska återkomma med en

begäran om godkännandebeslut innan entreprenadavtul tecknas. [samband med detta ska ny

investerings- och driftkalkgl redovisas.
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Nytt vattenverk, Långasjön (prioritering 1)

Koppling till KF:s mal: En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande naringsliv och en

attraktiv och hållbar livsmiljö.

Koppling till nämndens mål:

Bibehälla god kvalitet av vatten och avlopp för Karlshamns invånare och foretagare. Kontinuerligt

värderar och omprövar kommunens vatten- och avloppsanläggningar för att säkerställa framtida

försörjning

Konsekvenser av projektet, samt konsekvenser av art inte genomföra projektet:

Lángasions vattenverk ar gammalt, byggt 1969, och det ñnns ett stort upprustningsbehov vad galler

kvalitet och säkerhet. Idag uppfyller verket inte Livsmedelsverket kriterier gällande säkerhetsbarriärer

lör att undvika t ex cryptosporidlum, giardia, algtoxiner mm. Flertalet brister i arbetsmiljö finns.

Reservkraft och reservvattentäkt saknas

lnvesteringsutgifter lnvesteringsutgiften utokades med 100 mnkr mot tidigare planbelopp i samband

med budgeten for är 2015.

Investeringsutgift (mnkr):

Totalt to m 2015 Bu  2016  Plan 2017 Plan  2018  Plan 2019 Plan  2020

207,5 0 10,0 28,2  138,07 30,8 0,5

Av kommunfullmäktiges budget framgår att 3 mnkr av totalt 210, 5 mnkr beräknas vara förbrukat till

utgången av är 2015.

Påverkan på driftbudgeten inkl kapitalkostnader (netto, tkr):

Bu  2016  Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019  Plan  2020

450 1 714  7  905  9  203J

Dnftkalkylen: Dr/rtka/kylen saknar påverkan på VA~l<olIe/(rivets taxa.

Kommentar: Kommunstyrelsen behandlade ärendefrån tekniska nämnden inoueznber 2014. Au

bifogad utredningframgär handlingsalternativ au teknisk karaktär och uolynzznässig kapacitet.

Kommunstyrelsen gav tekniska nämnden iuppdrag att starta projekteringen. Vidare/Tok tekniska

namnden iuppdrag an* återkomma med hur inuesteringsutgiften skafinansieras rill beredningen au

2016  års budget.

Någon särskild beredning ikammunstyrelsen au hur VA-køllekliuets taxa påverkas har ännu inte

_föreuarit_

For VA-uerksamhezenfinns särskild antagen VA-plan och till denna en ätgärdsplan.

Kultur- och bibliotekshus (prioritering 1)

Koppling till KF:s mål: Kommuninvánarna och besökare tar del av ett rikt och spännande utbud av

kultur* och naturupplevelser

Koppling till nämndens ma'l: Se kulturverksamheten

Konsekvenser av projektet, samt konsekvenser av att inte genomföra projektet:

Kalkylen ar gjord efter programarbetet. Lopande priser, utgångsläge  2015  och bedömd prisutveckling

till  2018

Investeringsutgift (mnkr): 
12 av 20
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Totalt to  rn 2015 Bu  2016  Plan 2017 Plan  2018  Plan 2019 Plan  2020

195,0 5,6 10,8 57,4 121,2 O 0

Av kommunfullmäktiges budget framgår att projektet flyttas med start 2018 (10, B mnkr).

Påverkan pâ driftbudgeten inkl kapitalkostnader (netto, tkr):

Bu  2016  Plan  2017  Plan  2018  Plan  2019  Plan  2020

450 1 714  7  905  9  203

Kommentar: Av tidigare dokumentationñamgåz' att investeringen tar sin utgångspunkt i

konzmunfizllmäktiges kulturpolitiska programfrån år 2007. [samband med detta,fi2'r att uppfylla

intentionerna, lyfts ett nytt kultvr- och bibliotekshusfram. Kulturnämnden behandlorfrågan år

2008  och år  2009  beslutade kommunstyrelsen att tafram ett beslutsunderlagjör uppförande av ett

nytt kultur- och bibliatekshus. För kulturr och bibliotekshuset beskrivs i samband med program och

arkitekttävling en vision till vilken kopplas ell antalpunkter som övergripande beskriver vad

investeringen syflar till:

Medborgaren och samhället är utgångspunkter
Livslångt lärande och delaktighet

Mångfald, samarbete och nätverk

Upplevelser och kultur

Art bygga broar mellan medborgare, medier och kunskap

Flexibel och professionell organisation
En hållbar ikonföi' Karlshamn

Förprojektetfinns projektuppdrag, styrgrupp, projektgrupp och referensgrupper. Information om

hurprojektet sker återkommande i kommunstyrelsen.

Projektet harflyttasfram två år i tiden isamband med beslut ny budget och plan.

l november år  2015  tar kommunstyrelsen beslut om att snabbutredaföfändringar avseende den

framtida byggnationen.

Ombyggnad H- och F-hus, Väggaskolan (prioritering 1)

Koppling till KF:s mål: Barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt,

Koppling till nämndens mål:

Varje elev lär sig och utvecklas så långt som möjligt i sin utbildning.

Konsekvenser av projektet, samt konsekvenser av att inte genomföra projektet:

De tidigare lokalöversynerna som är gjorda behöver ses över eftersom de genomfördes innan den

nya gymnasierefonnen. Det behövs en ny översyn på lokalbehov och disponeringen där F- och H-

byggnaderna ingår. Kostnaden baseras på ett arkilektförslag där F- och H-hus byggs ihop som är

korrigerad med tanke på kostnadsökning, men behover ses över igen. l nuläget  finns  ingen beräkning

på ev förändring på driftkostnad. Se bil "Placering av gymnasiesärskolas individuella program och

särskild utbildning för vuxna pá Väggaområdet" 2015-04-07”,

lnvesteringsutgift (mnkr):

Totalt t o m  2015  Bu  2016  Plan  2017  Plan  2018  Plan 2019 Plan  2020

40,3 0,3 18,0 22,0 0 0

13  av 20
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Påverkan på driftbudgeten inkl kapitalkostnader (netto, tkr):

Bu 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019  Plan  2020

17  1  067 2 534 2 503

Kommentar:  1  nouember år 2015 tar kommunstyrelsen beslut om att göra en ny behousanalysjämte

nya ekonomiska kalkyler.

3.3.2.  Separata  inuesteringsärenderi i kommunstyrelsen

Utöver budgetprocessen som huvudspår förekommer det även i övrigt, om än i

begränsad omfattning, ärenden med bäring på investeringsplaneringen som

behandlas i kommunstyrelsen.

Under år 2014 och 2015 har det förevarit ett antal informationer om projektet

kultur» och bibliotekshuset. Ett antal ärenden behandlar samhällsutveckling eller

planfrågor för specifika områden. Vanligt förekommande är frågor om

omdispositioncr och omprioriteringar. Framförallt för VA-verksamheten och

utbyggnad av GC-vägar.

Fråga om startbesked för investeringar behandlas löpande i kommunstyrelsen

enligt gällande styrdokument.

Investeringar som ska genomföras av kommunens bolag för bland annat den

kommunala verksamhetens räkning har behandlats. Främst behov av särskilt

boende inom äldreomsorgen. Vidare har begäran om medel för förstudie avseende

ny brandstation Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge behandlats.

I kommunstyrelsen november år 2015 fattas beslut om att för ombyggnad H 0 F-hus

på Väggaskolan göra en ny behovsanälys jämte nya ekonomiska kalkyler. Vad

samma sammanträde fattas beslut om att tillsammans med Karlshamnsfastigheter

se över inriktningen för Biblioteks- och kulturhuset, där bland annat biblioteket

förutses bli kvar i nuvarande lokaler.

3.4. Investeringsplanering i förhållande lill
budgetprocessen

Investeringsplaneringen är en del av budgetprocessen, där de flesta investeringar

behandlas innan de beslutas för kommande budgetår eller läggs i plan för de

kommande två åren. I samband med detta görs även beräkningar för hur

investeringarna påverkar driftbudgeten. I processen görs bedömningar av

investeringsutrymmct för budgetåret och de därpå kommande planåren.

Driftpåverkan, d v s hur investeringarna årligen påverkar budgetens

nettokostnader, framgår av det underlag som lämnas för respektive investering.

Nämnderna kompenseras som regel för de kapitalkostnader, ränta och

avskrivningar, som investeringen genererar. Oftast, dock inte med samma

automatik, även för andra driftkostnadsförändringar kopplat till investeringen.

14  av 20
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Exempel på behov som har hanterats vid sidan om budgetprocessen är

boendeplatser inom omsorgsverksamheten, där kommunalt bolag genomför själva

investeringen.

Av kommunens budget för år 2015 och 2016 framgår, som finansiellt mål, att

Soliditeten i genomsnitt ska vara 60  %  över en femårsperiod. I 2016 års budget har

det även lagts till ett mål om att budgetavvikelsen för investeringar ska ligga inom

intervallet +/-10 %.

Den formella budgetplaneringen hanterar tre år. Budgetåret och de därpå följande

planeringsåren. En tendens är att många budgetprojekt läggs upp för tidigt i planen

i förhållande till vad som är en realistisk process för genomförande och att de i

praktiken rullas framåt i planperioden.

Det finns ingen tydlig anvisning om hur långsiktig investeringsplaneringen ska vara,

men förvaltningsvis förefaller arbetet bedrivas med ytterligare ett till två år utöver

budgetens treårsplan. Det finns inget transparent underlag för detta i

kommunstyrelsens beredningsprocess.

Företrädesvis är den långsiktiga investeringsplaneringen mer dialogbaserad, med

mindre struktur. Iintervjuerna framgår en osäkerhet kring hur långsiktigt arbetet

bör bedrivas och att det firms ett utrymme att i större utsträckning tydliggöra

kärnverksamheternas långsiktiga behov. Till delar skulle ett mera långsiktigt

strategiskt arbete kunna eliminera den tidsnöd som nu ofta uppstår.

Kommunens budget för år 2016 ger sammantaget för budgetåret och de två

planårert en investeringsutgift på 713 mnkr (varav 258 mnkr avser VA-

investeringar). Försäljning av fastigheter (koncerninternt) under år 2016 beräknas

till 112 mnkr, samtidigt som avskrivningarna uppgår till ca 300 mnkr. De årliga

resultaten beräknas till mellan 1 mnkr och  8  mnkr. Sammantaget innebär detta,

förutsatt att exploateringsverksamheten inte binder ytterligare kapital, att

Soliditeten redan sista planeringsåret kommer att understiga kommunfullmäktiges

finansiella mål om  60  %  och uppgå till ca 56 %. I sammanhanget ska påpekas att

biblioteks- och kulturhuset (totalt ca 195 mnkr) i detta skede endast beräknas

belasta med ca 16 mnkr under planperioden.

Kapitalbindningen ökar ytterligare om kapitalinkomster från exploateringar inte

inflyter i enlighet med budget.

Allt annat lika innebär en ökning av balansomslutningen med  100  mnkr som

finansieras med nyupplåning att Soliditeten sjunker med ca 5 %-enheter.

På koncernnivå uppgick Soliditeten till 32  %  i 2014 års bokslut. Ovanstående

koncerninterna överlåtelse med 112 mnkr innebär en soliditetsförstärkning för

kommunen, men för kommunkoncernen innebär transaktionen ingen ny

finansiering och påverkar därmed inte kommunkoncernens soliditet.

15 av  20
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Kommunens  budget  och investeringsutgifter (exklusive

kommunkoncernen):

 
 

Q 2011Q201zQ2013Q z0i4Q> Q zoisQ S-arsplan Q Utfall3árQ

 
Utfall 10  87

 
utfall 11 163

 
Utfall 12 151 401

Utfall 13 252 575

Utfall 14 71 484

Prognos 15 129 452

Bild: Budget=Kommunfullmäktiges årliga budgetjämte planför kommande två år (exkl

tilläggsbudget). UlfallzÅrligt utfall av investeringsutgifterna enligt årsredovisningarna.

g-årsplan beskriver summan av budget och plan irespekrive KF-budget. Utfallg år

summerar rullande de tre senaste årens inuesteringsutgifter.
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Bild: Procenruella avvikelser mellan kommunfullmäktiges budget, exkl tilläggsbudget, och

redovisad inuesteringsutgifçför åren 2010-2015.

När det gäller att revidera förutsättningarna är det huvudsakligen de årliga
budgetprocesserna som ligger till grund för revideringar. Till detta kommer
hantering av tilläggsbudget under löpande år.

Ett projekt kan sedan föregående budgetprocess gått från idé/behovsstadie till en
färdig förstudie, vilket i regel innebär reviderade förutsättningar för
investeringsutgifter och driftpåverkan.

Nämnder och förvaltningar har att vid den årliga tilläggsbudgeten eller fortlöpande
vid väsentliga förändringar att lyfta ett ärende till kommunstyrelsen.
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4.  Bedömningar

4.1. Revisionell bedömning
Revisionsfrågan: Har kommunstyrelsens ändamålsenliga

beslutsunderlag och rutiner med tillräcklig intern kontroll avseende

investeringar i anläggningstillgångar?

Vi bedömer att kommunstyrelsens beslutsunderlag och  rutiner inte är tillräckligt

ändamålsenliga och att intern kontroll avseende investeringar i

anläggningstillgångar har brister.

Kommunen har genomfört och står inför omfattande investeringar.

Investeringsverksamheten ställer stora krav på de processer och beslutsunderlag

som föregår beslut om investeringar. Vi anser att processerna behöver utvecklas och

tydliggöras genom styrdokument med tydlig processbeskrivning för

investeringsprocessens olika faser, med roller och ansvar, och med en tydligare

styrning avseende innehåll i form av bland annat behovsanalyser och

handlingsalternativ i de underlag som ligger till grund för beslutsfattandet.

Vi anser också att det bör fmnas en transparens i vilka överväganden kring

handlingsalternativ som har skett, samt att handlingsalternativen tydligt redovisas.

Kommunens investeringar innebär oftast betydande kapitalutgifter och

avskrivningstiderna förutsätts långa, vanligtvis över  30  år. Vi anser att

behovsanalyserna måste innehålla ett tillräckligt långsiktigt perspektiv. Behoven

behöver också tydligare kopplas till de övergripande målen, där det framgår hur

investeringen ska bidra till ökad måluppfyllelse. Behovsanalysen behöver, när det är

relevant, underbyggas av volymtal ellcr andra för verksamheten motiverande

faktorer.  I  samband med behovsbeskrivningen anser vi att nämndernas

överväganden tydligt bör framgå.

