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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-10-12 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Jan-Olof Blom (V) 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 12 oktober 2021 till och med den 14 
oktober 2022 Jan-Olof Blom (V) till ny ersättare efter Eva Alvhill (V). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2021-10-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från: Servicecenter (servicecenter@karlshamn.se)
Skickat: 12.10.2021 10:41:04
Till: Kommunstyrelsen
Kopia: 

Ämne: VB: Beslut om efterträdarval
Bifogad fil: Beslut om efterträdarval.pdf
 
 

Från: Karlsson Kristoffer <kristoffer.karlsson@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 12 oktober 2021 10:29
Till: info@karlshamn.se; karlshamn@vansterpartiet.se
Ämne: Beslut om efterträdarval
 

Extern avsändare: Därför behöver du vara lite extra försiktig. Klicka inte på några länkar eller öppna bifogade filer
om du känner dig osäker på avsändaren eller innehållet. Om du behöver hjälp, kontakta IT tel. 1137

 

Översänder för kännedom länsstyrelsens beslut om efterträdarval, ersättare i kommunfullmäktige efter Eva Alvhill
(V).
 
Med vänlig hälsning,
 
Kristoffer Karlsson
Länsjurist
Funktionen för Juridik
 
kristoffer.karlsson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-22 40 249
Växel 010-224 00 00
 
Länsstyrelsen Blekinge 
371 86 Karlskrona
Skeppsbrokajen 4
www.lansstyrelsen.se/blekinge
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-10-29 Dnr: 2021/358 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Revisorernas granskning och utlåtande av delårsrapport augusti 2021 
 
Förslag till beslut 
 
att ta revisorernas granskning till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt reglementet för revisorerna, § 22, ska revisorernas utlåtande om måluppfyllelse 
lämnas till kommunfullmäktige inför fullmäktiges behandling av delårsrapporten. I 
enlighet med reglementet och revisorernas överenskommelse med kommunfullmäktiges 
presidium överlämnar revisorerna granskning och utlåtande av delårsrapport 2021 
daterad 2021-10-28. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport och prognos 2021 
Granskningsrapport - Översiktlig granskning av delårsbokslut per 2021-08-31 

 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningscheferna 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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2021-10-28

Till komm u nfullmäktige

Utlåtande avseende delårsrapport och prognos 2021

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är ftirenligt med de mål som kommun-
fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Vi har översiktligt granskat Karlshamns
kommuns delårsrapport per 2021-08-3 l. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och
inriktad mer på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad
revisionsrapport som har utarbetats av EY.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi ftiljande bedömning av kommunens delårsrapport:

o Kommunen prognostiserar en positiv avvikelse på 50 mnkr, vilket är 29 mnk,r bättre än

budget. Det högre resultatet beror på ökade skatteintäkter och generella statsbidragmed,42
mnkr men det finns osäkra faktorer i prognosen avseende skatteintäktsutvecklingen och
påverkan av Covid 19. På grund av olika statliga bidrag är det svårt att bedöma det
underliggande resultatet och vi ser en risk av att kommunen kan gå in i 2022 med sämre
lorutsättningar än vad årets resultat pekar på.

o Årets prognostiserade resultat visar på ett trendbrott då skatteintiikterna är större än

nettokostnaderna fiir fiirsta gången sedan 2017. Nettokostnadernas andel av skatteintiikterna
ftirväntas bli 98%. Kommunen örväntas därmed att uppnå ett positivt balanskravsresultat på
50 mnkr.

e Niimndernas driftsbudget visar på ett underskott på 34 mnkr, vilket dock är 40 mnkr bättre iin
motsvarande prognos 2020. Särskilt noterbart är att utbildningsnämnden har genomört
besparingar och arbete med att få en budget i balans. Utbildningsnämnden räknar med ett
nollresultat ftir helåret.

o AV-nämnden prognostiserar ett underskott med 36 mnkr. Revisionen har i sin riskanalys ått
verifierat en fortsatt hög risknivå. Utmaningarna består av att gjuta samman två separata
styrmodeller i en ny nämnd, skapa ett gemensamt kvalitetsledningssystem och skapa de

uppftiljningsrutiner med nyckeltal som speglar de relevantaste kostnadsdrivarna.
Äldreomsorgsverksamheten och individ- och familjeomsorgen är två verksamheter som skiljer
sig markant åt i fråga om planeringsmöjligheter. Den nya nämnden, där AV-verksamheten,
ingår har inte hunnit sätta sig in i verksamheten. Därftir har det under året inte kunnat vidtas
systematiska åtgärder ftir att nå en mer balanserad ekonomi, vilket i princip innebär att är 2021
är ytterligare ett år utan att strukturella besparingsåtgärder realiseras.

r Jämftirt med tidigare år är resultatet flor kommunen glädjande. Det är dock vår bedömning att
resultat ftir kommunen borde vara avsevärt högre än vad prognosen visar. Vi ser
återrapportering av besparingar som inte fullt tillräckliga, eftersom det saknas tydlig
redovisning över vilka besparingar som har genomforts i forhållande till beslutade åtgärder.
Det gäller exempelvis nerdragning av personalkostnader samt vilken ambitionsnivå som gäller
ftir effektiviseringen av lokalanvändningen. Vi gör bedömningen att kommunstyrelsen fortsatt
inte når upp till de grunder som vi revisorer anser vara basen ftir en arbetsgivare med
samordningsansvar fiir kommunkoncernen. Vi grundar vårt stallningstagande med ftiljande
konkreta exempel.

Afi !
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o Det har nu passerat flera år av diskussion kring hur kommunstyrelsen ska effektuera
tillsynen av kommunkoncernen, utan att något styrdokument har producerats. Vi
fortsätter att påpeka om vikten av tydlighet i denna fråga tillsammans med fråga om
hur ägarstyrningen ftir bolagen skall utövas löpande enligt fastlagda ägardirektiv som
grund ftir att kunna å till stånd en relevant återrapportering. Problematiken med dessa
brister har manifesterat sig i att känd information om Emigranten 5 inte leder till
beslut utan hanteras i stället som informationsåirende på kommunstyrelsenivå. Det är
fortsatt vår bedömning att kommunkoncernen som helhet och dåirmed
kommunstyrelsen måste bereda frågorna och ta höjd i sin planering ftir en eventuell
nedskrivning och ett intervall for slutkostnadskalkyl av Emigranten 5.

o Vi är i grunden positiva när det gäller kommunens engagemang i Netport Science
Park AB (Netport). Bolagets afftirsmodell bygger på offentlig finansiering via projekt
eller direkta bidrag, vilket leder till ett ständigt behov av fortsatt offentlig finansiering.
En stor del av intäkterna for Netport har varit direkt kopplade till
Karlshamnsfastigheter och Emigranten 5, och dåirmed finns en risk att utvecklingen av
grundverksamheten påverkas. Det innebåir att risk finns att otillräckligt arbete
ftireligger ftjr att säkerställa att kommunen skall ffi avkastning som finansiåir av den
egentliga Netport-verksamheten på kort och lång sikt, vilket även höjer riskbilden
avsevärt ftir ägarna. Denna risk behöver hanteras och genomlysas.

o I våra diskussioner med nämnder framkommer fortfarande osäkerhet om vilket ansvar
som åligger nämnderna i personalfrågor. Oklarhet ftireligger om
arbetsgivaruppdrageVarbetsgivarpolitiken och nämndens ansvar ftjr sin verksamhet.
Vi fortsätter att efterfråga tydlighet kring ansvarsftirdelning mellan nämnd och
ftirvaltningsledning gällande verksamhetens kvalitet, effektivitet och organisation.
Arbetsmiljölagen ftirutsätter en obruten kedja i ansvarstagande for verksamhet från
respektive nämnd till enskild medarbetare. Nämndens ansvar fiir arbetsmiljön är
fortsatt otydlig. Vi efterlyser ett fungerande gränssnitt mellan nämnd och
forvaltningschef, där forutsättningar attnäfullmäktiges måI, ansvarsftirdelning och
nämndens uppdrag diskuteras i relation till organisatoriska och resursmässiga fragor.
Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet har ett ansvar att genom riktlinjer och
information tydliggöra dessa frågor.

o Revisionen önskar nu och framöver en bättre lyhördhet av kommunstyrelsen över de
risker som fiireligger enligt ovan.

Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed.

Räkenskaperna ger i allt väsentliS en rätlvisande bild av resultatet ftir perioden och
ställningen per 2021-08-31 och att räkenskaperna diirmed utgör ett rimligt underlag ftir uttalad
prognosbedömning av 2021års resultat, givet den information som var aktuell vid tidpunkten
då prognosen togs fram.
Totalt sett bedömer vi att kommunen inte uppnår målsättningen om God Ekonomisk
Hushållning for 2021, då resultatet i delårsrapporten inte är i enlighet med de av
Kommunfullmäktige beslutade målen. Dock vill vi lyfta fram att det prognostiserade resultat
for 2021 innebär en positiv fiirändring i forhållande till ftregående år.

o
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa delårsrapport per augusti 2021, samt 
 
att ta nämndernas och bolags resultatrapporter för januari- augusti 2021 till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen är på väg men inte fullt ut uppnår en 
god ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
tillsammans med det ekonomiska resultatet. 
 
Helårsprognosen för 2021 indikerar ett överskott på 50 mnkr samt en budgetavvikelse 
på +29 mnkr. Det är viktigt att notera att 15,3 mnkr är erhållna ersättningar kopplade till 
pandemin. Helårsprognosen för skatteintäkter är + 41,6 mnkr och avser positiv 
slutavräkning för 2020 och 2021. Finansförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse 
som bär upp nämndernas obalans. Nämnderna arbetar aktivt med olika 
anpassningsåtgärder för att nå budget i balans 2021 men också i ett längre perspektiv. 
Nämnderna bedöms vara i balans vid utgången av 2022 då effekterna av beslutad 
personalreducering helt slagit igenom. Att genomföra åtgärder och hitta nya arbetssätt 
tar tid.  
 
Det finns mycket som utvecklats positivt och som bör lyftas fram. För verksamheterna 
inom utbildning har elevernas resultat i skolan höjts och nämnden närmar sig budget i 
balans. Inom omsorgen sker ett arbete för att utveckla ett mer systematiskt 
kvalitetsarbete, att genomföra omställningen till individens behov i centrum, utveckla 
framtidens boende samt att klara en budget i balans även när de riktade statsbidragen 
faller bort. Antalet försörjningsstöd har minskat, antalet placeringar inom barn och familj 
har stabiliserats och kostnaden per brukare inom LSS-verksamheten fortsätter att 
sjunka. Digitaliseringen har tagit stora steg framåt och kommunkoncernen har ett tydligt 
fokus på hållbarhet i sina verksamheter. Detta märks inte minst vid kommunens 
upphandlingar och investeringar inom kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas 
förnyelsebar leverans av fjärrvärme, LED-belysning samt solceller. 
 
Den ekonomiska hållbarheten är en utmaning när befolkningen ökar, demografin 
förändras och skatteunderlagsutvecklingen är svag. Verksamheterna ska kunna ta emot 
ökade volymer samtidigt som det ekonomiska utrymmet är fortsatt begränsat de 
kommande åren. Resultatet är bättre än förra året men det finns en fortsatt utveckling att 
göra vad gäller kommunens ekonomi och långsiktiga finansiella resultat där 
överskottsmålen kan nås och självfinansiering av investeringar är möjlig. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-19, § 332, att uppdra åt 
förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-26 komplettera ärendet 
med en sammanställning av uppfyllnadsgraden rörande kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. De ändringar som gjorts återfinns i bilaga 1, Dokument Delårsrapport 
2021-08-31, i sammanfattningen på sidan 3-4 och rör måluppfyllelsen av 
kommunfullmäktiges inriktningsmål samt de finansiella målen. 
 
Beslutsunderlag 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Dokument Delårsrapport 2021-08-31 2021-10-19 
AV RESULTATRAPPORT Jan-Aug 2021 
BN RESULTATRAPPORT 2021 jan-aug 
KN DELÅRSRAPPORT jan-aug 2021 
KF RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
KS RESULTATRAPPORT 2021-08-31 
ON RESULTATRAPPORT Jan-Aug 2021 
TFN RESULTATRAPPORT 2021 jan-aug 
REV RESULTATRAPPORT T2-2021 
UN RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
ÖFN RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
KABO RESULTATRAPPORT 2021-08-31 
KAFAB RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
KEAB RESULTATRAPPORT 2021 jan-aug 
KHAB RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
Kreativum RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
Protokollsutdrag KSAU § 332/2021 Delårsrapport augusti 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie H Nilsson 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-10-21 Dnr: 2021/358 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 219 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Delårsrapport augusti 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa delårsrapport per augusti 2021, samt 
 
att ta nämndernas och bolags resultatrapporter för januari- augusti 2021 till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen är på väg men inte fullt ut uppnår en 
god ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
tillsammans med det ekonomiska resultatet. 
 
Helårsprognosen för 2021 indikerar ett överskott på 50 mnkr samt en budgetavvikelse 
på +29 mnkr. Det är viktigt att notera att 15,3 mnkr är erhållna ersättningar kopplade till 
pandemin. Helårsprognosen för skatteintäkter är + 41,6 mnkr och avser positiv 
slutavräkning för 2020 och 2021. Finansförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse 
som bär upp nämndernas obalans. Nämnderna arbetar aktivt med olika 
anpassningsåtgärder för att nå budget i balans 2021 men också i ett längre perspektiv. 
Nämnderna bedöms vara i balans vid utgången av 2022 då effekterna av beslutad 
personalreducering helt slagit igenom. Att genomföra åtgärder och hitta nya arbetssätt 
tar tid.  
 
Det finns mycket som utvecklats positivt och som bör lyftas fram. För verksamheterna 
inom utbildning har elevernas resultat i skolan höjts och nämnden närmar sig budget i 
balans. Inom omsorgen sker ett arbete för att utveckla ett mer systematiskt 
kvalitetsarbete, att genomföra omställningen till individens behov i centrum, utveckla 
framtidens boende samt att klara en budget i balans även när de riktade statsbidragen 
faller bort. Antalet försörjningsstöd har minskat, antalet placeringar inom barn och familj 
har stabiliserats och kostnaden per brukare inom LSS-verksamheten fortsätter att 
sjunka. Digitaliseringen har tagit stora steg framåt och kommunkoncernen har ett tydligt 
fokus på hållbarhet i sina verksamheter. Detta märks inte minst vid kommunens 
upphandlingar och investeringar inom kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas 
förnyelsebar leverans av fjärrvärme, LED-belysning samt solceller. 
 
Den ekonomiska hållbarheten är en utmaning när befolkningen ökar, demografin 
förändras och skatteunderlagsutvecklingen är svag. Verksamheterna ska kunna ta emot 
ökade volymer samtidigt som det ekonomiska utrymmet är fortsatt begränsat de 
kommande åren. Resultatet är bättre än förra året men det finns en fortsatt utveckling att 
göra vad gäller kommunens ekonomi och långsiktiga finansiella resultat där 
överskottsmålen kan nås och självfinansiering av investeringar är möjlig. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-10-21 Dnr: 2021/358 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-19, § 332, att uppdra åt 
förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-26 komplettera ärendet 
med en sammanställning av uppfyllnadsgraden rörande kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. De ändringar som gjorts återfinns i bilaga 1, Dokument Delårsrapport 
2021-08-31, i sammanfattningen på sidan 3-4 och rör måluppfyllelsen av 
kommunfullmäktiges inriktningsmål samt de finansiella målen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Dokument Delårsrapport 2021-08-31 2021-10-19 
AV RESULTATRAPPORT Jan-Aug 2021 
BN RESULTATRAPPORT 2021 jan-aug 
KN DELÅRSRAPPORT jan-aug 2021 
KF RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
KS RESULTATRAPPORT 2021-08-31 
ON RESULTATRAPPORT Jan-Aug 2021 
TFN RESULTATRAPPORT 2021 jan-aug 
REV RESULTATRAPPORT T2-2021 
UN RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
ÖFN RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
KABO RESULTATRAPPORT 2021-08-31 
KAFAB RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
KEAB RESULTATRAPPORT 2021 jan-aug 
KHAB RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
Kreativum RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
Protokollsutdrag KSAU § 332/2021 Delårsrapport augusti 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie H Nilsson 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Läsaren av delårsrapporten förväntas ha tagit del av kommunens senaste 
årsredovisning och rekommenderas att ha denna tillgänglig då det i 
delårsrapporten finns hänvisning till den.  
 