Vi anser att det strategiska arbetet med investeringar behöver öka med ett tydligare

tvärsektoriellt arbete för att främja helhetsperspektivet. Lokalförsörjningsgruppen,

eller motsvarande, har en viktig roll i sammanhanget och behöver tydligare fungera

som en strategisk samordnande funktion med såväl framförhållning som

långsiktighet i arbetet. Bristande framförhållning kan innebära att investeringar

kommer till stånd, utan tillräckliga beslutsunderlag. Genom ett tydligare

tvärsektoriellt arbete, med ett helhetsperspektiv, reduceras risken för att felaktiga

bcslut om investeringar sker. Vi anser också att rollerna behöver tydliggöras vad

avser roll och ansvar för att investeringsobjektet utformas kostnadseffektivt utifrån

verksamhetens behov.

Vi bedömer, kopplat till de höga investeringsvolymerna och kommunens finansiella

mål, att det behövs en transparent planering som är ett antal år längre än tre år.

Denna planering kopplas till en bedömning av hur internt tillförda medel till

investeringsutgifterna förhåller sig till det långsiktiga behovet av nyupplåning.

17  av 20
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Framförhållning och långsiktighet är viktigt faktorer för att i görligaste mån skapa

stabilitet i planeringen och att undvika allt för stora förändringar mellan

budgetåren, samtidigt som oväntade omvärldsfaktorer som påverkar planeringen

enklare kan hanteras genom den bättre överblick som en längre tidshorisont

innebär.

4.2.

Kontrollmål

Finns det erforderliga styrande

dokument, system, rutiner och

aktiviteter för planering av

investeringar?

Är roller och ansvar tydliga

avseende beredningsprocessen?

Upprättas ändamålsenliga

projektorganisationer för

beredningsproeessen?

Finns tillräckliga beslutsunderlag

med koppling till styrdokument,

finansiella och

verksamhetsmässiga mål, fysisk

planering, demografisk

utveckling, samt ekonomiska

kalkyler över investeringsutgift

och driftpåverkan?

PwC

Bedömningar mot kontrollmål

Kommentar

Vi bedömer att det finns ett tydligt behov av

klargöra investeringsprocessens olika

delmoment i ett särskilt styrdokument.

Nuvarande övergripande styrdokument

behandlar investeringsprocessen i begränsad

utsträckning. Det finns aktiviteter i samband

med budgetprocessen som till delar stödjer

investeringsplaneringen på ett ändamålsenligt

sätt.

Vi anser att nämndernas roll och ansvar

behöver klargöras. Nämndens överväganden

saknas i kommunstyrelsens beredning av

investeringsbudgeten. Samtidigt är det tydligt

att respektive nämnd äger frågan om en

budgeterad investering fram till startbesked.

Avsaknaden av ett styrdokument för

investeringsprocessen ger även en otydlighet i

utformningen av projektorganisationer i

investeringens olika faser, samt vem som

ansvarar för att optimera investeringens

effektivitet utifrån verksamhetens behov.

Vi bedömer att det för vissa investeringar som

kultur- och bibliotekshuset upprättas tydliga

organisationer för beredning av ärendet,

medan det i andra fall saknas tydliga

strukturer för projektets beredningsprocess.

Vi bedömer att det finns en koppling till

övergripande mål och nämndens mål, men att

investeringens effekter på målen inte framgår.

Någon systematisk koppling till andra

styrdokument sker inte. I beslutsunderlagen

beskrivs ofta behoven schematiskt, utan tydlig

koppling till volymförändringar eller andra

behov. Investeringsutgiften och kalkyl för

påverkan i driftbudgeten anges regelmässigt,

men kan utvecklas avseende innehåll och

kvalité.

18  av2O

-�165�-



Finns olika handlingsalternativ

och konsekvensanalyser som en

del av beslutsprocessen?

Finns det en tydlig koppling

mellan investeringsplaneringen

och budgetprocessen?

Bedrivs investeringsplaneringen

med tillräcklig framförhållning

och med ett långsiktigt

perspektiv?

Finns det tillräckliga rutiner för

att bedöma, och vid behov

revidera kalkylerade

förutsättningar, såväl under

innevarande år, som inför

kommande budget- och

Vi konstaterar att handlingsalternativ saknas i

beslutsunderlagen, samt att

konsekvensanalyser av att inte genomföra en

investering oftast saknas.

Vi bedömer att investeringsplaneringen

huvudsakligen sker inom ramen för

budgetprocessen och att planerade

investeringars påverkan på driftbudgeten

beaktas utifrån de beslutsunderlag som

i  föreligger.

Vi bedömer att framförhållningen behöver bli

bättre. Det strategiska tvärsektoriella arbetet

behöver utvecklas för ett ökat helhetstänk

kring investeringsbehoven. Vi anser att det

långsiktiga perspektivet behöver utvecklas,

inte minst kopplat till det finansiella utrymmet

och de finansiella målen.

I  Vi bedömer att det behöver tydliggöras i

beslutsunderlagen i vilken fas förslaget om

investeringen befinner sig och att det för varje

steg från idé/behov till start regelmässigt ska

ske uppdatering av kalkylunderlagen.

Vi bedömer att det med nuvarande rutin sker

Planerlngsår? uppdateringar av kalkyler i samband med den

årliga budgetproeessen.

4.3. Rekommendationer
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tillse att det upprättas styrdokument för

investeringsprocessen som beskriver projektprocessens olika faser med tydliga

avgränsningar vad avser roller och ansvar, samt hur investeringsprocessen kopplas

till budgetproccssen.

Vidare att beslutsunderlagen åsätts en tydligare styrning avseende krav på hur

beskrivning av behov, konsekvenser och handlingsalternativ ska ske, samt att de

ekonomiska kalkylerna för investeringsutgiften och driftkalkylen innehåller ett

antal fasta rubrikrader.

Grunderna för prioriteringar bör kunna utvecklas för att ge ett bättre stöd i

beslutsprocessen, samtidigt som det i beslutsunderlagen klargörs i vilken fas

förslaget befinner sig (frän idé till klart för start) och vilken typ av investering som

avs ES.

Vi rekommenderar att tydligare i investeringsplaneringen särskilja vad som är

exploateringsutgifter där exploateringen ska avyttras och mötas av intäkter och vad

som är för kommunens stadigvarande bruk som materiella anläggningstillgångar.

PwC
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Lisa Åberg /

Vi rekommenderar att tillämpa samma struktur på beslutsunderlagen vad avser

investeringar i kommunens bolag där underställningsplikt föreligger, d V s när

kommunfullmäktiges ställningstagande till investeringen ska inhämtas.

2015-12-18

 

Uppdragsledare

PwC

Jörn  Wahlroth

Projektledare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-01-13 Dnr: 2016/79 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Ekonomi 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott   

 
 

Yttrande över granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att överlämna detta svar till kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning 
 
På uppdrag av revisorerna i Karlshamns kommun har PwC genomfört en granskning av 
kommunstyrelsens investeringsplanering. 
 
Revisorerna poängterar särskilt att 
 

 Processerna behöver utvecklas och tydliggöras genom styrdokument med tydlig 
processbeskrivning som innehåller beslutspunkter och kontrollmål för 
investeringsprocessens olika faser 

 Behovsanalyserna måste innehålla ett tillräckligt långsiktigt perspektiv. Behoven 
behöver också tydligare kopplas till de övergripande målen, där det framgår hur 
investeringen ska bidra till ökad måluppfyllelse 

 Det strategiska arbetet med investeringar behöver förbättras med ett tydligare tvär- 
sektoriellt arbete för att främja helhetsperspektivet med tillräcklig framförhållning 
och långsiktighet i arbetet 

 En organisatorisk brist medför att det oftast saknas handlingsalternativ med 
konsekvensanalys för att nå fram till ett genomarbetat politiskt ställningstagande 

 Kopplat till de höga investeringsvolymerna och kommunens finansiella mål behövs 
det en transparent planering som är längre än tre år. 

 Koncerninterna överlåtelser borde föranleda en översyn av det finansiella 
soliditetsmålet. 

 
Ekonomiavdelningen delar revisionens synpunkter och kommer att tillsätta en 
arbetsgrupp med bred förankring för att jobba vidare med synpunkterna. Ambitionen är 
att arbetsgruppen är klar och kan presentera ett förslag till åtgärder och en arbetsmodell 
senast 2016-10-30. 
 
Bilagor 
1 Missiv - Granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering 
2 Granskningsrapport - granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-01-13 Dnr: 2016/79 

 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunrevisionen 
Ekonomichefen 
 
 
 
Hans Hyllstedt Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonomichef Redovisningschef 
 

-�169�-



STADSVAPNET  I  KARLSHAMN  AB PROTOKOLL  nr 8

2015-12-01

v.

§  78 Beslutsärenden, fortsättning

3. Dotterbolagens fastställda investeringsbudgetar för  2016

Styrelsen beslutar

att ta redovisningen och informationen till dagens protokoll saint

att överlämna investeringsplanerna till kommunfullmäktige för kännedom. i

Sammanfattning

VD föredrog dotterbolagens investeringsbudgetar för är  2016  för styrelsen.

4(5)
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Investeringar, Flerårsbudget  i  2016-års penningvärde för koncernen Karlshamn Energi Ai

Objekt

ELNÄTVERKSAMHETEN
Nytt kabelförband KhnÖ-KhnV
Utbyte 10 kV-oljekablar med kabelförbande

Utbyte 10 kV-oljekablar enligt plan

Byte av reläskydd Karlshamn  Ö  och V

Utbyggnad Stillerydsområdet

Diverse ospecifiserad nyinvestering elnät

Diverse ospecifiserad reinvestering elnät

Utbyte av nätstationer och transformatorer

Elmätning

Fjärrkontrollsystem

Servicefordon elnät

Arbmask o större verktyg 0 inv

VÄRME OCH KYLA

Stamledn och serviser

Fjärrvärme till villor

Förändrat körsätt
Bioolja konvertering PC Vägga

Anslutning Stilleryd

Överföringsledning Olofström
Leveranssäkerhet
Produktionsanläggning

Systemeffektivisering

Driftövervakning

Nätdokumentation

Arbmask o större verktyg o inv

Kontroll och mätutrustning

Fjärrkyla

Färdig Värme
Värmemätare

BREDBAND
Stamnätsutbyggnader

Etablering aktivt nät

Anslutningar villor

Anslutningar övrigt

ÖVRIGT OCH GEMENSAMT
Byggnader

Datorutrustning inkl hemsida

Elladdstolpar och motsvarande

Fordon

SUMMA INVESTERINGAR

FlNANSlERlNG

Avskrivning enligt plan inkl nedskrivningar

Amorteringar

Nyupptagna lån

Koncernbidrag

+

+

2016

0

500

650

600
1 300

1 050
575

400
350

175

9 900

1 000

4 400

250

40
30

50
80

1 600
1 300

1 000

3 000

200
25 143

1 600

1 250

835

250

57 528

2 016

43 340

3 000

15 000

5 500

2017

0

O
1 000

500

600
800

1 000
900

2 200
300

350
175

5 950

900
1 000

400
100

23 891

475

700

300
100

350

62 451

2 017

47 904

2 940

6 000

2018

0

0

1 000
400

600
900

1 000
900

5 500

300
350
175

1 100

1000

400

100
23 685

475

600

300

100

300

49 495

2018

49 348

2 881

7 000

2019

1 000

600

1 000

1 000
900

5 500
300

250
175

300

1 100
1 000

400

100

23 780
475

1 600

1 800
100

300

47 990

2 019

49 884

2 824

5 000

7 000

2020

4 150

2 450

0

O
600

1 000
1 000

600
3 500

300
300

175

4 000

1 600

1 000

1 580

10 200

400

40
50

40
1 000

1 100
1 000

400

100

23 874

476

600

300
100

300

62 235

2 020

49 872

2 767

10 000

7 000

!

l

l
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Årets resultat

Förändring rörelsekapital

SUMMA FINANSIERING

+ 12 146

466

57 528

7 422

3  109

62 451

12138

-3 615

49 495

12 217

4957

47 990

14 524

-2 394

62 235

i
I

i

 

w
v

i
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KARLSHAMN ENERGI  AB

26 (29)

PROTOKOLL

2015-11-16

PROTOKOLL  FRÅN  STYRELSESAMMANTRÄDE FÖR
KARLSHAMN ENERGI  AB  (nr  8 2015)

Plats och tid: Karlshamn Energis konferensrum, 2015-11-16, kl 16.00 - 18.00

Deltagande: Närvarande ledamot markeras med x

Suppleant, som tjänstgör i ledamots ställe markeras med xx

Närvarande ej beslutande suppleant markeras med x

Närvarande övriga deltagare markeras med  x

Ledamöter

><><><><><><><><

X

><

X

Tyrone Svärdh, Ordförande

Kerstin Gustafson, vice ordförande

Per Erlandsson

Yngve Svensson

Carl-Magnus Kälvestam

BO  Bogheim

Ingrid Hagberg Hake
Diez Nobach

Per-Ivar Johansson

Ted Olander

Personalrepresentanter

Eva Olsson, Vision

Peter Karlsson, SEKO

Personalrepresentanter suppleanter

Tommy Lilja, Vision

Bertil Lind, SEKO

Tjänstemän

Anders Strange, verkställande direktör

Per Håkansson, vice verkställande direktör och marknadschef

Marika Martinsson, sekreterare och ekonomichef

Vid sammanträdet behandlade ärenden: §§ 48-54

J  usteringsledamöter

Tyrone Svärdh

Sekreterare

Bo Bogheim Marika Martinsson

l
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27 (29)
§ 48

Val av iusteringsman.

Styrelsens beslut

att utse Bo Bogheim attjämte ordföranden justera dagens protokoll.

§  49

Godkännande av dagordning.

Styrelsens beslut

att godkänna Lltsänt förslag till dagordning.

§ 50

Budget för 2016

Styrelsens beslut

att fastställa redovisat förslag till budget för år  2016.

att lämna över investeringsbudgeten till Stadsvapnet i  Karlshamn  AB.

att nyupplåning ska  göras  under  2016  med l5  mnkr  utöver omsättning av befintliga lån.

Den totala upplåningen balanseras via koncernkrediten. Borgensramen blir 250  mnkr

för Karlshamn Energikoncernen, varav 190  mnkr  for Karlshamn Energi  AB.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar förslag till drift- och investeringsbudget för moderbolag och
koncern 2016.

Beslutsunderlag

- Budget 2016 Förutsättningar, rapport med konnnentarer Bilaga  A  1-2

Protokoll ska skickas till

Kommuninvest i Sverige  AB

§51

Flerårsbudget

Styrelsens beslut

att ta ñerårsbudgeten med godkännande till dagens protokoll.

l
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28  (29)

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar flerårsbudget för perioden 2016-2020.
Resultatet beräknas variera mellan åren, men det totala resultatet under perioden är i nivå
med styrelsens avkastningskrav. Koncembidrag budgeteras att årligen lämnas enligt

ägardirektiven. Soliditeten beräknas understiga ägardirektivens mål om 30 % men kommer

att öka successivt under perioden.

Beslutsunderlag

I Flerårsbudget Förutsättningar, rapport och kommentarer Bilaga A 3-4

I
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KARLSHAMN  ENERGI  ELFÖRSÄLJNING  AB
22 (24)

PROTOKOLL

2015-11-16

PROTOKOLL FRÅN sTYRELsEsAMMANTRÄDE FÖR
KARLSHAMN ENERGI ELFORSALJNING AB (nr s 2015)

Plats och tid: Karlshamn Energis konferensrum, 2015-11-16, kl 18.00-18.15

Deltagande:

Närvarande ledamot markeras med x

Suppleant, som tjänstgör i ledamots ställe xx

Närvarande ej beslutande suppleant markeras med x

Närvarande övriga deltagare markeras med x

Ledamöter

x Tyrone Svärdh, ordförande

x Kerstin Gustafson, vice ordförande

Per Erlandsson

x Yngve Svensson

x Carl-Magnus Kälvestam

x Bo Bogheim

x Ingrid Hagberg Hake

x Diez Nobaeh

x Per-Ivar Johansson

Ted Olander

Personalrepresentanter Personalrepresentanter suppleanter

x Eva Olsson, Vision Tommy Lilja, Vision

x Peter Karlsson, SEKO Bertil Lind, SEKO

Tjänstemän

x Anders Strange, verkställande direktör

x Per Håkansson, vice verkställande direktör och marknadschef

x Marika Martinsson, sekreterare och ekonomichef

Vid sammanträdet behandlade ärenden:  §§ 41- 47

J  usteringsledamöter

Tyrone Svärdh

Sekreterare

Bo Bogheim Marika Martinsson

i
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23  24W <>

Val  av  iusteringsman.

Styrelsens beslut

att utse Bo Bogheim att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 42

Godkännande av dagordning.

Styrelsens beslut

att godkänna utsänt förslag till dagordning.

§ 43

Budget för  2016

Styrelsens beslut

att fastställa redovisat förslag till budget för år 2016.

att borgensramen blir 60 mnkr.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar förslag till driftbudget för  2016.

Beslutsunderlag

o Budget 2016 Förutsättningar, rapport och kommentarer Bilaga A 1-2

§  44

Flerårsbudget

Styrelsens beslut

att ta tlerårsbudgeten med godkännande till dagens protokoll.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar ñerårsbudget för perioden 2016-2020.

Beslutsunderlag

6 Flerårsbudget Förutsättningar, rapport och kommentarer Bilaga  A  3-4

i
l
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lnvesteringsplan Karlshamns Hamn AB

Framtagen av: Utgåva: 1 Datum: 2015-10-25 Sida 2/6
Martin Fredlund

lnvesteringsplan 2016-2020

Denna investeringsplan har ett budgetår, 2016, samt fyra planår, 2017-2020, och är
skriven på koncernnivå. Syftet med denna plan är att redovisa de investeringar som
sker i koncernen.

Under perioden 2009-2014 så har ett investeringsprogram genomförts i ett

Motorways ofthe Sea  —  projekt. Det projektet har varit viktigt för Karlshamns Hamn

AB och har stärkt hamnens position som en viktig nod i Östersjön. Projektet har även

stärkt Karlshamns Hamns konkurrenskraft och, genom etableringen av en

kombiterminal i Karlshamn, skapat ytterligare möjligheter för etableringar i Karlshamn

och då främst i Stillerydsområdet.

Sedan 2014 är Karlshamns Hamn AB moderbolag i en koncern. De andra bolagen i
koncernen är Karlshamn Kombiterminal AB som ägs till 100 % av Karlshamns Hamn

AB och Karlshamn Tank Storage som ägs till 50 °/› av Karlshamns Hamn AB.

Karlshamns Hamn AB är vidare uppdelat i olika affärsområden. Nedan kommer
investeringsbehoven att redovisas för de olika affärsområdena.

Sjöterminal

inom denna verksamhet förfogar företaget över en maskinpark, som bland annat
inkluderar ett trettiotal truckar med lyftkapacilet från 3 ton upp till 42 ton.

En process för att modernisera och förnya maskinparken har pågått under den

senaste S-årsperioden. Vid inköp tas hänsyn till produktionskapaciteten, ergonomisk

utformning, arbetsmiljö, miljö samt förändringskrav från kunder.

Mot denna bakgrund har successiva nyanskaffningar skett under de senaste åren,

vilket har lett till att maskinparken har förbättrats i väsentlig grad. För att ytterligare

stärka denna utveckling har vi inom bolaget skapat en långsiktig anskaffningsplan
när det gäller maskiner.

Under 2016 föreslås att bolaget investerar i en 15-tons truck, vilket innebär en

investering på 1,8 mnkr. Detta till följd av den ökade hanteringen av sågade

produkter. För att kunna hantera sågade trävaror effektivt så behövs det även
investeras i ett par nya gafflar för virkeshantering, vilket är en investering på 0,3

mnkr.

Under 2015 så föreslogs och godkändes en investering i en ny materialhanterare

med tillhörande redskap. Denna investering har påbörjats under 2015, men kommer

att slutföras under 2016 varvid hela investeringssumman kommer att hamna på

2016. Den investeringen uppgårtill 16,5 mnkr.

När det gäller terminalhantering så inom det segmentet så krävs det en uppgradering

av Magasin 3, denna uppgraderingen innefattar en förbättring av golvet, upptagande

av en ny port samt en avfuktningsanläggning, uppgradering beräknas i att uppgå till

1,3 mnkr. Vidare så föreslås en investering i en 3-tons truck för den ökade
stuffningen av containers. Denna investering uppgår till 0,6 mnkr.

t
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Martin Fredlund

Vtor

Då redovisningsreglerna förändras under 2015, så kommer större underhållsinsatser

av asfalt att klassificeras som investeringar inom det nya regelverket K3. Detta

medför att Karlshamns Hamn måste öka investeringsplanen med 2 mnkr årligen.

Miljö
För att skapa bättre möjligheter att tvätta bolagets stora maskiner så kommer det att

behövas en investering i en ny oljeavskiljare, denna investering uppgår till 0,5 mnkr.

RoRo

Under 2014 så inleddes en långsiktig plan på att hantera dragarna inom RoRo.
Planen är att det skall införskaffas en ny dragare vartannat år samtidigt som en äldre

avyttras. Detta för att förbättra dragarkapaciteten inom RoRo. Investeringen

beräknas uppgå till 1,8 mnkr per dragare, vilket innebär att under 2016 så är en

investering i en ny dragare planerad.

Under 2015 så inleddes ett nytt projekt med syfte att modernisera samt att

effektivisera hanteringen inom RoRo, för att fortsätta att vara en utav de ledande

hamnarna med trafik på Baltikum. Detta projektet innebär att det kommer att
genomföras investeringar  i  en ny gate för förarbundna enheter samt en photogate.

Vidare så kommer denna investering att kräva investeringar i en uppgraderad

passagerarterminal. Dessa investeringar beräknas att uppgå till 12 mnkr för gaterna

och 8 mnkr för passagerarterminalen.

För att kunna hantera större fartyg på ett effektivt sätt så kommer under året en
förundersökning att genomföras gällande en förtöjningslösning, denna undersökning

beräknas att uppgå till 0,4 mnkr.

För de tre ovan beskrivna projekten så har Karlshamns Hamn ett Motorways of the

Sea projekt ihop med Klaipedos terminalas centralas och med DFDS. Detta kommer
att leda till ett visst bidrag från EU till de ovan beskrivna investeringarna samt till

undersökningar angående muddring av hamnbassängen.

Oljeterminal

inom Karlshamns Hamns oljeterminal hanteras årligen cirka 2 000 000 - 2 500 000

ton petroleumprodukter. Det betyder att Karlshamn är en viktig oljehamn, inte bara i
sydöstra Sverige, utan också inom landet.

Betydelsen av Karlshamn som knutpunkt när det gäller petroleumprodukter har ökat

under senare år, vilket har inneburit att Karlshamn har blivit en utav huvuddepåerna
för det så kallade "allianssamarbetet" (Preem, Shell och Statoil).

Under de senare åren har det av och till förekommit lagring av mycket stora volymer i
bergrummen i Oxhaga och Kölön. Strukturen för dessa transitaffärer är ofta korta

kontrakt och snabba affärer. En viktig tillgång för Karlshamns del är dess stora
djupgående (13 m) och möjligheten till lagring av stora kvantiteter i bergrummen vid

Oxhaga.

r
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Datum: 2015-10-25 Sida 4/6Framtagen av: Utgåva: 1

Martin Fredlund    
Miljö

Krav på miljöförebyggande insatser kommer att ställas, men med anledning av de

utredningskrav som ställts  i  samband med miljötillståndsprocessen, kan de inte
specificeras vid utarbetandet av denna plan. Behovet av miljöinsatser inom denna

Verksamhetsgren är emellertid stort och kraven från myndigheter är många.

Investeringar

För att öka säkerheten inom Oljehamnen så kommer det under 2016 krävas

investeringar för totalt 4,4 mnkr. Detta är investeringar i brandvattenledning 2,5 mnkr,

överfyllnadsskydd 0,8 mnkr, högre räckverk på cisterner 0,3 mnkr, hantering av

släckvätten 0,3 mnkr samt utredning om invallning 0,3 mnkr

Vidare inom Oljehamnen så finns det ett behov av att uppgradera cistern 321 till

syrafast i vissa delar. Denna uppgradering beräknas att uppgå till 1,5 mnkr.

Kajanläggningar

Som vi aviserat i tidigare plan finns det behov av en reinvestering av kajen i
Sutudden. Denna insats har dragit ut på tiden, men har påbörjats under andra

halvåret 2015. Totalt beräknas denna investering att uppgå till 24,1 mnkr fördelat på
2015 och 2016. Under 2015 så beräknas att investeringen att uppgå till 10,5 mnkr
och under 2016 så beräknas investeringen att uppgå till 13,6 mnkr.

Karlshamn Tank Storage

inom Karlshamn Tank Storage har är behovet i dagsläget 0,7 mnkr, vilket avser

utredning av en expansion av anläggningen.

Hamnservice

Inom avdelningen Hamnservice hanteras bogserbåtar och farleder.

För att bolagets bogserbåtar skall uppfylla de krav som ställs från myndigheter ska

de dockas vart 3:e år. Under 2016 dockas bogserbåten Harry Stone för underhåll till
en beräknad investering på 0,3 mnkr.

Kombiterminal

När det gäller kombiterminalen så kommer det under 2016 att investeras itrådlöst
nätverk med tillhörande it-utrustning för 0,3 mnkr samt ytor kring terminalen för 0,8

mnkr.

Etablering av impregnering

Då intressenter finns när det gäller att etablera en impregneringsverksamhet i

Stillerydsområdet i direkt anslutning till Karlshamns Hamn, så finns det ett ytterligare
behov av investeringar på cirka 15 mnkr under 2016. Då takten och omfattningen av

denna fortfarande är oklar så kommer en eventuellt sådan etablering att hanteras
separat och har av den anledningen inte tagits med i investeringsplanen.

l

l
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Martin Fredlund

Mark
För att Karlshamns Hamn skall kunna skapa möjligheter för framtida expansion samt

för att kunna skapa intressanta samarbeten med etableringar och/eller intressenter i

området, så kommer det att krävas tillgång till mark. Tillgången till mark är viktig ur ett
strategiskt perspektiv.

l investeringsplanen för 2016-2020 så är det budgeterat två stycken markköp, det
ena för att köpa marken för en etablering av en impregneringsanläggning och det

andra för att köpa marken för att säkra kontrollen ur ett strategiskt perspektiv. Dessa
investeringar uppgår till 9,75 mnkr.

Diskussion har inletts med Karlshamns kommun om ett större markförvärv. Detta

förvärv är i dagsläget svårbedömt och därför inte budgeterad. Om markförvärvet

kommer att aktualiseras under åren så kommer det ärendet att hanteras utanför

denna plan.
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 lnvesteringsplan Karlshamns Hamn AB

Framtagen av: Utgåva: 1

Martin Fredlund

Investeringar

Objekt Aktivitet 2016

Mark Markköp Oxhaga/Munkahus 4  500

Markköp Stilleryd öst 5  250

IS PS -säkerhet 700

Utbyggnad Kai 11 m  Slilleryd  500

Muddring 500

Summa  mark 11450

Stilleryd Dagvatten 300

Magasin 2 3. Magasin  3

Truck

Truck

Truck

Truck

Maskin

Hantenngsutrustning

Hantenngsutrustning

Hameringsmrustning

Korn  radio

Hantaringsutruatning

Hantenngsulrustning

Materialhanterare

Summa Sjö och  Terminal

Kaj

Kaj

Maskin

Byggnad

Byggnad

summa RoRo

Kaj 201 Suludden

Oljehamn - Oxhaga

Oljehamn  -  Sutudden

Oijehamn -Oxhaga

Otehamn -Oxhaga

OI ehamn  -  Oxhaga

OI  ehamn  -  Smudden

OW ehamn -Sutudden

0l ehamn  -  Sutudden

OI eharnn -Suludden

Oljehamn -Sutuddan

Oljenarnn  -  Sutudden

01 ehamn  ›  Oxhaga

OI ehamn  -  Suludden

OI ehamn  -  Oxhaga

Oljehamn -Sutuddan

OI enamn -Sutudden

Ol  ehamn -Oxhaga

Ol  ehamn

Ol  ehamn

Summa Ollehamn

Harry Stone

PW  Della

Karlshamn

Övrigt
Summa  Bogserbálar

Byggnad

Byggnad

Byggnad
Byggnad

lnventana

lnventarie

lnvanlane

lnventane

Fordon

Summa  verkstad

Komhiterminal

IT -utrusinlng

Summa  Kombiterminal

Markberadning samt klackan

Yta  Norr  Mag. 1  samt  öster om band

Spalplatta  -  olieavskiljare

Asfaltering K3

Stunning ompackning

15-t0ns truck

10-lans pappers  truck

a-tons Eitruck

2042 ton

Hjullastare

Virkesok/Massakläm/Gamar

spridare  till  Liebherr

Skapa/ok  till  ny kran

Korn radiosystam

Tarminahagnar

Saltspndara

Matenalhanterars  +  utrustning

zaometers fartyg RoRoZ/förlängning

Elanslulning RoRu

Dragare

Terminal och Gate

Passagerar- terminal

Kajdäck och kasuner

CFA-system kataslrolcistarn

lnvallning

Ny kran samt kranfundamenl Oxhaga

Sandliller  Oxhaga

Lumenmg KH1

Dränering Cistam 104-105

Räckverk  lill  110 Crn

Overryllnaclsskydd

Clstern  321 tak 8.  rcsllntt

Cirkulationspump  lul

Gángbrygga

Sänkbmnnar  till  OFA  ›  system

Släckwttenhanlering

Täta crt  mellan  KH1 8. KHZ

Utbyggnad Kantor

Elrandvattanledning

Akusllskt  alarm

Nya affärer

Ovrigt

Varvsbesök

Vawsbesök

Varvsbesök

Ombyggnad personalutrymmen

Tvällhali spoiplalta, portar

Eleiysninøg

Beläggning gnlv

Gräsklippare

Verktyg

Bomliñ

Lyn tunga lordcn

Lätt lastbil. Markstadsbuss

Arbets bod

Trådöst nätverk fiber

Reach-stacker

Ytur

iTotala investering  Karlshamns  Hamn

500

2 000

1 300

1 S00

600

300

600

200

300

800

1 50D

300

200

2 500

700

20 AW

350

100

460

1 000

200

150

250

175

500

2 275

350

B00

1 150

201 6

82 375

2017

1 000

3  000

3  000

7  000

4  000

1 500

G 000

2 000

1 000

3 000

300

1 000

300

16 000

35 900

4  600

5 000

9  B00

2 000

2 000

1 500

2 000

500

300

800

200

1000

500

4  000

500

15 300

1 000

100

1100

150

125

500

775

200

200

2017

09 075

Datum: 2015-10-25

2010

300

5 000

5 300

4 000

10 000

6  000

2 000

3 600

1 600

300

500

28 000

10 000

1 850

11 050

5 000

BOD

300

400

170

300

1 000

GOO

300

3 500

500

12 370

350

100

450

600

100

150

75

250

1 175

200

200

201 0

59 345

2019

200

GO  000

BO 200

4  000

6  000

2 000

1 000

2 000

300

16 500

32 600

0

5 000

500

5 500

800

100

000

250

250

500

500

100

GOD

2013

100 300

2020

200

60 000

60 200

6 000

2  000

1  B00

300

1 000

11 100

1 050

5 000

6  000

500

11 500

350

900

100

1 350

250

250

1 000

4  500

5 500

2020

B1 750

Sida 6/6
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Marita Lindström
_ TI ä_ 2  i