Innehållsförteckning 

Förvaltningsberättelse 3 
Sammanfattning 3 

Översikt över verksamhetens utveckling 5 

Händelser av väsentlig betydelse under verksamhetsåret 
till och med augusti 

6 

Förväntad utveckling 9 

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller 
efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten 
upprättas och som inte på annat sätt beaktas i 
delårsrapporten 

12 

Omvärldsrisker 12 

Verksamhetsrisker 20 

Finansiella risker 21 

Likviditet och soliditet 21 

Låneskuld och räntor 22 

Borgensåtaganden 22 

Pensionsförpliktelser 22 

Skatteintäkter och statsbidrag 23 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 27 
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Förvaltningsberättelse  
 

Sammanfattning  
 

Det finns mycket som utvecklats positivt och som bör lyftas fram för Karlshamns kommun. 

För verksamheterna inom utbildning har elevernas resultat i skolan höjts och nämnden 

närmar sig budget i balans. Inom omsorgen sker ett arbete för att utveckla ett mer 

systematiskt kvalitetsarbete, att genomföra omställningen till individens behov i centrum, att 

utveckla framtidens boende samt att hålla en budget i balans även när de riktade 

statsbidragen faller bort. I verksamheterna för arbete och välfärd har försörjningsstöden 

minskat i antal, antalet placeringar inom barn och familj har stabiliserats på en nivå och 

kostnaden per brukare inom LSS-verksamheten fortsätter att sjunka. Inom stöd och service i 

kommunstyrelseförvaltningen fortsätter arbetet med näringslivsfrågor, samhällsutveckling,  

folkhälsa, krisledning, inköpsprocess, utveckling av infrastruktur, digitalisering, hållbarhet 

osv.  

 

Den ekonomiska hållbarheten är en utmaning när befolkningen ökar, demografin förändras 

och skatteunderlagsutvecklingen är svag. Verksamheterna ska kunna ta emot ökade volymer 

samtidigt som det ekonomiska utrymmet är fortsatt begränsat de kommande åren.  Den 

löpande verksamheten är inne i en fas med anpassningskrav för att kommunen ska nå en 

god finansiell ekonomisk hushållning, där överskottsmålen kan nås och självfinansiering av 

investeringar är möjligt. Men också för att kostnaden per invånare ska motsvara liknande 

kommuner.  

 

Den övergripande bedömningen är att kommunen är på väg men inte fullt ut uppnår en god 

ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål i 

kommunprogrammet för 2019-2022 tillsammans med det ekonomiska resultatet. Det ska 

noteras att resultatet är bättre än förra året vilket innebär en positiv utveckling. Det finansiella 

målet om en soliditet på i genomsnitt 60 % på en 5 årsperiod uppnås, medan det finansiella 

målet om att resultatnivån ska uppgå till lägst 1 procent av summan av skatte- och 

bidragsintäkter över en femårsperiod inte kan uppnås ännu. För det enskilda året kan målet 

uppnås gällande överskott. Det finns fortsatt utveckling att göra vad gäller kommunens 

ekonomi och långsiktiga finansiella resultat.  

 

Kommunfullmäktiges 

inriktningsmål 

Bedömning av måluppfyllelse  

Karlshamn tar ansvar 

för morgondagens 

samhälle 

Måluppfyllelsen är inte total men på väg mot god. Flera 

indikatorer pekar på en positiv utveckling. Organisationen 

har ett genomgående hållbarhetsfokus i sina 

verksamheter som bidrar till ökad kommunövergripande 

måluppfyllelse 

 

Karlshamn erbjuder 

kunskap och bildning 

genom hela livet 

Även om måluppfyllelsen inte är total i alla delar pekar 

indikatorer på en positiv utveckling. Förbättrade resultat 

ses inom utbildningsförvaltningen 

 

Karlshamn ger utrymme 

för hållbar utveckling 

och entreprenörskap 

Måluppfyllelsen är på gränsen till god. Arbetet med hållbar 

utveckling har tagit fart och blivit en naturlig del i det 

dagliga arbetet. 
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Karlshamn är en plats 

för trygghet och 

livskvalitet 

En god måluppfyllelse. Trygga bostäder och 

bostadsområden samt väl fungerande förenings- och 

friluftsliv bidrar till måluppfyllelsen. 

 

Karlshamns kommun är 

en effektiv och innovativ 

organisation 

Kommunen har en utmaning i det ekonomiska resultatet 

de kommande åren vilket gör att sammanfattningsvis kan 

måluppfyllelsen betecknas som god inom vissa områden, 

på god väg inom vissa men sämre när det gäller 

långsiktigt hållbar ekonomi. När det gäller både sjuktal 

och ekonomi krävs det fortsatta förbättringar för att 

måluppfyllelsen ska kunna sägas vara på väg mot god 

eller god. 

 

 

Kommunkoncernen fokuserar på hållbarhet vilket bör lyftas fram eftersom det är tydligt 

genomgående i samtliga verksamheter. Energibesparande investeringar pågår inom 

kommunkoncernen och vid investeringar och upphandlingar ställer kommunen tydliga krav 

på ekologisk och social hållbarhet. Som exempel kan nämnas förnyelsebar leverans av 

fjärrvärme, LED-belysning och solceller. Karlshamnsbostäder samarbetar med kommunen 

och föreningar kring mångfald, inkludering och ökad integration. Medvetet arbete sker för att 

gå från försörjningsstöd till egenförsörjning. Inom omsorgens verksamheter sker ett 

samarbete inom Blekinge kring omställning till god och nära vård.     

 

Blekinge och Karlshamn har varit relativt förskonade från pandemin till skillnad från andra 

delar av riket. Höjd beredskap och ett proaktivt arbete för att förhindra smittspridning har 

ändå tydligt påverkat kommunens verksamheter främst inom omsorg och arbete och välfärd 

men även inom utbildningsverksamheten. Med största sannolikhet fortsätter pandemin att 

påverka verksamheten, konjunkturen och enskilda individer under en tid framöver. Allas 

insatser har varit och är fortsatt mycket viktiga.   

 

Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2020 men med en tydlig ökning från 2019. Fler 

timavlönade har fortsatt tagits in för att lösa bemanningen, vilket påverkar kontinuitet och 

kvalitet i verksamheten och arbetsbelastning för ordinarie personal.  
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Översikt över verksamhetens utveckling  

 

 
 

 

 

 

 

mnkr 2021-08-31 2020-08-31 2020 2019 2018 2017

Kommunen

Verksamhetens intäkter 264 252 408 432 510 521

Skatteintäkter, utjämningsbidrag 1 414 1 347 2 013 1 935 1 890 1 819

Verksamhetens bruttokostnader -1 503 -1 499 -2 323 -2 291 -2 366 -2 220

Årets resultat 112 47 4 -7 -110 27

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter 

och utjämnningsbidrag, % 93% 97% 100% 101% 105% 99%

Överskottsgrad, % 7,9% 3,5% 0,2% -0,4% -5,8% 1,5%

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

Soliditet (%) 64% 65% 59% 65% 62% 66%

Soliditet, genomsnitt 5 år 63% 65% 64% 65% 65% 66%

Soliditet inklusive totala 

pensionsförpliktelser 48% 48% 44% 47% 45% 48%

Investeringar (netto) 162 102 236 196 150 116

Självfinansieringsgrad (%) 31% 91% 78% 4,0% 62,7% 127,6%

Långfristig låneskuld 300 200 250 150 155 185

Genomsnittlig låneränta, % 0,53% 0,82% 0,78% 0,91% 2,05% 1,96%

Skuldsättningsgrad, % 55% 53% 70% 54% 62% 51%

Borgensåtagande, mnkr 3 079 2 643 2 785 2 510 2 169 1 966

Antal månadsanställda (1 november) 3 022 3 058 3 038 3 102 3 247 3 203

Kommunfakta:

Folkmängd (31 juli 2021) 32 370 32 428 32 402 32 473 32 330 32 200

Kommunal skattesats * 22,33 21,76 21,76 21,76 22,21 22,21

2021-08-31 2020-08-31 2020 2019 2018 2017

Den kommunala koncernen

Verksamhetens intäkter 753 687 1 088 1 252 1 166 1 088

Verksamhetens kostnader -1 841 -1 780 -2 776 -2 884 -2 822 -2 586

Resultat efter finansiella poster 128 72 39 42 -42 85

Årets resultat 128 72 39 42 -42 73

Soliditet (%) 25% 26% 24% 26% 27% 29%

Soliditet, genomsnitt 5 år, koncern 26% 28% 27% 29%

Soliditet inklusive totala 

pensionsförpliktelser 23% 23% 22% 23% 23% 25%

Investeringar 480 299 636 656 456 504

Självfinansieringsgrad (%) 42% 63% 55% 39% 55% 66%

Långfristig låneskuld 3 292 2 855 2 952 2 693 2 263 2 113

Genomsnittlig låneränta, % 0,74% 0,91% 0,87% 1,05%

*skatteväxl ing kol lektivtrafik -45 öre 2019 samt skattehöjning 57 öre 2021
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Händelser av väsentlig betydelse under verksamhetsåret  

till och med augusti  
 

Påverkan av Covid-19 
Blekinge har haft förhållandevis få fall av Covid-19.  

 

Källa: Region Blekinge, Rapport Covid19 i Blekinge län, 2021-09-20 

 

Planerat utvecklingsarbete har fått vänta, underhållsarbete har skjutits på framtiden, tillsyner 

har behovsanpassats osv. Förebyggande arbete med smittskydd, utbildning, information, 

lagerhållning och teknisk utveckling har fått ta en större del av det vardagliga arbetet.     

 

Kreativums verksamhet har under första halvåret 2021 kraftigt påverkats av pandemin. På 

grund av regler, rekommendationer och restriktioner har Kreativum bara kunnat erbjuda 

verksamhet omfattande ca 10 % av det normala. Detta har påverkat intäkterna i samma 

grad. 

 

Tack vare möjligheten att få fram skyddande vaccin och att en stor andel av befolkningen 

utnyttjat möjligheten att vaccinera sig spås en ekonomisk återhämtning och 

konjunkturuppgång som enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) förväntas hämta 

hem tidigare nedgång betydligt snabbare än förväntat. Trots detta kvarstår restriktioner och 

kampen mot pandemin är långt ifrån över. Bedömningen är att det kommer att ta flera år 

innan arbetsmarknaden återhämtat sig. 

 

De ekonomiska konsekvenserna av pandemin slår olika i de kommunala verksamheterna. 

Flera verksamheter tappar intäkter, vård- och omsorgsverksamheten har ökade kostnader 

för personal och förbrukningsmateriel, serviceverksamheterna har ökade kostnader för olika 

insatser och kommunledningsförvaltningen för teknisk utrustning. Kommunen i sin helhet 
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tillskjuts ersättning för sjuklönekostnader men har också ansökt om ersättning för 

merkostnader avseende vård- och omsorg, hyressubventioner och smittskyddstillsyner. 

Nettoeffekten av ersättningar och utökade kostnader är hittills positiv för de kommunala 

verksamheterna. 

 

Kommunen 
Ett stort fokus på budget har präglat 2021 och planperioden 2022-2024. Nämnderna arbetar 

aktivt med olika anpassningsåtgärder för nå budget i balans för 2021, men också ur ett 

längre perspektiv. Helårsprognosen 2021 indikerar ett överskott på 50 mnkr och en 

budgetavvikelse på 29 mnkr. Finansförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse 

(tillfälliga) som bär upp nämndernas obalans. Att genomföra åtgärder och hitta nya arbetssätt 

är en utmaning som tar tid. Nämnderna bedöms vara i balans vid utgången av 2022, i 

enlighet med beslutad personalreducering av Kommunstyrelsen. 

Personalkostnadsutvecklingen uppgår till 0,6 % för perioden jan-aug 2021 i jämförelse med 

2020. Nyckeltalet kan kompletteras med nettokostnadsutvecklingen som uppgår till 2,9 % för 

samma period, som fångar såväl kostnader som intäkter.  

 

Viktigt att notera att 15,3 mnkr är ersättningar kopplade till pandemin. Helårsprognosen för 

skatteintäkter är plus 41,6 mnkr varav korrigering slutavräkning 2020 +6,4 mnkr och 

slutavräkning 2021 +24,5 mnkr. 

 

Vissa delar av kommunen har även under 2021 ställt om för att bistå verksamheter som 

under pandemin varit extra utsatt och tvingats prioritera arbetsuppgifterna annorlunda. 

Samarbetet har fungerat väl och förhoppningen är att denna erfarenhet kommer att stärka 

kommunen på sikt. 

 

Med tanke på vad som händer i omvärlden så behöver det finnas en beredskap för viss 

ökning av nyanlända. 

 

Digitalisering kommunen 

Den digitala utvecklingen har tagit ett språng, såväl utifrån verksamhets-, administrativt-  och 

ett medborgarperspektiv. Digitala e-tjänster för att underlätta både för kommunens 

medborgare och personal har utvecklats och skapats under året.  

 

Följande e-tjänster är några av dem som tagits i bruk under 2021. Ansökan om 

bostadsanpassningsbidrag, fondansökan, dödsboanmälan, ansökan om bistånd enligt 

socialtjänstlagen, månadsrapporter till kontaktpersoner inom omsorgens verksamhet, 

ansökan om särskilda insatser enligt LSS, ansökan om bygglov. Integration mellan 

Wordpress och GIS-kartfunktion, vilket är en digital tjänst för att uppmuntra till aktiv fritid samt 

för att möta medborgares krav på högre tillgänglighet, har genomförts. Kommunen 

samverkar med besöksnäringen och andra aktörer för att skapa flera lokala 

informationsplatser för turister och besökare. 

 

Genom att ställa om musikskolans verksamhet till digital undervisning istället för att ställa in 

har musikskolan kunnat bredda utbudet. Exempelvis digital musikproduktion och 

musikskapande, satsa på nya målgrupper samt bidragit till folkhälsan för barn och unga. 
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Andelen inkommande elektroniska fakturor, e-fakturor, uppgår till 90 procent av det totala 

inkommande fakturaflödet. Kommunen erbjuder sedan många år e-faktura till dem som 

nyttjar kommunala tjänster. 

 

Under hösten kommer arbetet med införande av digitala tidrapporter att påbörjas inom 

tekniska verksamheten. Satsningen kommer att innebära effektivare arbetsflöde för både 

chefer, medarbetare och administrativ personal.  

 

Inom utbildningsförvaltningen har den digitala kompetensen ökat markant bland såväl lärare 

som elever och blivit ett viktigt medel för elever med hög frånvaro. Digitaliseringen har även 

bidragit till utveckling av metoder för att ge elever extra anpassning och särskilt stöd.  

 

Distansarbete kommer troligen att bestå till viss del även efter det verksamheten återgått till 

normalläge vilket kan innebära effektivare utnyttjande av kontorslokaler. Det är dock alltid 

verksamhetens behov som avgör när distansarbete är möjligt. Digitala möten och 

utbildningar kommer sannolikt att bli ett naturligt val vilket redan tydligt märks då det är ett 

tids- och kostnadseffektivt val.  

 

Organisations- och nämndsförändringar 

Från och med 2021 har Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 

slagits samman till Kommunstyrelseförvaltningen. Syftet är att samordna service- och 

stödfunktioner. 

 

Överförmyndarverksamheten i de tre kommunerna Karlshamn, Ronneby och Karlskrona har 

från och med 2021 slagits samman och samlokaliseras i Ronneby. 

 

Förvaltningen Arbete och Välfärd omorganiserades 1 maj 2021. Nämnden för Arbete och 

Välfärd upphörde 1 juni och nämndens ansvarsområde inkluderades i Omsorgsnämnden. 

 

Från och med 1 juli har Kreativum tagit över ansvaret för innehållet i Ihre natur och 

kulturskola från Utbildningsförvaltningen. 

 

Bolagen  
Karlshamn energi är nu i slutfasen i utbyggnaden av bredband. Det innebär att över 99 

procent av kommunens permanentboende nu har möjlighet till uppkoppling. Inom VA har 

flera förbättringsprojekt påbörjats. Som exempel kan nämnas uppgradering av styrning på 

Sternö Reningsverk och ombyggnad av flera viktiga pumpstationer. 

 

Området solceller och laddboxar för privatpersoner och företag växer snabbt. Inom Värme 

har projektet installation av ny panna i bio-olja för Norra nätet påbörjats. Karlshamn Energi 

har integrerad intern kontroll samt system för avvikelsehantering inklusive 

visselblåsarfunktion. 

 

Karlshamnsbostäder undersöker möjligheten att bygga i olika geografiska områden inom 

kommunen. Utgångspunkten är att stärka utvecklingsmöjligheten för landsbygden men även 

förtätningen/nyproduktion i stadskärnan ingår i planerna. Karlshamnsbostäder samverkar 

med grund-, gymnasie- och vuxenskolor för att erbjuda praoplatser, praktikplatser och 
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lärlingsplatser. Samverkan sker även med arbetsförmedlingen och andra 

arbetsmarknadsparter för att skapa praktikplats i kombination med språkutveckling.  

 

Volymmässigt utvecklas Karlshamns Hamn bra. Lönsamheten släpar dock i utveckling på 

grund av en stor investering som påverkar servicen. Sjukskrivningsnivån är hög till följd av 

pandemin. 

 

Karlshamnsfastigheter har många utmaningar framför sig. Det befintliga fastighetsbeståndet 

åldras och kräver ökat underhåll vilket innebär behov av investeringar. Vissa hyresgäster har 

fått uppskov med hyran på grund av pandemin. Största utmaningen är dock vad som 

kommer att hända efter pandemin och hur arbetsplatserna kommer att utvecklas. Mer 

distansarbete påverkar behovet av kontorsytor. Projektet Emigranten riskerar att bli dyrare 

än de 430 mnkr som är beviljad borgensram. 

 

Kreativum har under första halvåret 2021 kraftigt påverkats av pandemin vilket hämmat 

möjligheten till intäkter. Utifrån den mängd besökare de kan ta emot har de haft en relativ 

hög beläggning kopplat till en populär dinosaurieutställning.  

 

Digitalisering bolagen 
Karlshamnsbostäder utvecklar sin digitala kompetens och fokuserar på att hitta digitala 

lösningar för att skapa effektivitet i verksamheten. Som exempel kan nämnas digital bokning 

av tvättider, digitala hyresavier och automatiserad visningsinbjudan till lägenheter. 

 

Karlshamnsfastigheter har påbörjat arbetet med att digitalisera lokaler och hyresavtal. 

 

Karlshamn Energi har genomfört ett omfattande förändringsarbete som avser digitalisering 

och nya system för fakturering, kundhantering och mätinsamling (VA). 

 

Förväntad utveckling 
 
Kommunen 
Visionen Karlshamn 50 000 innebär stora möjligheter men också stora utmaningar. Det krävs 

både personella och ekonomiska resurser för att planera, utveckla och bygga ut kommunen 

på ett hållbart och långsiktigt sätt. En god hushållning är en förutsättning för att skapa en 

stabil grund för långsiktiga och hållbara investeringar utifrån de samhällsbehov som finns. I 

kommunens ansvar ligger att skapa värde för våra befintliga invånare och säkerställa att 

varje resurs och skattekrona används på ett effektivt sätt och samtidigt skapa förutsättningar 

för fler invånare.  Detta är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och en tydlig plan för 

att kunna växa hållbart.  

 

Den ekonomiska utvecklingen har varit och är för den kommunala verksamheten en 

utmaning. Kostnaden per invånare ökar och i förhållande till jämförbara kommuner har 

Karlshamn ett högt kostnadsläge per invånare. Den ekonomiska styrkan i form av soliditet är 

fortfarande stark, men har successivt försvagats, eftersom investeringstakten varit hög och 

verksamhetsresultateten svaga. De ekonomiska utmaningarna kommer att kvarstå de 

kommande åren och förändringsarbete inom kommunkoncernen kommer ha fortsatt att stor 

betydelse. Att hitta nya arbetssätt, implementera dem och fortsätta sträva efter långsiktigt 

hållbara lösningar är framgångsfaktorer som är viktiga. Under 2021 har de kommunala 
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verksamheterna påbörjat detta omställningsarbete, kostnadsutvecklingen har dämpats och 

helårseffekten för kommande år förväntas motsvara beslutade personalkostnads-

neddragningar.     

 

Det har varit och kommer även framgent att vara volymökningar i flera verksamheter. Dels 

med hänsyn till demografiska utvecklingen och dels med hänsyn till att befolkningen 

förväntas öka. Volymökningar medför stora utmaningar gällande både driftsbudget och 

investeringsbudget gällande lokaler, infrastruktur med mera. I dagsläget finns det 

volymökningar inom särskola samt inom grund- och gymnasieskolan ökar andelen elever i 

behov av särskilt stöd/elever med extraordinära behov. Det finns även volymökningar inom 

LSS, familjehemsplaceringar och försörjningsstöd, där åtgärder med tidiga insatser förväntas 

leda till goda förutsättningar för såväl individen som verksamhetens kostnadsutveckling.  

 

I arbetet med planbudget för 2022-2024 har följande möjligheter och utmaningar identifierats: 

 

Möjligheter 

 Genom att använda teknik och digitalisering skapa en långsiktigt hållbar och 

kostnadseffektiv verksamhet som i sin tur bidrar till god ekonomisk hushållning. 

 Attraktiv boendekommun som erbjuder varierande goda livsmiljöer hela livet. 

 Samverkan såväl regionalt som lokalt och tillsammans med civilsamhället. 

 Goda utbildningsmöjligheter som kan förse näringsliv och offentlig sektor med 

kompetent arbetskraft. 

Utmaningar 

 Ekonomi i balans på kort och lång sikt 

 Skapa långsiktiga förutsättningar med en tydlig målbild 

 Kompetensförsörjning, steget före för att möta framtida behov 

 Sänka sjukfrånvaron 

 Utveckla samarbete och samverkan inom kommunen, inom kommunkoncernen samt 

med andra aktörer 

 Utveckla tekniska- och digitala lösningar samt proaktiva arbetsmetoder som skapar 

mervärde för dem som efterfrågar kommunal service 

 Öka robustheten i våra verksamheter och inom vårt geografiska områdesansvar för 

att motstå framtida kriser och bidra till att bygga Sveriges totalförsvar. 

 

Bolagen  
Karlshamn Energi ansvarar för samhällskritisk infrastruktur och arbetar med långsiktig 

planering av verksamheten. Med hänsyn till det är det viktigt att säkerställa reinvesteringar 

och utveckling av verksamheten. Nuvarande osäkerhet avseende låneutrymme och eventuell 

påverkan på Karlshamn Energis framtida investeringar, ses som en utmaning och risk för 

konsekvenser i bolagets åtaganden.  

 

Karlshamnsbostäder AB bedömer också att den begränsade kommunala borgen medför 

konsekvenser i verksamheten. Bolaget måste avstå investeringar som kan generera intäkter 

och svårigheterna att planera investeringarna framåt är en risk. Vidare har bolaget 

utmaningar med försenade detaljplaner, höga kostnader för ombyggnad lokaler till 

lägenheter, svårigheter att hyra ut lokaler, svårigheter att hyra ut studentlägenheter och viss 

svårighet att hyra ut lägenheter i ytterområdena. 
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Karlshamns hamn har gjort noterbara genombrott avseende Sidenvägen (järnvägstrafik till 

Kina). Bolaget står inför en möjlig framtida satsning, där bolaget kan fortsätta att bygga ut 

verksamheterna. Dock finns det globala, nationella, regionala och lokala utmaningar som 

behöver utvärderas inför en eventuell satsning i framtiden.  