Från: Martin Fredlund <Martin.Fredlund@karlshamnshamn.se>

Skickat: den 23 november 2015 11:23
Till: Marita Lindström

Ämne: SV: Protokollsutdrag

§  69 lnvesteringsplan  -  9hFt-(QGSWMWWWLWÄQM/ 3790/5% H  /7%

Styrelsens beslut

Styrelsen beslöt att godkänna den framlagda investeringsplanen för 2016.

Beslutsunderlag

Martin Fredlund föredrog den föreslagna investeringsplanen för 2016. Investeringarna för 2016

uppgår till 82,3 mnkr. Där de största investeringarna är:

- Mark 9,75 mnkr

-  RoRo terminal och Gate 12 mnkr
-  Passagerar Terminal RoRo 8mnkr
- Kaj Sutudden 13,6 mnkr
- Materialhanterare 16,5mnkr

Från:  Marita Lindström [mailtozmarlta.llndstr0m@karlshamn.se]
Skickat: den 23 november 2015 11:12
Till: Marika Martinsson; Martin Fredlund; Thomas Ottosson

Ämne: Protokollsutdrag

Hejl

Kan ni skicka över ett protokollsutdrag från när styrelsen tog era investeringsplaner. Behöver det till Stadsvapnets

styrelse.

Hälsningar

Marita

Marita Lindström

Karlshamns kommun
Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret

Rådhuset
374 81 Karlshamn
Tel nr 0454-811 54, fax nr 0454-810 41
e-post: marita.linclstrom@karlshamn.se

1

z

l
l

-�188�-



Karlshamnsfastigheter  AB

Investeringsplan (tkr)

2016

Ojavad 2:187 0

Etapp 5 a 50  000

Etapp 5  b* 0

Inventarier (reinvesteringar) 500

Summa 50 500

2017

O

70 000

0

500

7D 500

2018

5  000

500

5  500

*under förutsättning att KF ger godkännande till byggnationen

Totalt under perioden 147 500

2019

5 000

500

5  500

2020

15  000

500

15 500 '
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KARLSHAMNSFASTIGHETER  AB PROTOKOLL nr 5

2015-09-24

Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för

Karlshamnsfastigheter AB

Plats  och tid: Zambesi hus  A  på Östra Piren kl  17:00 - 19:30

Närvarande: (markerade med x):

Ledamöter

x Rune Andersson, ordf

x Vivianne Andersson, v ordf

X  Artur Hulu

- Lennart Eriksson

x Lars Hasselgren

-  Bo Bogheirn

- Vakant

x Carl-Eric Birgersson

x Tommy Persson

x Thomas Nilsson

x Jörgen Kronsell

Tjänstemän

x Marie H Wahlström, VD

x Samuel Henningsson, vicevärd Ö P

x Marita Lindström, sekreterare och ekonom

Hans Magnusson

Tid för justering: 2015-09-28

Vid sammanträdet behandlade ärenden: §§ 34 - 42

J  usteringsledamöter

Artur HuluRune Andersson

Sekreterare

Marita Lindström

1
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KARLSHAMNSFASTIGHETER AB PROTOKOLL  nr  5

2015-09-24

§ 39  Beslutsärenden, fortsättning

3. Investeringsplan 2016-2020

Styrelsen beslutar

att godkänna framlagt förslag.

Sammanfattning

Sekreteraren och Samuel Henningsson presenterar förslag till
2016  —  2020 för styrelsen.

investeringsplan för åren

5
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Kommunsamverkan Cura lndividutveckling 20 1 5-0 1-2  1

Revisorerna

Till
Direktionen

Granskning av Cura ungdomshoende

PwC har på uppdrag av oss revisorer gjort uppföljande granskning av mottagande av
ensamkommande Hyktingungdomar inom förbundet. Den tidigare granskningen

genomfördes 2012, när boendet Cura Park, det då enda inom Cura, hade varit i drift ca ett

år. Sedan dess har utvecklingen medfört att fler ungdomsboenden tillkommit i förbundet.

PwCs revisionsrapport, daterad 20 l 5- 12- l l, översänds härmed.

Rapportens sammanfattande bedömning är att Cura till största delen genomfört
förbättringar som erfordrades och förbättringsmöjligheter som identiñerades 2012. Delvis

som en följd av att verksamheten vuxit kraftigt, utmynnar granskningen nu i ett antal

rekommendationer till direktionen.

Revisorerna ställer sig bakom rekommendationerna från PwC och emotser svar om vilka

åtgärder direktionen avser vidta. Svaret önskas senast 29 februari  2016.

För revisorerna i Kommunsamverlcan Cura lndividutveckling.

Kjell Thörnqvist

_/_jrr\'r°e V/7

Arn käynedom:

Komlnunfilllméiktige i Karlshamn

Kommunfullmäktige i Sölvesborg

låommtmfullmäktige i Olofström

Kommunfullmäktige i Ronneby
Kommunfullmäktige i Karlskrona i
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I  Kristina Hermansson

Charlotte Erdtman

December 2015

pwc

www.pwc.se

Revisionsrapport

52.0/4/242“

I

W
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Uppföljning -Moitagande av ensamkommande flyktingungdomar  — 2012

Innehåll
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Uppföljning - Mottagande av ensamkommande flyktingungdomar - 2012

1. Inledning

1.1. Bakgrund
Sölvesborgs, Olofströms och Ronneby kommuner gav 2011 Cura Individutveckling iupp-

drag att för de tre kommunerna ombesörja ett samordnat boende för ensamkommande
barn och ungdomari åldrarna 15-18 år. Sedan våren 2015 ingår även Karlshamns kom-

mun i samarbetet.

Sedan kommunerna fick ett större ansvar för mottagandet av ensamkommande barn år
2006 har antalet ökat. Enligt Migrationsverkets prognoser i oktober i är väntas uppemot

29 000 till 40 000 ensamkommande barn och ungdomar tas emoti Sverige i är. Under
2016 väntas siffran ligga på 16 000 till 33 ooo barn. En stor andel av dem erhåller perma-

nent uppehällstillstånd. Ökningen av barn har även märkts inom förbundets verksamhet

som har utökats från ett boende år 2011 till dagens fem.

År 2012 genomförde revisorerna en granskning av mottagandet av ensamkommande

ungdomar. Den sammanfattande bedömningen efter granskningen konstaterande att di-

rektionen bedrev en lagstiftnings- och ändamålsenlig verksamhet för de ensamkommande
ungdomarna. Det fanns en tydlig ansvars- och befogenhetsfördelning för verksamheten,
ungdomarna gavs adekvata insatser på boendet, verksamheten hade ett genomtänkt ar-

betssätt och att det fanns en fungerande samverkan mellan Cura Park och övriga aktörer

inom mottagandet.

Granskningen identifierade dock några förbättringsområden. Ett av områdena var direkt-

ionens styrning av verksamheten. Detta då förbundets övergripande mål inte fanns ned-

brutna för Cura Parks verksamhet. Det bedömdes även att rutinerna för att dokumentera

och följa upp insatserna inte var tillräckligt ändamålsenliga.

Rekommendationen gavs att ansvaret för journalföring och upprättande av genomföran-

deplan borde förtydligas i kvalitetshandboken. Det rekommenderades även att genomfö-

randeplanen, enligt 11 kap. 3  §  socialtjänstlagen, upprättades av den verksamhet som

verkställer insatsen, i detta fall Cura Park. Revisionen ansåg att planeringen av platser för

de ungdomar som erhåller uppehållstillstånd hade fungerat tillfredställande med tanke på

svårigheterna att förutse antalet. Samtidigt bedömdes att planeringen av nästa steg, ut-
slussning till eget boende, inte var ändamålsenlig.

Cura Parks boendei Ronneby med 29 ungdomar var vid granskningen 2011 förhållandevis
stort. Storleken hade flera fördelar bland annat för kostnadseffektiviteten. Revisionen

bedömde dock att verksamheten hade nätt gränsen för vad som borde anses vara lämplig

storlek på boendet, utan att kvaliteten skulle bli lidande. Revisionen bedömde att direkt-

ionen borde överväga om inte antalet platser på Cura Parki Ronneby kunde minskas nä-

got, när boendet i Sölvesborg vari drift och en utslussningsverksamhet hade kommit på

plats.

Med anledning av den stora ökningen av antalet ungdomar genomförs nu en uppföljande

granskning. a
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Uppföljning -Mottagande av ensamkommande flyktingungdomar -2012

1 .an Rev-isionsfi-åga
Revisionsfrågan lyder som följer: Har direktionen åtgärdat de brister som den förra

granskningen identifierade?

1 .3. Revisionskriterier
I1  §  femte stycket i lagen  (1994:137) om mottagande av asylsökande anges att de barn

som är under  18  år  och  som vid ankomst till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller

från någon annan vuxen person som får anses ha trätti föräldrarnas ställe, eller som efter

ankomsten står utan sådan ställföreträdare, ska anses som ensamkommande barn. Mi-

grationsverket har enlig samma lagstiftning möjlighet att anvisa ensamkommande barn

till en kommun. Sedan 1 januari 2014 har Migrationsverket möjlighet att anvisa barn till

kommuner som verket inte har gällande överenskommelser om mottagande med. Dessu-

tom kan kommuner som har gällande överenskommelser om mottagande anvisas barn

utöver det överenskomna antalet. Under  2014 gjorde Migrationsverket 7060 sådana an-

visningar. På grund av det förändrade läget under  2015 kommer Migrationsverket att

starkt utöka anvisningarna

Vid anvisningsbeslut har kommunen 48 timmars förberedelsetid innan barnet anländer

till kommunen. Socialnämnden i kommunen har ansvaret för att utreda barnets behov

och att besluta om lämpligt boende för barnet.

Alla nyanlända barn och ungdomar har rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800).

Denna rätt gäller oavsett skälet till att barnen eller ungdomarna har kommit till Sverige. I
begreppet nyanländ elev räknas barn eller ungdomar som kommer till Sverige nära eller

under sin skoltid i grundskolan, Särskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Dessa barn och ungdomar vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden.

Oavsett om barnet eller ungdomen vistas i Sverige med permanent uppehållstillstånd,

som asylsökande eller som papperslös /gömd har denne rätt till utbildningi skollagens

mening. Detta gäller både om barnet har ankommit till Sverige med legal vårdnadshavare

eller som ensamkommande.

Barn med permanent uppehållstillstånd har skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen

det kalenderår då barnet fyller sju år och gäller utbildning i grundskolan, grundsärskolan,

specialskolan och sameskolan.

Hemkommunen (anvisningskommunen), eller den kommun som barnen eller ungdomar-

na stadigvarande vistas i eller för tillfället uppehåller sig i (vistelsekommunen), är skyldig

att anordna utbildning för de elever som har rätt till utbildning.

Denna granskning har följande revisionskriterier:

o  Lag om mottagning av asylsökande  (1994:137)

-  Lag om god man för ensamkommande barn (2005:429)

-  Socialtjänstlagen  (2011:453)

c  Skollagen  (2010:800)

a Förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

för asylsökande barn m.fl.
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Uppföljning - Mottagande av ensamkommande flyktingungdomar - 2012

I
1,4. Kontrollmål och avgränsning
Den uppföljande granskningen har kontrollmål som grundar sig på de rekommendationer

och utvecklingsområden som identiñerades vid granskningen 2011.

1. Förbundets övergripande mål finns nedbrutna till boendenas verksamheter

2. Uppgiftsfördelningen inom brandskydd och arbetsmiljö är tydlig

3. Antalet boende på Cura Parks boendei Ronneby har övervägts med anledning av

att de är  många

4. Det finns tillräckliga rutiner för att dokumentera och följa upp insatserna

5. Ansvaret för j ournalföring och upprättande av genomförandeplan är tydligt

6. Anordnande av ytterligare utbildningar inom social dokumentation har övervägts

7. Det fmns planering för de boendes utslussning och framtida boende

Uppföljningen avgränsas till att granska förbundets verksamhet avseende boendena Cura
Park och Cura Vik. Utredning, enligt socialtjänstlagen, av ensamkommande ungdomars

behov ingår inte. Andra huvudmäns insatser till ungdomarna kommer inte vara föremål

för granskningen.

1.5. Metod
Från respektive boende intervjuas verksamhetschefen samt en boendehandledare. Doku-

mentation med relevans på kontrollmålen granskas. Vid behov tas kontakt med ytterli-
gare personer via mail eller telefon.

1.6.. Förkortningar
HVB Hem för vård eller boende. Detta regleras i Socialtjänstlagen (2011:453) kapitel

6.

PUT Permanent uppehållstillstånd - Migrationsverket avgör om en asylsökande får
PUT. Den person som får PUT har rätt att bo, arbeta och leva i Sverige på

samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige.

MI MI är en engelsk förkortning för motivational interviewing. Det översätts till
motiverande samtal. Det är en behandlingsmetod med syfte att främja motivat-

ion och beteendeförändring.

BBIC Barnens behov i centrum. Det är ett arbetssätt som utvecklats av socialstyrelsen

med syfte att stärka barnperspektivet. Det ger den sociala barn- och ungdoms-
vården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomfö-

rande och uppföljning. '
IVO Inspektionen för vård och omsorg. IVO är tillsynsmyndighet för bland annat

socialtjänst .
ADL ADL är en engelsk förkortning av activities of daily living - dagliga aktiviteter

InfoSoc Ett stödsystem som används till journalhantering
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Uppföljning -  Mottagande av ensamkommande flyktingungdomar  -  2012

2. Iakttagelser och bedömningarü

   

Cura Individutveckling fick år 2011 i uppdrag av tre kommuner, Ronneby, Olofström och

Sölvesborg att samordna ett hem för vård eller boende, HVB~hem, för ensamkommande

flyktingbarn och -ungdomar i åldrarna 15~18 år. År 2015 gick även Karlshamns kommun

in i samarbetet.

I augusti 2011startades Cura Park Ungdomsboende i Ronneby i en fastighet som tidigare

fungerat som studentbostäder. Initialt hade boendet plats för 15 ungdomar och potential

att utökas efterhand som ungdomarna fick permanent uppehållstillstånd, PUT. Nu har

verksamheten utökats till 50 platser och den bedrivs itvå fastigheter och några utsluss-

ningslägenheter.

Med anledning av att ökad kapacitet behövdes har fler boenden startats i Cura Individut-

vecklings regi. Cura Vik Ungdomsboende i Sölvesborg startade sin verksamhet i november

år 2012. Den verksamheten drivs numera i två fastigheter med 12respektive 17 platser.

Utöver Cura Park och Cura Vik finns ytterligare fem HVB-hem för ensamkommande barn

och ungdomar inom Cura Individutveckling. Tillsammans bildar dessa fem boenden verk-

samhetsområdet Cura Ungdomsboende. Varje HVB-hem leds av en verksamhetschef.

Verksamhetschefen för Cura Park fungerar som samordnande verksamhetschef för verk-

samhetsomrâdet.

i Informationen i avsnitten iakttagelser är hämtad från genomförda intervjuer och från dokumentat-
ion lämnad av Cura Ungdomsboende. Under avsnitten Bedömning är det granskarnas tolkning och

bedömning utifrån iakttagelserna. '
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Uppföljning -  Ivlottagande av ensamkommande flyktingungdomar -2012

F
På varje boende arbetar boendehandledare. Varje ungdom har  minst  en kontaktperson

bland boendehandledarena. Kontaktpersonerna har ett utökat ansvar för den specifika
ungdomen. Bland annat arbetar de med att ta fram en genomförandeplan och att följa upp

den samt att regelbundet skicka rapporter till den socialtjänst som har ansvar i ärendet.

Nedan följer de iakttagelser som granskningen gjort samt en bedömning utifrån respek-
tive kontrollmål Cura Ungdomsboende.

2.1. Kontrollmål 1:  Nedbrutna  övergripande me‘?!

I den tidigare genomförda granskningen konstaterades att förbundets övergripande mål
inte fanns nedbrutna till boendets verksamhet. Detta utgör en brist avseende direktionens

ledning och styrning av verksamheten.

2.1.1. iakttagelser

Iintervjuerna framhålls att de övergripande målen har blivit tydligare än tidigare. Det

anses ge förbättrade förutsättningar för att bryta ner målen till respektive verksamhet.

Numera finns Verksamhetsmål som beslutats av direktionen. Det finns också en modell

för utvärdering av måluppfyllelse.

Det anges att arbetssättet med att ta fram Verksamhetsmål har förändrats. Två gånger per

år har alla verksamhetschefer inom Cura Individutveckling konferenser. Syftet för ett av

dessa är att arbeta med målen. Utgångspunkten för respektive Verksamhetsmål är Cura
Individutvecklings övergripande mål och utvärdering av föregående periods måluppfyl-
lelse.

I kvalitetshandboken från 2014 presenteras följande nedbrutna Verksamhetsmål för Cura
Ungdomsboende.

Verksanmetsmâul

o Personalen ska som goda förebilder ochi sitt pedagogiska arbete bidra till att ung-
domarna ges goda kunskaper om det svenska samhället. Minst  90  procent av ung-

domarna ska uppleva att personalen bidrar till att ge dem goda kunskaper om det
svenska samhället.

-  Ungdomarna ska stöttas i sitt skolarbete och i sin språkliga utveckling. Minst  90

procent av ungdomarna ska vara nöjda med den läxhjälp och annat stöd i skolar-

betet de erbjuds på Cura Ungdomsboende.

o Vi arbetar i enlighet med MI-metoden (motiverande samtal) eftersom vi vill lyfta

upp och lyssna på ungdomarnas egna berättelser, förväntningar och önskemål, för

att kunna möta dem där de befinner sig just nu. Minst 90 procent av ungdomarna

ska uppleva att de får utrymme att ge sina egna berättelser, uttrycka förväntningar

och önskemål och att de blir bra bemötta i detta.

u  Vi arbetar enligt BBIC med vårdplanen från socialtjänsten som grund för att sedan

utforma genomförandeplanen. I genomförandeplanen formuleras delmål som följs
upp vid möten med ungdom, god man och socialtjänst. Minst  90  procent av våra

uppdrag ska av våra kunder upplevas att vi genomfört i enlighet med vård- och ge-

nomförandeplan.
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Verksamhetscheferna anser att verksamhetsmälen år kända för dem själva och för perso-

nalen ute i verksamheten. Utifrån intervjuerna går det inte att dra  någon  slutsats kring

hur kända verksamhetsmålen verkligen är för boendehandledarna. Intrycket är att alla

Verksamhetsmål utgör naturliga förhållningssätt för boendehandledarna i deras dagliga

arbete.

Enligt Kvalitetshandboken följs de Verksamhetsmål, som är relaterade till ungdomarna,

upp genom ett utvärderingssamtal med hjälp av tolk. Dessa genomförs efter att den bo-

ende  fått  permanent uppehållstillstånd, när de har bott sex månader på boendet och sex

månader efter att ungdomen flyttat från boendet, om det är möjligt.
l

Målen som avser kundens nöjdhet utvärderas genom enkätundersökningar. Det är be-

rörda handläggare på respektive kommuns socialtjänst som får ta ställning till i vilken

grad Cura Ungdomsboende fullföljt sitt uppdrag. Undersökningarna genomförs årligen

och cirka sex månader efter att en placering har upphört.

I intervjuerna framkom att utvärderingsmodellen fungerade i ungefär ett är från införan-

det. Den dagliga arbetsvolymen har sedan upplevts för stor för att hinna med genomfö-

rande av intervjuer i den utsträckning som gjordes när antalet boende var färre. Mätning-

en av rnåluppfyllelse_ har försenats. En ny mätmetod håller på att utarbetas för att förenkla

processen och öka tydligheten i mätningen. Mätningen av måluppfyllelsen kommer nu att

sker en gång per år.

2.1 Bedömning

Förbundets övergripande mål finns nedbrutna till boendenas verksamheter och kontroll-

målet är således uppfyllt.

Vi anser att direktionens ledning och styrning har förbättrats sedan förra granskningen

genomfördes. De övergripande målen upplevs ha blivit tydligare och kan därför ha större

styrande effekt. Det finns nedbrutna, mätbara mål för verksamheten och det finns en me-

tod för uppföljning av måluppfyllelse.

Det är viktigt att processen med analys av måluppfyllelse och framtagande av mål för

kommande verksamhetsår fortsätter att utvecklas. Det är också viktigt att det finns funge-

rande metoder för att göra målen kända. Vi rekommenderar direktionen att säkerställa att

det fortsättningsvis finns tydliga system för framtagning av mål, för analys av måluppfyl-

lelse och för informationsspridning av målen till de som berörs. ä

2.2.  Kontrollmvål  2:  Brandskydd och arbetsmiljö
Uppgiftsfördelningen inom brandskydd och arbetsmiljö var vid tidpunkten för den förra

granskningen inte tillräckligt tydlig.

2.2.1. Ialcttagelser

I kvalitetshandboken framgår det att brandskyddsansvarig på Cura Park har ansvar för

det systematiska brandskyddet och att informera kollegor om brandskyddet på Cura Park.

Kontaktpersonerna ansvarar för att information ges till ungdomarna om brandskydd samt

att kontrollera funktionen på brandvarnaren i ungdomens rum en gång per månad. Bran-

dövning för ungdomar och personal ska hållas en gång per år.

December 2015 7  av  16
Cura Individutveckllng

PwC
-�200�-



_ x

f
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Brandskyddsansvarig på Cura Vik har ansvar för uppdatering av brandskyddspärmen och
att informera kollegor om brandskyddet på Cura Vik. Brandansvarig ansvarar för att in-

formation ges till ungdomarna om brandskydd. Brandövning för ungdomar och personal
ska hållas en gång varje år. Cura Vik har ett centralt brandsystem. Instruktioner till detta

finns uppsatt vid brandlarmets central. Fastighetsägaren ansvarar för dess funktion. Per-

sonal ansvarar för att informera vid eventuella fel.

I intervjuer med medarbetare framhålls att information har gått ut kring brandskydd och

arbetsmiljö. Det finns rutiner fastställda kring den dagliga kontrollen och nu bevakar även
Securitas byggnaderna utifrån nattetid. De framhåller att de vet vem som har det yttersta

ansvaret och vem som har delegerats uppgifter inom området. Varje boendehandledare

informerar sina kontaktungdomar om brandsäkerheten. Cura Individutveckling har en

gemensam brandskyddspolicy.

Enligt kvalitetshandboken samt delegationsordningen är arbetsmiljön en fråga som är

vidaredelegerad från förbundschefen till verksamhetscheferna och det är en stående

punkt inom verksamheternas arbetsplatsträffar. Verksamheten har en arbetsmiljöplan för

2012-2015 vilken tydliggör strategier och handlingsplaner för arbetsmiljöfrågor.

l

På Cura Park finns ett utsett skyddsombud från personalgruppen. Skyddsombudet föret-
räder personalen när det kommer till arbetsmiljöfrågor, att arbetsgivaren uppfyller kraven

i arbetsmiljölagen, verkar för en bra arbetsmiljö och bevaka skydd mot ohälsa och olycks-

fall. Skyddsombudet har även skyldighet att informera om fackliga överenskommelser
mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

I intervjuerna framkom att ansvarsfördelningen för arbetsmiljöfrågor är tydlig och frå-

gorna behandlas på varje arbetsplatsträff.

2.2.2. Bedömning

Uppgiftsfördelningen inom brandskydd och arbetsmiljö är tydligt dokumenterad och den

upplevs tydlig av de intervjuade. Bedömningen är att kontrollmålet är uppfyllt.

Efter tidigare genomförd granskning har uppgiftsfördelningen förtydligats i kvalitets-

handboken. Informationen ser lite olika ut för de olika boendena. Eventuellt kan verk-

samheterna vinna på att göra detta mer enhetligt. Olikheterna kan bero på anpassningar

till olika förutsättningar. De kan också bero på att utvecklingsarbetet på området kommit
olika långt. I det senare fallet är det vår uppfattning att samtliga verksamheter ska, om

möjligt, dra nytta av det utvecklingsarbete som genomförts inom en verksamhet.

Vi rekommenderar direktionen att utreda om uppgiftsfördelningen inom brandskydd och

arbetsmiljö skulle förbättras om den blev mer enhetlig. Vi rekommenderar vidare att di-
rektionen säkerställer att samtliga boenden har tillräckligt tydlig ansvarsfördelning på

dessa områden.

2.3. Kontrollmål  3:  Antal boende på Cura Park
Igranskningen år 2012 befarades att det stora antalet boende, 29 ungdomar, på Cura Park

skulle verka menligt på kontakten mellan personalen och ungdomarna. Bedömningen var

att direktionen borde överväga om antalet platser kunde minskas i och med att ett nytt

boende, Cura Vik, skulle öppnas.
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Uppföljning - Ivlottagande av ensamkommande flyktingungdomar -  2012

2.3.1. Iczktmgeiser
Vid den oanmälda tillsynen som genomfördes av Inspektionen för Vård och Omsorg (IV O)
på Cura Park ungdomsboende i Ronneby den 11 februari i år gjordes, mot bakgrund av

inhämtad information, bedömningen att de inte funnits några brister i de delar som till-

synen avsåg. Dock ville IVO uppmärksamma huvudmannen och uppdragsnämnderna på

att de uppgifter som var anmälda till IVO kring platsantalet inte överensstämde med det
antal barn som var inskrivna iverksamheten. 30 platser var anmälda men vid tillsynen

hade verksamheten ansvar för 34 ungdomar.

Sedan förra granskningens genomförande har antalet mottagna ensamkommande ung-

domar till Curas Verksamheter ökat väsentligt. Sex nya boenden har startats och Cura
Parks verksamhet har utökats. En lokalmässig förändring är att Cura Park nu finns i två

intilliggande fastigheter förutom utslussningslägenheterna. Verksamheten har förändrats
genom att de senast anlända ungdomarna bori en byggnad. När de utvecklats i sina fär-

digheter flyttar de till den andra byggnaden. De anställda har specialiserats på de olika
faserna i mottagandet av ungdomen. På det första boendet är personaltätheten större och

arbetsmetoderna är anpassade till att möta de behov som ungdomarna initialt har.

Det finns ingenting från intervjuer eller dokumentation som påvisar att ett övervägande

om minskat antal platser på Cura Park har gjorts.

2.3.2. Bedömning

Enligt våra iakttagelser har en övervägning om minskat antalet platser på Cura Parks

ungdomsboende inte gjorts. Kontrollmålet är därmed inte uppfyllt.

Bedömningen som gjordes år 2012 kunde inte ta hänsyn till den stora ökningen av antalet

ensamkommande barn och ungdomar till Sverige. Ibedömningen gjordes antagandet att

det planerade nya boendet, Cura Vik, skulle ge utrymme för Cura Park att minska sitt an-

tal platser. Utvecklingen efter att Cura Vik startades har istället inneburit att Cura Vik har

vuxit och ytterligare fem nya boenden har öppnats.

Vår bedömning är att Cura Parks Ungdomsboendes verksamhet successivt har anpassats

för att klara av det antal platser som fanns år 2012 och det större antal platser som fanns

vid tidpunkten för intervjuerna i november 2015.

2.4. Kontrollmål 4: Dokumentation och uppföljning av insat-
se?"

Igranskningen 2012 bedömdes rutinerna för att dokumentera och följa upp insatser inte

var tillräckliga.