 

Karlshamnsfastigheter har många utmaningar framöver. Det befintliga fastighetsbeståndet 

åldras och i takt med det så ökar underhållsbehovet vilket kommer kräva investeringar 

framöver. Mer distansarbete spås vilket kommer medföra att behovet av kontorsytor 

minskas. Det är därför viktigt att Karlshamnsfastigheter är med i utvecklingen och kan ställa 

om för att klara av de nya kraven som hyresgästerna kommer att ha. Projekt Emigranten 

etapp 5 riskerar överskrida budget. Framtagande av nya prognoser pågår, men det tar tid då 

bygghandlingarna är omfattande.  

 

Kreativums utsikter för verksamhetsåret 2021 är fortsatt ovissa på grund av covid-19-

pandemin. Kreativums ordinarie affärsmodell inte kan genomföras normalt med hänsyn till 

pandemin och framtida begränsningar/besöksmönster är svåra att förutspå. Fokus under året 

ligger på att så kraftfullt som möjligt hantera kostnader för att skapa en stabil ekonomi. 

 

I arbetet med planbudget för 2022-2024 har följande möjligheter och utmaningar identifierats: 

 

Möjligheter 

 Lönsamma affärer och intresse i Karlshamn 

 Planerade reinvesteringar, underhåll och nyinvesteringar skapar stabilare 

förutsättningar 

 Agenda 2030 

 Restriktionerna lättar för besöksnäringen 

 Mångfald, inkludering och ökad integration 

 Digitalisering 

 Attraktiv arbetsgivare 

 Samordning i kommunkoncernen  

Utmaningar 

 Stora kapitalintensiva investeringar  

 Ökade säkerhets- och miljökrav 

 Varumärket Karlshamn 

 Dotterbolag med budgeterade obalanser 

 Spåren av pandemin 

 Infrastruktur 
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Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller 

efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten 

upprättas och som inte på annat sätt beaktas i 

delårsrapporten 

 
Miljöförbundet förväntas göra en återbetalning av eget kapital motsvarande 8,5 mnkr under 
2021 eller 2022. Karlshamns andel av återbetalningen motsvarar 4,3 mnkr. 
 
Helårsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag i delårsrapporten utgår från 

SKR:s augustiprognos i cirkulär 21:31. Den 30 september publicerade SKR ny skatteprognos 

i cirkulär 21:35. SKR räknar nu med en skatteunderlagstillväxt som samtliga år är starkare än 

den utveckling som beräknades i föregående prognos från augusti. Inkommande statistik 

över utvecklingen i år är fortsatt stark och den aviserade finanspolitiken för 2022 bidrar till att 

höja den ekonomiska tillväxten. Framförallt är det en höjd prognos för sysselsättningen som 

driver upp tillväxten i lönesumman – detta är den viktigaste revideringen. Samtidigt är olika 

transfereringar något uppreviderade 2022, till följd av Budgetpropositionen för 2022. 

Revideringarna är relativt stora för perioden som helhet; den beräknade nivån på 

ackumulerat skatteunderlag 2024 ligger 2,0 procentenheter högre än föregående prognos. 

 
Karlshamns kommun har förvärvat 10% av TechTank AB vilket motsvarar 50 aktier. Det 
årliga driftbidraget uppgår till 0,4 mnkr. 
    

Utbildnings- och omsorgsnämnden har redovisat bidrag för Skolmiljarden på 3,7 mnkr samt 
bidrag God vård på 15,9 mnkr som riktade statsbidrag. Enligt RKR klassificeras bidragen 
som generella statsbidrag enligt den externa redovisningen. Skolorna behöver inte ansöka 
om pengarna utan pengarna betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp till varje 
kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till 
utbildning. I omsorgens har ansökan skett, åtgärder ska redovisas men det finns inte längre 
återbetalningskrav.  
 
Bidraget utgör ingen ersättning för kostnader som kommunen har med anledning av en 
statligt beslutad skyldighet. Det finns inte några villkor i form av krav på prestation från 
kommunerna att genomföra vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget. 
Utifrån RKR R2 Intäkter ska därmed det aktuella bidraget klassificeras som ett generellt 
statsbidrag. 
 
Utbildningsnämndens bidrag för Skolmiljarden kommer att bokas om till finansen som ett 
generellt statsbidrag. Nämnden tar fram ett beslutsunderlag till kommunfullmäktige om 
tilläggsanslag på 3 736 tkr. 
 

Omvärldsrisker          
 

Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling  
Källa: SCB 
 
Den 30 juni 2021 var 10 409 248 personer folkbokförda i Sverige, en folkökning under första 

halvåret med 29 953. Under första halvåret 2021 var folkökningen större än året innan, men 

lägre än alla andra år sedan 2008. Invandringen, som minskade kraftigt under 2020, har 

fortsatt att minska under första halvåret 2021. 
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I 18 av Sveriges 21 län har befolkningen ökat sedan årsskiftet och i övriga tre län har 

befolkningen minskat. Störst är minskningen i Norrbottens län, -187 personer, medan 

minskningen i Västerbotten är -117 och i Blekinge -82. 

 

Folkmängd och förändring jan-juni 2021 Folkmängd Förändring 

Karlshamn 32 252 -50 

Karlskrona 66 522 7 

Olofström 13 312 1 

Ronneby 29 304 -68 

Sölvesborg 17 484 28 

Blekinge 158 974 -82 

 

Karlshamn  
Januari - December 

Juni 2021 2020 2019 2018 

Födelseöverskott -41 -96 -59 -79 

Invandringsöverskott 1 68 88 203 

Inrikes 
flyttningsöverskott 

-60 -53 110 7 

Justeringspost* 50 10 4 -1 

Folkökning -50 -71 143 130 
* Justeringsposten är ovanligt stor 2021 och beror på att det under första halvåret 2021 har inrapporterats ovanligt många 
invandringar före årsskiftet och dessa ingår inte i invandringsöverskottet under 2021 
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Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än riket som helhet (26 procent mot 20 

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

Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar är betydligt lägre (54 procent mot 58 procent). 

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

Invånarna 80 år och uppåt förväntas öka med ca 30 % under de kommande 10 åren både 

lokalt och nationellt på grund av större årskullar födda på 1940-talet. Åtta procent av alla som 

är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. 

Antalet personer med demenssjukdom förväntas enligt SKR öka efter år 2020. 

Behoven inom äldreomsorgen förväntas öka de kommande åren i takt med en allt äldre 

befolkning samt utifrån omställning till god och nära vård. 
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Arbetsmarknad 
Källa: Region Blekinge, Rapport Covid19 i Blekinge län, 2021-09-20 
 
Vid utgången av augusti 2021 fanns det 1 391 personer i öppen arbetslöshet eller åtgärder i 
Karlshamn. Antalet arbetslösa är fortsatt högt jämfört med före finanskrisen 
 

 
 

Ungdomar har drabbats hårt av coronakrisen och gruppen stod för en stor andel av ökningen 

av arbetslösheten under våren 2020. Men från det att arbetslösheten kulminerade i juli 2020 

har den minskat succesivt och färre ungdomar i Blekinge län var inskrivna som arbetslösa 

hos arbetsförmedlingen i augusti 2021 jämfört med före pandemin. Vid utgången av augusti 

fanns det 203 personer mellan 18-24 år i öppen arbetslöshet eller åtgärder i Karlshamn. 

 
Antal ungdomar i öppen arbetslöshet eller åtgärder i Karlshamn 
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Bostadsmarknad  
Planering pågår för nya bostäder och bostadsområden såsom Stärnö sjöstad, Nya 

stationsstaden, Janneberg-Duveryd, Strömma och Hällaryd. Det har färdigställts ett 

flerfamiljshus av en privat entreprenör i Stationsområdet. 