2.4.1” iakttagelser

Ikvalitetshandboken uppges att till varje ungdom upprättas en akt som innehåller all

dokumentation som rör den unge. Iakten finns bland annat placeringsbeslut, personupp-

gifter, dokument från myndigheter, genomförandeplan, särskilda frågeställningar, medi-

cinlista, nyckelkvittens, datorförbindelse, undertecknad brandskyddsinformation, under-

tecknad inventarielista samt kopior på brev till den unge. Akten är diarieförd och förvaras

ibrandsäkert dokumentskåp. Utöver detta finns centrala direktiv kring dokumentations-

hantering.
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Uppföljning -  Moiiagande av ensamkommande flyktingungdomar  -  2012

Det finns dokumenterade rutiner kring journalföring Vilket även inkluderar att varje indi-

vid ska följas upp genom sammanställda månadsrapporter. Kontaktpersonerna ansvarar

för att månadsrapport sammanställs och skickas till socialtjänsten. Boendet ska dessutom

sammankalla till ett uppföljningssamtal var åttonde vecka.

I intervjuerna framkom att det i praktiken finns lite olika tillvägagångssätt kring den dag-

liga dokumentationen avseende daganteckningar och journalanteckningar.

I den skriftliga uppföljningen används arbetssättet BBIC. Tidigare innebar den att sju ka-
tegorier skulle följas upp. Dessa upplevdes vara överlappande och svåra att särskilja. En

förändring har genomförts som innebär att det numera istället är fyra kategorier. Det

upplevs ha förenklat rapportskrivningen.

Vid intervjuerna framhålls attarbetsbelastningen ökar. Vid varje månadsskifte upplevs
den vara för hög på grund av månadsrapporteringen.

Bedömning .

Rutinerna för dokumentation och uppföljning har utvecklats sedan förra granskningen
och kontrollmålet bedöms som vara uppfyllt.

Det finns en risk att kvaliteten inte upprätthålls i och med hög arbetsbelastning och att

rutinerna skiljer sig åt mellan enheterna. Vi rekommenderar direktionen att säkerställa

att rutinerna för dokumentation och uppföljning upprätthålls och utvecklas för att möta
förändrade förutsättningar.

2.5.K0nir0llmål  5:  Journalföring och genomförandeplan
Iden förra granskningen påpekades att ansvaret för journalföring och för upprättande av

genomförandeplan borde förtydligas i kvalitetshandboken.

Vidare framfördes att ansvaret för upprättandet av genomförandeplanen borde flyttas

från kommunernas socialtjänster till den verksamhet som verkställer insatsen, boendet.
Det skulle innebära att socialtjänsten upprättar en plan för vilken vård respektive ungdom

ska ges. Boendet som ska tillhandahålla värden upprättar en plan över hur värden ska ges.

2.5.1. .iakttagelser

Enligt kvalitetshandboken, och den informations som framkom vid intervjuerna, har an-
svaret för genomförandeplanerna flyttas från socialtjänsten inom respektive kommun till

boendehandledarna. Den nya ansvarsfördelningen trädde i kraft den 1januari år 2015.

Det innebär att genomförandeplanen nu upprättas närmre ungdomens verksamhet. De
intervjuade anser att det förfarandet stämmer bättre överens med lagstiftningens intent-

ioner.

Det är kontaktpersonen på boendet som ansvarar för genomförandeplanen för en specifik
ungdom. Den upprättas efter ett genomförandeplansmöte. Den färdiga genomförande-

planen ska förvaras i ungdomens akt på ungdomsboendet. Vid boendets återkommande
möten med socialtjänsten ska planen följas upp och vid behov revideras. Utifrån social-

tj änsternas vårdplaner skriver boendehandledarna lokala genomförandeplaner, vilka end-

ast är arbetsmaterial.
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Uppföljning - Mottagande av ensamkommande flyktingungdomar  — 2012

Boendehandledarna upplever att de är involverade i arbetet med genomförandeplanerna
samt att ansvarsfördelningen är tydlig. Var tredje månad ska planerna följas upp vid ett

särskilt möte. Till mötet inbjuds handläggare från ansvarig socialtjänst, god man och tolk.

Det är inte ovanligt att socialtjänstens handläggare inte har möjlighet att närvara.

Enligt kvalitetshandboken har kontaktpersonerna, eller eventuell annan tjänstgörande

personal inom Cura Park, ansvar för att daganteckningar förs. Vidare har kontaktperso-

nerna ansvar för att föra över väsentliga daganteckningar till journalanteckningarna och

utifrån j ournalanteckningarna upprätta månadsuppföljningar.

För Cura Vik anges att en boendehandledare är journalansvarig vilket innebär ett övergri-

pande ansvar för journalföringsfrågor. På Cura Vik skriver alla boendehandledare direkt i

j ournalen oberoende av om de är kontaktpersoner eller inte. Den j ournalansvarige ansva-

rar för månadsuppföljning.

Även i intervjuerna framkommer skillnader mellan Cura Vik och Cura Park. På Cura Vik

kan alla boendehandledare skriva i journalen inklusive vikarier. På Cura Park skriver bo-

endehandledare som inte är kontaktperson daganteckningar. Det finns en pågående dis-
kussion om att ta fram enhetliga rutiner för hela Cura Individutveckling.

Som systemstöd används InfoSoc. Det uppfattas användarvänligt och välfungerande.

2.5.2. Bedömning
Kontrollmålet att det ska finnas ett ansvar för journalföring och för upprättande av ge-

nomförandeplan är delvis uppfyllt.

Det är positivt att ansvaret för upprättande av genomförandeplan i praktiken har flyttats

från kommunernas socialtjänster till Cura Ungdomsboende.

Boendena har olika förhållningssätt till dag- och journalanteclmingar. Det är positivt att \’

framtagande av enhetliga rutiner diskuteras. i

Vi rekommenderar direktionen att öka tydligheten i ansvarsfördelningen avseende

journalföring genom att enhetlighet utreds och införs.

2.6.  Kontrollmål  6:  Utbildningar "inom social dolcumentaäon.
Igranskningen 2012 rekommenderades en övervägning av anordnande av utbildningar

inom social dokumentation. Utbildningar hade genomförts tidigare men dokumentation-

en ansågs kunna förbättras genom ytterligare utbildningar.

2.6.1. Iaicmzgelser

Ikvalitetshandboken anges det att intern utbildning är obligatorisk och meddelas av verk-

samhetschefen. Studiebesök i andra verksamheter uppmuntras och bör ske en gång per

år. Det finns möjlighet till annan utbildning beroende av behov, intresse och utrymme i

budget.
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Uppföljning - Mottagande av ensamkommande flyktingungdomar - 2012

I intervjuerna framkommer att flera utbildningar har genomförts avseende social doku-
mentation. Biträdande verksamhetschef har varit ute i personalgrupperna med en presen-
tationsserie kring hur dokumentationen ska gå till. Det finns även inom Cura ett utbild-

ningscentrum som köper in relevanta utbildningar för verksamheterna.

Riktlinjer har utarbetats för att det ska vara enkelt att skriva på rätt sätt, även för dem  '
som upplever dokumentationen som mer utmanande.

Boendehandledarna uppger att de upplever att de ofta får information om, eller utbild-

ning i, dokumentation och närbesläktade områden.

2.6.2. Bedänzmfng

Kontrollmålet att ytterligare utbildningar inom social dokumentation ska ha övervägts är

uppfyllt. Utbildningar har övervägts och genomförts.

.2. 7.Kont1-ollmc‘°zl 7: Utslussning och framtida boende
I granskningen år 2012 bedömdes ändamålsenligheten vara bristfällig avseende planering

för ungdomarnas utslussning och för deras framtida boende.

2.7.1. iakttagelser

Enligt intervjuerna och kvalitetshandboken ska tre kriterier vara uppfyllda innan en ung-
dom slussas vidare till så kallade utslussningslägenheter. Dessa är

1. Ungdomen ska ha fyllt  18  år,

2. ha fått permanent uppehållstillstånd

3. samt ha en fungerade skolgång och därmed studiebidrag från Centrala studie-

' stödsnämnden, CSN. '

Det finns en handlingsplan för Cura Individutveckling som berör utslussning. I den

nämns även ett fjärde kriterium. Det är att ungdomen har genomgått de program som

boendet erbjuder såsom matprogram, städprogram samt ABL-program. Under intervju-

erna utrycktes det att ungdomens färdigheter att klara sig själv bedöms innan utslussning

påbörjas. Det görs en riskbedömning.

I handlingsplanen uppges hur processen kring utflyttning ska gå till. Det är kontaktperso-

nen tillsammans med ungdomen som planerar uttlyttningen. Riskbedömningen nämns

inte i handlingsplanen eller i kvalitetshandboken.

Enligt intervjuerna flyttar ungdomen till en utslussningslägenhet. Boendehandledare ge-

nomför tillsyn enligt en plan som innebär att omfattningen succesivt minskar. Om riskbe-

dömningen kommer fram till att en ungdom är ibehov av mer tillsyn än vad som framgår

av planen skrivs ett 'tilläggsavtal mellan Cura Ungdomsboende och hemkommunen.

Ide fall en ungdom är i behov av insatser efter att utslussningen är genomförd har social-

tjänsten i respektive hemkommun ansvar för det.
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Uppföljning -  Mottagande  av  ensamkommande flyktingungdomar -2012

Organiseringen av utslussningen skiljer sig mellan boendena. På Cura Park finns ett ut-

slussningsteam. Det består mestadels av boendehandläggare som specialiserat sig på den

fasen  av Cura Parks verksamhet. På Cura Vik, vars verksamhetsvolym är mindre, är re-

spektive boendehandledare involverad i verksamhetens alla faser.

Med anledning av det stora tryck som finns i dagsläget på att ta emot nya ungdomar har

utslussningsverksamheten tidigarelagts. Det innebär att kravet på ungdomarnas färdig-
heter har minskats. Det kompenseras med ökat antal tillsynstillfällen.

Det är Cura Ungdomsboende som ansvarar för att hyra lägenheter till utslussningsverk-

samheten från fastighetsägare. Dessa hyrs ut i andra hand till ungdomen som slussas ut.

Det är framförallt kommunernas bostadsbolag som hjälper Cura att hitta lägenheter men

en del lägenheter hyrs från privata fastighetsägare. IRonneby finns utslussningslägenhet-
er att tillgå. ISölvesborg är dessa svåra att få tag på.

Det är socialtjänsten i respektive kommun som hjälper ungdomarna att hitta lägenheter

att bo i efter utslussningen.

Cura ungdomsboende och kommunernas socialtjänster arbetar intensivt med att hitta

lägenheter. Problemet är stort och känt hos kommunerna.

2.7.2. Bedömning
Kontrollmålet att det ska finnas en planering för de boendes utslussning och framtida

boende är delvis uppfyllt.

Det finns utvecklade praktiska rutiner för utslussningen. Dessa är inte tydligt beskrivna i

handlingsplanen eller i någon annan dokumentation vi har fått tillgång till. Det finns vissa

oklarheter såsom vem som har ansvar för vad, att en riskbedömning ska genomföras och i

så fall vad den ska innehålla. De grundläggande kriterierna är olika många i kvalitets-

handboken och handlingsplanen. ‘

Cura ungdomsboendes verksamhet är beroende av att kunna slussa ut de ungdomar som

är mogna att flytta till eget boende. Om dessa ungdomar inte kan beredas ett boende utan-
för Curas verksamhet äventyras utslussningen och Curas ungdomsboendes möjligheter att
ta emot nya ungdomar. I dagsläget är det svårt både för Cura ungdomsboende att hitta

lägenheter att hyra för att använda vid utslussning och för socialtjänsterna att hitta lägen-

heter för ungdomarna att hitta efter utslussningen. Detta är en omvärldsfaktor som utgör
en risk för verksamheten. Vi rekommenderar direktionen att analysera risken och vidta

åtgärder.
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Uppföljning -  mottagande av ensamkommande fiyktingungdomar -2012

3.. Revisioneil bedömning

Den sammantagna bedömningen är att direktionen inte  helt  har åtgärdat de brister som

den förra granskningen identifierade.

Bedömningen baseras på bedömningarna av de  olika  kontrollmålen. Dessasammanfattas
i nedan tabell:

Bedönming

Uppfyllt

Kontrollmål

Förbundets övergripande mål finns nedbrutna till boen-
denas verksamheter

Uppgiftsfördelningen inom brandskydd och arbetsmiljö är Uppfyllt

tydlig

Antalet boende  på  Cura  Parks  boende i Ronneby har  över- Inte uppfyllt?
vägts med anledning av  att de är många

Det ñnns tillräckliga rutiner för att dokumentera och följa Uppfyllt
upp insatserna

Ansvaret för journalföring och upprättande av genomfö- Delvis upp-
randeplan är  tydligt fyllt

Anordnande av ytterligare utbildningar inom social Uppfyllt

dokumentation har övervägts

Det finns planering för de boendes utslussning och fram- Delvis upp-

tida boende fyllt

Vår bedömning är  att  bristerna som identifieracles  i  den förra granskningen till stor del är

åtgärdade. Tre av kontrollmâlen bedöms vara uppfyllda. Två av dem bedöms som delvis

uppfyllda. Vissa förtydliganden behövs inom ansvaret för journalföring. Det kvarstår vissa

brister inom planeringen av utslussning.

Kontrollmålet att antalet boende på Cura  Park  skulle övervägas är inte uppnått. Vår be-

dömning är att det sannolikt inte varit rimligt  att  genomföra en sådan övervägning med

anledning av den stora efterfrågan på platser. Istället för  att  minska på antalet platser på
Cura  Park  har fler platser inrättats  och  flera nya boenden  har  startats.

Vi bedömer vidare att verksamheten har anpassats till den ökande efterfrågan på platser

genom  att  organiseras med hänsyn till verksamhetens olika faser.

2  Läs motiveringen i andra stycket under tabellen
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Uppföljning - Mottagande av ensamkommande flyktingungdomar -  2012

Rekommendatimler
Utifrån genomförd granskning har rekommendationer lämnats avseende de olika

kontrollmålen. De sammanfattas nedan.

Vi rekommenderar chrektionen att

December 2015

säkerställa att det fortsättningsvis finns tydliga system för framtagning av mål, för

analys av måluppfyllelse och för informationsspridning av målen till de som berörs

utreda om uppgiftsfördelningen inom brandskydd och arbetsmiljö skulle förbätt-

ras om den blev mer enhetlig

säkerställer att samtliga verksamheter inom Cura Ungdomsboende har tillräckligt

tydlig ansvarsfördelning för brandskydd och arbetsmiljö

säkerställa att rutinerna för dokumentation och uppföljning upprätthålls och ut-

vecklas för att möta förändrade förutsättningar

att öka tydligheten i ansvarsfördelningen avseende journalföring genom att enhet-

lighet utreds och införs

analysera risker för verksamheten och vidta åtgärder med anledning av svårighet-

erna att hitta utslussningslägenheter och boende efter utslussningen
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MEDDELANDE 1(1)

l_ u A. 2016-01-25

Kontaktperson Kommunstyrelsen, Karlshamns kommun

Förvaltningsavdelningen Rådhusgatan 10

Förvaltningsjuridiska enheten 374- 81  Karlshamn

Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

Länsst elsen har ins ekterat överförm ndarverksamheten i kommunen. Ko ia avyr P y P
protokoll över inspektionen Översänds härmed till kommunstyrelsen och

kommunfullmäkti e i e enska av hö sta lednin för kommunen och därmed tterstg g  P  g g Y
ansvariga för verksamheten samt till kommunens revisorer för kännedom.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och

ska inspektera Överförmyndaren i kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen

granska om Överförmyndarens handläggning följer reglernai föräldrabalken och

denna förordning och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av Överförmyndaren förda registret,

dels stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska upprätta protokoll över

inspektionen.

/øyt
Anna-Britt D  .  Adell

Länsassessor

Postadress Besöksadress Telefon Telefax PIusglro/Bankgiro E-post www

205  15 Malmö Kungsgatan  13 010-224  10 00  010-224  11 10  102-2912  skane@lansstyrelsen.se www lansstyrelsertse/skane

291  86  Kristlanstad O Boulevarden 62  A 010-224  10 00  010-224  11 02
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PROTOKOLL 1(5)

2016-01-25 203.35152.15

Överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun

overf orm Qkarlshamn  . se

Kontaktperson

Förvaltningsavdelningen

Anna-Britt D. Adell

010-22412  03 (9.00-12.00)

skane@lansstyrelsen. se

Protokoll  fört vid inspektion av Överförmyndar-

verksamheten i Karlshamns kommun den  12

januari  2016

Närvarande från Länsstyrelsen: Länsassessorerna Fredrik Östensson och

Anna-Britt D. Adell.

Närvarande från Överförmyndarnämnden: Elisabeth Adolfsson

(överförmyndarhandläggare) och Erik Bååth (överförmyndarhandläggare). Vicl det

uppföljande samtalet närvarade även Ingvar Gustavsson (ordförande) och Cecilia

Holmberg (ledamot).

Inspektionen inleddes med ett samtal med utgångspunkt i de frågor inför

inspektionsbesök  2016  som besvarats av Elisabeth Adolfsson. Följande noteras.

1.  Myndighetens organisation

Det har inte skett några förändringar imyndighetens Organisationsform sedan

Länsstyrelsens inspektion  2015.  En plats som ersättare i Överförmyndarnämnden är

f _n_ vakant men kommer sannolikt att tillsättas i samband med kommunfullmäktiges

sammanträde i februari. I övrigt har det inte skett någon förändring i nämndens

sammansättning. Nämnden uppmanas att se till att valet av ny ersättare anmäls till

Länsstyrelsen så snart det förrättats.

Anna Persson är ny överförmyndarhandläggare och kommer att påbörja sin tjänst

under januari. Tjänsten är heltid. Anna Persson är civilekonom och är anställd i

kommunen sedan några år tillbaka. Hon har sysslat lite med

överförmyndarverksamheten tidigare.

Postadress Besöksadress Telefon Teleräx Bankgiro E~p(Js‘t www

205  15 Malmö Kungsgatan  13 010-224  10 00 vx  010-224 1100 10272912  skane@lansstyrelsen.se www lansstyrelsense/skane

291  86  Kristianstad  Ö  Boulevarden 62  A

-�211�-



PROTOKOLL 2(5)

Länsstyrelsen
Skåne 2016-01-25 203-3515245 

2. Överförmyndarens ut- och fortbildning

Såväl ordinarie nämndsledamöter, ersättare i nämnden och överförmyndar-

handläggare har deltagit i ut- eller fortbildning sedan Länsstyrelsens inspektion

2015.

Anna Persson är anmäld till Sveriges kommuner och landstings kurs ”Kom rätt” i

mars  2016.  Elisabeth Adolfsson och Erik Bååth uppger att de upplever att det finns

resurser tillgängliga för handläggarnas fortbildning.

3. Rutiner på Överförmyndarexpeditionen

Överförmyndarnämndens mottagningstidei' för  2016  har anmälts till Länsstyrelsen

(8  §  förmynderskapsförordningen). Myndigheten Lippfyllei' kravet på 2 timmars

expeditionstid under vardagar  (5  §  3 st förvaltningslagen).

4. Verksamhetens omfattning

Karlshamns kommun hade  31  799 invånare den  31  september 2015 (SCB). Antalet

aktiva ärenden hos Överförmyndarnämnden får anses vara högt i förhållande till

kommunens invånarantal, även när ärendena avseende ensamkommande barn inte

beaktas. Även övriga godmanskap har ökat mer än vad som motsvarar

befolkningsökningen i kommunen. Elisabeth Adolfsson och Erik Bååth uppger att de

upplever att Tingsrätten beviljar ansökningar utan att beakta att en mindre

ingripande åtgärd än ställföreträdarskap kan vara tillräckligt, vilket kan vara en

grund till det ökade antalet godmanskap.

5. Granskning

Det var ca  18  procent av ställföreträdarna som inte inkom med årsräkning i

lagstadgad tid under  2015.  Elisabeth Adolfsson och Erik Bååth uppger att det bara är

ett fåtal ställföreträdare som begär anstånd och att de flesta som är sena kommer in

med årsräkningen några dagar efter tidsfristens utgång. Något vitesföreläggande

skickades ut under  2015  men några viten behövde inte dömas ut.

Granskningen av årsräkningarna avseende inkomståret  2014- är inte helt avslutad än,

det kvarstår ca 10 årsräkningar att granska. I 5-6 av dessa ärenden har endast en

inledande snabbkoll genomförts. Nämnden har ännu inte beslutat om vilka och hur

många årsrälçningar avseende inkomståret 2015som ska tas ut för djupgranskning.

6. Ärenden avseende ensamkommande barn

Överförmyndarnämnden har till Länsstyrelsen anmält svårigheter att rekrytera gode

män för ensamkommande barn. I dagsläget finns ett 20-tal ärenden där god man inte

förordnats än. Drösmålet beror, enligt Elisabeth Adolfsson och Erik Bååth, sannolikt

på en kombination av bristande tillgång på ställföreträdare och handläggarnas
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arbetsbelastning. Det finns 4-7 personer som åtar sig uppdrag som god man för

ensamkommande barn. Elisabeth Adolfsson och Erik Bååth berättar att

ställföreträdarna utbildats i omgångar. Kommunens Kommunikationsenhet har nu

gjort en Kommunikationsplan och utvecklat överförmyndarnämndens sätt att

rekrytera nya ställföreträdare bl.a. med information via sociala medier. Kampanjen

har slagit väl ut, t.ex. kommer ett 30-tal intresserade till ett informationsmöte den

13 januari 2016.

Elisabeth Adolfsson och Erik Bååth uppger att även om flyktinginströmningen skulle

komma att minska den närmaste tiden kommer det att ta lång tid innan

överförmyndarna ser effekterna av det. Det är stor administration kring ärendena

med tex. återsökningar till Migrationsverket och Migrationsverkets

handläggningstider har blivit längre.

Ensamkommande barns behov av särskilt förordnad vårdnadshavare när

uppehållstillstånd beviljats, anmäls till socialtjänsten såvitt det inte är uppenbart att

socialtjänsten redan har fått information om behovet på annat sätt.

7. ställföreträdare

Elisabeth Adolfsson och Erik Bååth uppger att behovet av ställföreträdare för andra

typer av ärenden än för ensamkommande barn, än så länge löst sig bra. Det finns en

buffert av tillgängliga ställföreträdare att tillgå. Det är dock svårigheter att hitta

lämpliga ställföreträdare till de komplicerade uppdragen.

Eftersom det är tidskrävande att ”sy ihop” ut-/fortbildningstillfällen för

ställföreträdarna varje år, pågår diskussioner om ett ”startpaket” för ställföreträdare.

Det finns funderingar på att, tillsammans med överförmyndarna i ytterligare

kommuner, återkommande 1-2 gånger per år, ta in en föreläsare och företrädare

från olika myndigheter (Försäkringskassa, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten

m.fl.).

Överförmyndarnämnden gör inga återkommande kontroller av ställföreträdares

lämplighet, om de inte får ett nytt ärende. Länsstyrelsen rekommenderar att

återkommande kontroller görs beträffande samtliga ställföreträdare, även de som

inte får nya uppdrag.

8. Övrigt

Elisabeth Adolfsson och Erik Bååth berättar att de arbetat mycket med att utveckla

verksamheten med tex. förenklad och förbättrade rutiner.

Efter den inledande genomgången granskade Länsstyrelsen aktförvaring och

systemet för uppläggning av akter samt ett antal slumpvis utvalda akter.

3(5)
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Granskade akter

Godmanskap: Akt nr  253, 1304, 1482 (ensamkommande barn), 1734

(ensamkommande barn), 617, 894, 1076, 1771 (ensamkommande barn)

Förvaltarskap: Akt nr  358  , 1 185

Förmynderskap: Akt nr 1442, 1535, 1083

Akt  253  granskades särskilt med anledning av att det till Länsstyrelsen inkommit

klagomål på Overförmyndarnämndens handläggning av ett par frågor som varit

aktuella i ärendet. Efter genomgång av handlingarna i akten, och vad som i övrigt

framkommit i samband med inspektionen, finner Länsstyrelsen inte skäl att rikta

någon anmärkning mot Overförmyndarnämndens handläggning av de aktuella

frågorna.

Generella synpunkter

Det är generellt god ordningi akterna, de är överskådliga och välskötta. Varje akt är

försedd med aktbeteckning. Handlingarna är sorterade i kronologisk ordning, i

förekommande fall försedda med dag för ankomst, aktbilage- och aktbeteckning

samt diarieförda på dagboksblad. Noteringarna på dagboksbladet bedöms uppfylla

kraven i 5 kap 2  §  offentlighets och sekretesslagen. Ankomst av årsräkning,

granskning av densamma och beslut om arvode behandlas som tre separata

händels er .

Anmärkningar

I  akt nr 1482 gjordes ett byte av god man i februari 2015 och sluträkning begärdes

in. Efter vitesföreläggande inkom sluträkning i början av juni 2015. Kompletterande

uppgifter begärdes in påföljande dag. Uppgifter inkom den 24 juni 2015. Därefter

har inga handlingar eller åtgärder noterats i dagboken. Sluträlcningen är såvitt

framgår inte granskad och vare sig den eller tidigare ingiven förteckning synes ha

skickats över till den nye gode mannen. Någon plan för fortsatt handläggning av

ärendet framgick inte av akten och kunde inte heller ges i samband med det

uppföljande samtalet. Granskning av års- och sluträkningar är ett av de viktigaste

instrumenten för överförmyndarnas tillsyn. Att en sluträkning som getts in av en

ställföreträdare som entledigats från sitt uppdrag inte granskas -eller hanteras på

annat sätt efter att begärd komplettering inkommit -under så lång tid som 6

månader är därför inte acceptabelt. Överförmyndarnämnden kan därför inte undgå

kritik för sin bristande handläggning av ärendet.

I akt 1076 gjordes byte av ställföreträdare den 2 april 2014. Sluträkning granskades

utan anmärkning den  8  maj 2014. Det saknas uppgift i akt att ny ställföreträdare har
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fått ta del av årsräkningar och liknande handlingar i enlighet med 16 kap 8 §

föräldrabalken. Med tanke på syftet med regeln, att förvaltningen ska granskas samt

att tidsfristen för att väcka skadeståndstalan börjar löpa, kan nämnden inte undgå

kritik för bristen.

I akt 617 finns vad som kan beskrivas som en samlingsanteckning, bilaga  35  den 12

december 2013, rörande en anonym anmälan. Handlingen tar upp 4- händelser ä

daterade den 5, 6, 12 och 12 december. Rätteligen borde separata l

tjänsteanteclmingar diarieförts samma dag de hände i enlighet med offentlighet och p
lsekretesslagen.
I

Avslutande synpunkter

Med undantag från de anmärkningar som framförts ovan, har Länsstyrelsen vid sin

granskning fått intrycket att Överförmyndarnämndens handläggning sker på ett

rättssäkert och lämpligt sätt i enlighet med reglerna i föräldrabalken och

förmynderskapsförordningen. Myndigheten hanterar många ärenden i förhållande

till kommunens invånarantal och Länsstyrelsen finner det positivt att

Överförmyndarnämnden vidtagit åtgärder för att förstärka handläggarorganisationen

för att kunna möta det ökade antalet ärenden.

Protokollet har beltråyftats digitalt.

Vid protokollet

Anna›Britt .D .  Adell

justeras

Fredrik Östensson

Bilaga:

Frågor inför mspektionshesök 2016

Kopia till:

Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun

Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun

Kommunens revisor i Karlshamns kommun
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Överförmyndarverksamhet

Frågor inför inspektionsbesök  2016 l

Ange kommun:

Karlshamns kommun

1.  Myndighetens organisation

1 .1 Nämnd: Om det skett förändringar i nämndens sammansättning sedan

Länsstyrelsens inspektion  2015, ange  gg ledamöters/suppleanters namn. Om valet

inte anmälts till Länsstyrelsen ska kopia av fullmäktiges beslut bifogas.

Charlotta Westerlund är inte längre ersättare i nämnden. Någon ny ersättare har

ännu inte förordnats.

1.2 Ange hur ofta nämnden sammanträder:

Nämnden har 11 sammanträden inbokade inför varje är. Därutöver kan extra

sammanträden inbokas.

1 .3 Överförmyndare: Om n): överförmyndare/ ersättare valts sedan

Länsstyrelsens inspektion  2015, ange namn på  1  överförmyndaren/ ersättaren.

Om valet inte anmälts till Länsstyrelsen ska kopia av fullmäktiges beslut bifogas.

1.4- Ange överförmyndarens tjänstgöringsgrad:

i

Besöksadress

Kungsgatan  13

Ö  Boulevarden 62  A

Telefon

070-224 TO 00 vx

Teleäx

Ol0-224  ll 00

Bankgiro www

102-2972

E-post

skane@lansstyrelsen.se www.lansstyre\sen.se/skane
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1.5 Tjänstemän: Ange namn, tjänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter

avseende samtliga tjänstemän inom överförmyndarverksamheten:

Nämnden har 2 heltidsanställda handläggare, Erik  Bååth  och Elisabeth Adolfsson,

som bäda arbetar med samtliga förekommande arbetsuppgifter.

Anna Persson, kommer också att vara handläggare framöver.