 

 
Källa: SCB och Region Blekinges kommunspecifika rapport för Karlshamn 

I Länsstyrelsens ”Regional bostadsmarknadsanalys för Blekinge län 2021” framkommer att 

Blekingekommunerna, förutom Olofström, bedömer att det finns ett underskott i 

kommunernas bostadsmarknadsläge:  

 

 
Källa: Regional bostadsmarknadsanalys för Blekinge län 2021 

 

Enligt lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS nr: 2000:1383) följer att 

samtliga förekommande samhällsgruppers behov av ändamålsenliga bostäder i samhället 

ska beaktas i den kommunala planeringen. Kommunerna lyfter de mest utsatta grupperna 

som de som är svårast att hitta/uppföra attraktiva boendeformer för, speciellt i mer attraktiva 

lägen. 
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Ungdomar - Endast Olofströms kommun anger att det är balans på bostadsmarknaden för 

ungdomar mellan 19 och 25 år. 

Studenter - Situationen på bostadsmarknaden för studenter varierar i länet. I Olofström 

anger man att frågan inte är aktuell medan man i Karlshamn uppvisar ett överskott av 

bostäder. I länets övriga tre kommuner är det ett underskott på bostäder för studenter. 

Äldre - alla länets fem kommuner anger att de har balans. 

Personer med funktionsnedsättning - Ronneby och Sölvesborgs kommuner bedömer att 

det är balans på bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättning som behöver 

särskilt boende. Karlskrona, Karlshamn och Olofström, bedömer dock att det är obalans i 

form av underskott. 

 

Betydande avtal och regelförändringar  
Utredningen Framtidens socialtjänst har lämnat förslag som ska skapa förutsättningar för en 

hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig 

socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst 

och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Innan 

regeringen tar ställning till förslaget har det skickas på remiss till berörda myndigheter, 

organisationer, kommuner och andra intressenter under hösten 2020 och våren 2021. 

 

Från och med 1 januari 2021 skärptes kraven i Lagen om offentlig upphandling (LoU) 

gällande redovisning av statistik samt efterannonsering av upphandlingar även för mindre 

belopp. 

 

Utredning om översyn av hela det kommunalekonomiska utjämningssystemet har startat bl a 

med syfte att klargöra om det går att förenkla systemet samt kommuners och regioners 

möjlighet att påverka den egna skattekraften. Bland annat LSS-utjämningen har inte varit 

föremål för översyn sedan 2007. 

 

En särskild utredare har fått uppdraget att se över regelverket om ekonomisk förvaltning i 

kommunallagens 11 kapitel. Betänkandet lämnades över den 22 september och utredningen 

har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning utgör en 

bra grund för en effektiv ekonomistyrning och att föreslå ett sammanhållet regelverk som ger 

kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Utredningens 

uppdrag har också handlat om utformningen av kravet på en god ekonomisk hushållning och 

balanskravet, om resultatutjämningsreserver och huruvida de borde göras obligatoriska samt 

om det finns ett behov av mer vägledning och stöd för den ekonomiska styrningen i 

kommuner och regioner 

 

Under hösten 2021 kommer ny lagändring ske vilket innebär att konverteringsregel till 

tillsvidareanställning sker redan vid 1 1/2 års anställning under en femårsperiod.  

 

Från 1 januari 2021 infördes en tillfällig lag som löper till och med 31 mars 2023 och som 

avser nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 

år. Nedsättningen har tillkommit för att motverka negativa effekter av covid-19 samt för att 

arbetsgivare skall behålla personal som är nyanställd. Nedsättning av arbetsgivaravgifterna 

innebär att PO-Pålägg om 40,15% minskar till 25,5% enligt SKR:s (Sveriges kommuner och 

regioner) rekommendation. Procentsatsen gäller upp till en lön på 25 000 kronor. 
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Hållbarhet  
Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

 

Vid investeringar och upphandlingar ställer kommunen tydliga krav på ekologisk och social 

hållbarhet. Under en provperiod erbjuds företagare möjlighet att under ett bokat möte” låna 

en upphandlare” och få råd och information i upphandlingsfrågor. Hittills har ett företag hört 

av sig sedan starten för fyra månader sedan.  

 

Även Karlshamnsbostäder har genom sina upphandlingar möjlighet att påverka genom att 

ställa krav på ekologisk och social hållbarhet. 

 

Social hållbarhet 
En viktig parameter i social hållbarhet är egenförsörjning. Antalet hushåll som får 

försörjningsstöd har minskat från 305 hushåll i januari till 289 hushåll i augusti men är inte 

tillräckligt för att klara det uppsatta målet på 10 procents årlig minskning. 

 

Det goda samarbetet med olika föreningar har utvecklats under pandemin och antalet 

besökare i våra naturområden har ökat. Kommunen har exempelvis vidareutvecklat 

konceptet fritidsbibblan vilket gjort det möjligt för fler medborgare att prova på olika sporter 

och naturupplevelser. Antalet fikaplatser har utökats på olika platser.  

 

Arbetet med att HBTQ- certifiera nyckelpersoner inom kommunen har genomförts enligt plan. 

 

Omställningen till god och nära vård är en process som pågår i samverkan med regionen 

och övriga kommuner i Blekinge. Detta kommer ställa högre krav på kompetens och trenden 

pekar på ett utökat åtagande inom främst hemsjukvård och myndighetsutövning men också i 

hela omsorgsverksamheten. 

 

Karlshamnsbostäder främjar mångfald, inkludering och en ökad integration tillsammans med 

kommun och föreningar. Genom bo-inflytande erbjuds hyresgästerna olika typer av 

aktiviteter i syfte att minska utanförskap och otrygghet. Samtidigt skapas livskvalitet. Stor vikt 

läggs på  äldre hyresgäster samt barn, där samverkan med olika aktörer leder till en 

meningsfull fritid för barn och att ofrivillig ensamhet för äldre motverkas. Detta bidrar till social 

hållbarhet. Karlshamnsbostäder arbetar kontinuerligt med att identifiera hållbara och 

innovativa boendeformer för att skapa attraktiva boendemiljöer som fungerar i livets alla 

skeenden.  
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Utbildningsnivån har stor betydelse för den sociala hållbarheten över tid: 

  
Källa: SCB och Region Blekinges kommunspecifika rapport för Karlshamn 

  

Ekologisk hållbarhet 
Kontinuerligt utbyte av fossilberoende bilar pågår i samband med att leasingkontrakten går 

ut. 

 

Arbetet pågår för att minska matsvinnet inom måltidsverksamheten. Andelen ekologiska 

livsmedel har justerats ned av besparingsskäl. 

 

Energibesparande investeringar kopplat till ventilation och inomhusklimat pågår inom 

kommunens verksamhet. Vid planering och nybyggnation uppmuntras till ekologiskt hållbara 

miljöer. Ett exempel på detta är att förtäta istället för att bygga ut på ekologiskt känslig mark. 

 

Nybyggnation av torgpaviljongen har slutförts under sommaren och verksamhet i privat regi 

har startat. Delar av den gamla byggnaden bland annat trappa, kaklad vägg och källarplan 

har bevarats. 

 

Kreativum verkar för att öka kunskapen om hållbar utveckling genom att inspirera ungdomar 

och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik, matematik, 

entreprenörskap, innovation och hållbar utveckling för att möta framtida samhällsutmaningar. 

 

För Karlshamnsfastigheter är energifrågan viktig och energibesparingsprojekt kommer att 

påbörjas. Fokus nu är att nybyggnationen av Emigranten (piren etapp 5) ska bli 

energieffektiv. Karlshamnsfastigheters fordon drivs fossilfritt. 

 

Karlshamn Energi arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet förnyelsebar leverans av 

fjärrvärme genom att ersätta reservproduktionen baserad på fossila bränslen till främst 

bioolja men även genom att optimera leveransen av spillvärme från Södra Cell. 

 

Karlshamns Hamn arbetar aktivt med och utvecklar löpande sitt miljöarbete. Som exempel 

kan nämnas att en av de stora varorna de arbetar med kommer på tåg och skeppas ut på båt 

vilket miljömässigt är ett bra sätt att transportera varor på.  Mätetalet CO2 är viktigt att följa 

och förbättra. Ett kraftigt ökande behov av bogsering inverkar negativt på CO2 utsläppen. 