1.6 Extra personal: Om ytterligare personal anlitats under t.ex. arbetstoppar

sedan Länsstyrelsens inspektion  2015, ange namn, tjänstgöringsperiod,

tjänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter:

Endast ett fåtal timmar

1.7. Vem sköter verksamheten vid ledighet/ sjukdom etc. för ordinarie

överförmyndare/ tjänsteman?

Handläggarna ersätter varandra. Det finns även möjlighet att kommunjurist Ann

Åstrand bistår, liksom enhetens chef, Jens Odevall.

2. Överförmyndarens ut- och fortbildning

2.1 Redogör för vilka utbildningar/ fortbildningar som nämndsledamöterna/

Överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen har deltagit i sedan Länsstyrelsens

inspektion  2015:

Nämndsledamöter:

*Nämndens ordinarie ledamöter har under året deltagit vid de så kallade FSÖ-

dagarna  (2  halvdagar och en hel dag).

*De av nämndsledamöterna som inte tidigare gått utbildningen 'Korn Rätt” (2 dagar

lång grundutbildning som ordnas av SKL) genomgick denna utbildning i mars  2015.

*En extern handledare har gett nya gode män, nämndsledamöter och handläggare

grundläggande information om godmanskap för ensamkommande barn

Tjänstemän:

*FSÖ-dagarna

*Se vad som skrivs under 'Nämndsledamöterl ovan

Erfarenhetsutbyte med kollegor i länet (inklusive Bromölla)

2 .2 Redogör för vilka utbildningar/ fortbil dningar som planeras Framöver för

nämndsledamöterna/ Överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen:
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Nämndsledamöter:

Varje år brukar ordinarie ledamöter och handläggare vara med på FSÖ-dagarna. Inga

beslut har fattats gällande  2016, eftersom det ännu inte inkommit någon inbjudan

eller information om årets FSC-dagar.

Beslut om utbildning fattas när intressanta utbildningar dyker upp under året.

Tjänstemän:

Se ovan.

Eventuellt kommer datautbildning att inbokas gällande programmet Wärna

3. Rutiner på överförmyndarexpeditionen

3  .1 Ange överförmynclarens/ nämndens mottagningstider under 2016 (jfr 8 §  för-

mynderskapsförordningen).

Vardagar klockan  10.00-12.00  och framför allt efter tidsbokning.

3.2 Ange myndighetens expeditionstidei' (jfr  5  §  3 st förvaltningslagen).

Vardagar klockan 10.00-12.00. (Det finns dock i regel någon handläggare på plats

hela dagarna.)

3  .3  Hur dokumenteras överförmyndarens/ -nämndens ställningstagande av den

årliga särskilda granskningen av förvaltarskap? (Se  5 § 2  st förmynderskaps-

förordningen.)

Rutinerna har ändrats. Notering i akt och information till nämnden.

3.4- Beskriv hur överförmyndaren/ -nämnden fullgör överlämnandct av handlingar

till nv ställföreträdare enligt  16  kap 8  § föräldrabalken. Ange t.ex. vilka handlingar

som lämnas över, hur överlämnanclet sker rent praktiskt, hur överlämnandet

dokumenteras och hur Överförmyndaren säkerställer att ev. originalhandlingar

återställs.

Kopior på förteckning, års- och slut-räkning skickas till den nya ställföreträdaren

(rekommenderat brev med mottagningsbevis). Om det finns handlingar enligt vad

som uppges i 15:3 FB och/eller 15:8 FB skickas även dessa handlingar.

i
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4. Verksamhetens omfattning

4.1 Ange antalet kommuninvånare:

2014:  31 598 invånare

4-.2 Ange antalet pågående godmanskap för ensamkommande barn per den 31

december  2015:

108 exkl de som ännu inte fått god man

4-.3 Ange antalet övriga pågående godmanskap (exklusive godmanskap för

ensamkommande barn) per den  31  december  2015:

338

4-.4- Ange antalet pågående förvaltarskap per den 31 december  2015:

4-1

4-.5 Ange antalet pågående förmynderskapsärenden per den 31 december  2015:

Totalt antal:  34-

-  Varav redovisningsskyldiga: 15

4-.6 Ange antalet ärenden som har påbörjats och avslutats under  2015:

Antal nya ärenden: 147

Antal avslutade ärenden:  14-3

5.  Granskning

5.1 I hur många ärenden ska årsräkning ges in?

Gällande  2014- skulle 312 årsräkningai' inlämnas.

5 .2 l hur många redovisningsskyldiga ärenden kom årsräkningen inte in inom

lagstadgad tid  2015?

l

»
x
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5 .3  Hur många ställföreträdare blev under 2015 föremål för vitesföreläggande på

grund av att de inte inkommit med årsräkning i rätt tid?

Inga viten utdömdes.

5  .4 När under året är granskningen av årsräkningar klar?

Granskning har skett under hela året

6. Ärenden avseende ensamkommande barn

6.1 Hur många ärenden avseende ensamkommande barn är i dagsläget aktuella hos

Överförmyndaren/nämnden?

108 + barn som ännu inte fått en god man

6.2 Hur många ställföreträdare finns att tillgå för uppdrag som god man för

ensamkommande barn?

Ca 4-7

6.3 Anmäler Överförmyndaren/ -nämnden regelmässigt behov av särskilt förordnad

vårdnadshavare till socialtjänsten när ett ensamkommande barn beviljats

uppehållstillstånd? Hur sker anmälan i så fall?

Varier ar

7. ställföreträdare

7.1 Hur många personer har uppdrag som god man eller förvaltare i kommunen?

Ca 296

7,2 Hur många uppdrag som god man eller förvaltare har den ställföreträdare som

har flest uppdrag i kommunen?

v
i
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8 st (Riktlinjen är max  5  uppdrag, vilket endast ett fåtal överskrider. Den aktuella

ställföreträdaren som har  8  uppdrag hade detta innan riktlinjen om  5  uppdrag

upprättades.)

7.3 Anlitas personer som är kopplade till företag/ organisation som tillhandahåller

ställföreträdare som god man eller förvaltare? I hur många ärenden i så fall?

Nej

7.4- Vilken utbildning erbjuds en ny ställföreträdare?

Initialt ges personlig information i grupp eller enskilt. Informationen ges antingen av

handläggare eller extern föreläsare.

Gode män för ensamkommande barn får även boken ”Ensamkommande barns rätt —

En vägledning för den gode mannen, kommunen mfl." samt informeras om en

vvebbutbildning. Övriga får en broschyr.

Nämnden har påbörjat diskussion om att ha ett ”startpakef” för alla.

7.5 Vilken fortbildning erbjuds ställföreträdarna?

Under de senaste två åren har gode män för ensamkommande barn erbjudits en

tvådagarsutbildnmg (fördjupning av webbutbildning)

När det gäller övriga ställföreträdare bestäms utbudet från år till år. Nämnden

brukar vid godmansträffar och i kontakt med en liivilligorganisationen som en del

ställföreträdare är medlemmar i, fråga ställförcträdarna vad de vill ha för

fortbildning.

7.6 Görs återkommande kontroller av att ställföreträdarna är lämpliga för

uppdragen? I-Iur genomförs kontrollen i sä fall?

I samband med att en ställföreträdare får ett nytt uppdrag.

7.7 Har något entledigande skett av ställföreträdare med anledning av att denne inte

skött sitt uppdrag -  sedan senaste inspektionen? Uppge i så fall grund:

Nej.
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8. Övrigt

8.1 Ange om det är några specifika frågor ni vill ta upp med  Länsstyrelsen  i  samband

med inspektionen.

8.2 Har det sedan förra inspektionstillfállet skett något i övrigt som Länsstyrelsen

som tillsynsmyndighet bör känna till?

Nej, från sett från den skrivelse som nämnden skickat till Länsstyrelsen när det

gäller svårigheten att förordna gode män til] ensamkommande barn inom rimlig tid.

Beslut har fattas om att utöka till 3 handläggartjänster

Namn, telefonnummer och e-postadress till den som fyllt i uppgifterna:

Elisabeth Adolfsson (i samråd med ordföranden)

04-54--81 l 03

overform @l<arlsha1nn  . se

l
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kommun 2016-01-28 Dnr: 2015/114 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Fyllnadsval som ersättare i byggnadsnämnden - Magnus Sandgren (M) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ersättare i byggnadsnämnden efter Mats Abrahamsson (M) utse Magnus 
Sandgren (M) för åren 2016-2018. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-07, § 228, att entlediga Mats Abrahamsson (M) 
från sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden. 
 
Till ny ersättare i byggnadsnämnden nomineras Magnus Sandgren (M). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-07, § 228 
 Telefonmeddelande från gruppledaren Magnus Gärdebring (M) 2016-01-26 om 

nomineringen. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Entledigande från uppdrag som ledamot i Karlshamnsbostäder AB - Henrik Hult 
(S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Henrik Hults (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i Karlshamnsbostäder 
AB. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2015-12-18 begär Henrik Hult (S) att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ledamot i Karlshamnsbostäder AB på grund av tidsbrist. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Henrik Hult (S) daterad 2015-12-18. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsbostäder AB 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln  
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Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Henrik Hult (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Henrik Hults (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 
och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2015-12-18 begär Henrik Hult (S) att bli entledigad från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige på grund av tidsbrist. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Henrik Hult (S) daterad 2015-12-18. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
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Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Entledigande från uppdrag som ledamot i kulturnämnden - Henrik Hult (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Henrik Hults (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kulturnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2015-12-18 begär Henrik Hult (S) att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ledamot i kulturnämnden på grund av tidsbrist. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Henrik Hult (S) daterad 2015-12-18. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
 
 
 
 
 
Göran Persson Aili Martinsson 
Kommundirektör Assistent 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Entledigande från uppdrag som ledamot och vice ordförande i valnämnden - 
Henrik Hult (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Henrik Hults (S) avsägelse från uppdraget som ledamot och tillika vice 
ordförande i valnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2015-12-18 begär Henrik Hult (S) att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ledamot och tillika vice ordförande i valnämnden på grund av tidsbrist. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Henrik Hult (S) daterad 2015-12-18. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Entledigande från uppdraget som ledamot i nämnden för barn, ungdom och 
skola - Diez Nobach (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Diez Nobachs (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i nämnden för barn, 
ungdom och skola. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2016-01-18 begär Diez Nobach (S) att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola på grund av tidsbrist. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Diez Nobach (S) daterad 2016-01-18. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Entledigande från uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden - Michael 
Andersson (M) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Michael Anderssons (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2016-02-03 begär Michael Andersson (M) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden på grund av ändrade arbetsförhållanden som 
kräver tid och engagemang. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Michael Andersson (M) 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Lönechefen Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Entledigande från uppdrag som ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola 
- Michael Andersson (M) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Michael Anderssons (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i nämnden för 
barn, ungdom och skola. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2016-02-03 begär Michael Andersson (M) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola på grund av ändrade 
arbetsförhållanden som kräver tid och engagemang. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Michael Andersson (M) daterad 2016-02-03 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Fyllnadsval som ersättare i omsorgsnämnden - Magnus Arvidsson (M) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ersättare i omsorgsnämnden efter Lars Hasselgren (M) utse Magnus Arvidsson 
(M) för åren 2016-2018. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-07, § 230, att entlediga Lars Hasselgren (M) från 
sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Till ny ersättare i omsorgsnämnden nomineras Magnus Arvidsson (M). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-07, § 230 
 Telefonmeddelande från gruppledaren Magnus Gärdebring (M) 2016-02-11 om 

nomineringen. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-02-15  
 
 
Interpellation om konsekvenser för kommunen och dess invånare vid nedläggning av 
dagakuten 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Irené Ahlstrand Mårlind (M) följande 
interpellation till omsorgsnämndens ordförande Leif Håkansson (S):  
 

”Nu har landstingsstyrelsen i Blekinge fattat ett inriktningsbeslut om en ny 
sjukvårdsmodell. Innebörden av den blir att dagakuten i Karlshamn ska 
stängas.  
 
De som blir drabbade av beslutet är hela västra Blekinge och där med 
kommuninvånarna i Karlshamn. Det handlar inte bara om bristen på akut 
sjukvård för de som blir sjuka utan även en avsaknad på arbetstillfällen i vår 
kommun. Nedläggningen kan leda till en dränering av sjukhuset i Karlshamn 
och det kommer bli svårt att behålla och rekrytera personal.  
 
Vi alla är överens om att Karlshamn ska vara en attraktiv kommun att bo och 
leva i. När vi inte kan erbjuda utbildad sjukvårdspersonal arbeten eller ens en 
akut sjukvård är jag orolig för att Karlshamn ska tappa sin konkurrenskraft. 
Jag vill inte att människor ska flytta från Karlshamn, vi är beroende av att fler 
flyttar hit! 
 
Ordförande i omsorgsnämnden Leif Håkansson var med och fattade beslutet 
om att stänga dagakuten i Karlshamn. Omsorgsnämnden har ett stort ansvar 
för att kommuninvånarna ska känna sig trygga gamla som unga, sjuka som 
friska. Vi som kommun ska kunna erbjuda hög kvalité, möta enskilda 
människors behov av stöd och vara tillgängliga. Jag ser det som svåra 
uppgifter nu när kommuninvånarna inte har möjlighet till akut sjukvård utan 
istället ska skickas till en jourcentral som sen bara kan hänvisa till akuten i 
Karlskrona.  
 
Jag vill därför fråga Leif Håkansson vad nedläggningen av dagakuten i 
Karlshamn kan ha för konsekvenser för kommuninvånarna sam om det finns 
beräkningar på om arbetstillfällen i Karlshamn kommer minskas i samband 
med nedläggningen av dagakuten? 
 
Jag vill poängtera att detta inte enbart är en landstingsfråga utan i högst grad 
en kommunal angelägenhet. Med all sannolikhet blir det en ytterligare 
belastning på den kommunala omsorgen med befarade ökade kostnader.”  
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Omsorgsnämndens ordförande lämnar följande svar: 
 
 
I den efterföljande debatten deltar även: 
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Kommunfullmäktige 2016-02-15  

 
 

Statistikrapport enligt 16 kap 6h § i socialtjänstlagen och 28 f-g §§ lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal 4 år 2015 
 

Förslag till beslut 
att ta statistikrapporten till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden och socialnämnden redovisar gynnande beslut enligt 4 kap 1 § i 
socialtjänstlagen och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdagen 
och beviljade insatser som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
Besluten har rapporterats till Socialstyrelsen och revisionsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Statistikrapport 2016-02-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Omsorgsnämnden 
 
 
 
Sammanfattning 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Bilagor 
 
 
 
Beslutet skickas till 
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Bakgrund och överväganden 
 
 
 
 
 
 
 
Göran Persson Inger Lilja 
Kommundirektör Nämndsekreterare 
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