LED-belysning är genomförd på många ställen inom hamnen och satsning på solceller 

kommer att stå klart 2022.  
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Ekonomisk hållbarhet 
Kommunen har fått så kallade gröna lån beviljade av Kommuninvest till sina energieffektiva 

satsningar på ny ishall och skola i Mörrum. Gröna lån är Kommuninvests satsning på ett mer 

hållbart samhälle. Investeringar som minskar klimatpåverkan genom förnybara källor och 

energieffektiviseringar uppfyller kriterierna för gröna lån. Kommunens smarta energilösningar 

genom bland annat återvinning av energi och satsningarna på solceller påverkar såväl miljö 

som ekonomi positivt. 

 
Verksamhetsrisker 
 

Kompetensförsörjning inom kommunkoncernen  
Kompetensförsörjningen är fortsatt problematisk varför även fortsatt fokus behöver vara på 

de strategiska insatsområdena arbetsmiljö, ledarskap, arbetsinnehåll och anställningsvillkor. 

Det kan särskilt konstateras att chefsomsättningen inom flera verksamheter är högre än 

önskvärt vilket innebär att extra fokus behöver ägnas åt att möjliggöra hållbara 

chefsuppdrag. Att behålla kompetenta medarbetare och chefer är centralt både för att skapa 

kontinuitet och kvalitet och för att undvika merkostnader som uppstår i samband med 

personalomsättning.  

 

Det kommer finnas stora utmaningar att rekrytera personal till äldreomsorgen framförallt med 

rätt kompetens fram till 2035. Antal sökande till vård och omsorgsprogrammen eller KomVux 

förväntas inte vara i nivå med det framtida behovet. En långsiktigt hållbar kompetens-

försörjning är en av de viktigaste frågorna för att säkerställa en god äldreomsorg.  

 

Följdeffekter av pandemin 
Det är viktigt att komma ihåg att det sannolikt finns stora eftersatta behov inom ett antal 

områden kommande år som visar sig först när pandemin avtar. 

 

Enligt Skolverkets enkätundersökning finns exempelvis indikationer om ökad psykisk ohälsa 

och utbildningstapp bland unga till följd av distansundervisning. De ekonomiska effekterna av 

detta är svåra att beräkna. I Karlshamn visar de första indikationerna på en inte alltför stor 

utbildningsskuld då resultaten i grundskola/ gymnasieskola följer tidigare trender. Elevernas 

måluppfyllelse och behörighet till gymnasieskolans nationella program har ökat.  

 

Ökad belastning på socialtjänsten till följd av att orosanmälningarna, våld i nära relationer, 

alkohol- och spelmissbruk som ökat under pandemin och till följd av ökad arbetslöshet. 

 

Riktade statsbidrag till äldreomsorgen 
Riktade statsbidrag till äldreomsorgen utan krav på hur de ska användas skapar osäkerhet 

och riskerar att försämra produktiviteten samtidigt som medel som ej används i 

äldreomsorgen under 2021 ska återbetalas.  
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Finansiella risker  
 

Kommunen 
Arbetet med att minska kostnadsnivån samt sänka investeringsnivån genom omprioriteringar 

pågår. Som en del i detta arbete genomförs det inom kommunkoncernen riskanalys samt 

prioritering av planerade investeringsprojekt. 

 

För kommunsektorn slutade pandemiåret 2020 med rekordstora ekonomiska resultat för 

många kommuner. För Karlshamns del blev resultatet + 4 mnkr. Kommande år ser 

skatteunderlagsutvecklingen ut att bli positivt men då Karlshamn de senaste åren inte följt 

övriga kommuners ekonomiska utveckling är det mycket viktigt att de åtgärder, anpassningar 

och prioriteringar kommunen nu arbetar med lyckas så att läget inte försämras ytterligare och 

att kommunen får en stabil och långsiktigt god och hållbar ekonomisk utveckling. 

 

För 2021 är resultatet budgeterat till plus 21 mnkr vilket motsvarar ca 1 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. Delårsrapportens helårsprognos för resultatet är 

plus 50 mnkr. I dagsläget är prognostiserad budgetavvikelse plus 29 mnkr vilket fördelar sig 

med -34 mnkr på nämnderna och med +63 mnkr på finansförvaltningen. Samtidigt finns det 

ett stort investeringsbehov både inom kommunen men även i de kommunala bolagen och 

förbunden.  

  

Bolagen 
Hamnens verksamhet är konjunkturkänslig och påverkas av världsekonomins utveckling där 

pandemin har satt sina spår.  

Kreativum påverkas av de restriktioner som sätts upp gällande smittspridning men också av 

hur väl bolagets nya inriktning tas emot.      

Karlshamnsfastigheter fullföljer byggnationen av projektet Emigranten för att skapa 

förutsättningar för näringslivet att växa i Karlshamn. Projektets slutkostnad riskerar 

väsentligen att överstiga budget. 

 

Likviditet och soliditet  
Kommunens kassalikviditet uppgick till 68 mnkr per 21-08-31 (120 mnkr 20-08-31).  

 

Kommunens ökade låneskuld och ökande borgensåtagande beror på en ökad 

investeringsnivå. Då investeringarna i större utsträckning än tidigare finansieras med extern 

finansiering samtidigt som kommunen har svaga ekonomiska resultat innebär det försämrad 

soliditet på sikt. Bedömningen är att måttet soliditet på minst 60 procent i genomsnitt under 

en femårsperiod kommer att uppnås 2021.  

 

Omprioritering av investeringar   

Utifrån planerad investeringsnivå innevarande och kommande år är bedömningen att 

kommunkoncernen har nyttjat hela låneutrymmet redan under 2022. Planerade investeringar 

har prioriterats kraftigt, självfinansieringen måste öka och framtagna amorteringsplaner är 

viktiga att följa. De svaga ekonomiska resultaten sedan ett par år tillbaka, tillsammans med 

stort investeringsbehov, innebär nu att kommunen har en ansträngd situation gällande 

låneutrymmet. Dialog pågår med långivare för att möjliggöra ett utökat låneutrymme.  
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Låneskuld och räntor  
Riksbanken har lämnat besked om att reporäntan troligen blir kvar på 0 i tre år vilket innebär 

fortsatt låga räntor vid upplåning. 

 

Kommunen 
Kommunens låneskuld uppgår till 300 mnkr per 21-08-31 (200 mnkr 20-08-31) vilket är en 

ökning med 100 mnkr sedan förra delårsrapporten och 50 mnkr sedan årsskiftet. 

Låneportföljen har en ränte- samt kapitalbindningstid på 2,34 år och en genomsnittlig ränta 

på 0,53% jämfört med 3,46 år och 0,78 % per 2020-12-31. 

 

Kommunkoncernen 
Koncernens skulder till kreditinstitut uppgick per 31 augusti 2021 till 3 292 mnkr vilket är en 

ökning med 340 mnkr under 2021 till följd av investeringar för hamnen, energikoncernen och 

kommunen. Investeringarna förväntas öka ytterligare under slutet av 2021.  

Genomsnittlig ränte- samt kapitalbindningstid i låneportföljen uppgår till 3,46 år och den 

genomsnittliga räntan uppgår till 0,74 % jämfört med 3,7 år och 0,87 % per 2020-12-31. 

 

Borgensåtagande  
Kommunens borgensåtagande uppgår till 3 079 mnkr 21-08-31, en ökning med 436 mnkr. 

Motsvarande åtagande var 2 643 mnkr 20-08-31.  

 

Vid årsskiftet var borgensåtagandet 2 785 mnkr vilket innebär att åtagandet ökat med 294 

mnkr sedan årsskiftet vilket kan hänföras till de helägda bolagen Karlshamnsbostäder, 

Karlshamns Hamn, Karlshamnsfastigheter samt Kreativum.  

 

98 procent av borgensåtagandet avser kommunens helägda bolag jämfört med 97 procent 

föregående år. 

 

Sedan 2020 har borgensavgiften förändrats. Borgensavgiften, som varierar mellan bolagen, 

debiteras tertialsvis och beräknas på nyttjad borgensram. Söderberg och Partner gör årligen 

beräkning av marknadsmässig nivå på borgensavgiften per bolag.  

 

Pensionsförpliktelser  
Pensionsförpliktelserna tryggas genom en pensionsförsäkringslösning med KPA pension. 

Försäkringspremierna faktureras löpande av KPA Pension. Ansvarsförbindelsen samt 

avsättningen i balansräkningen inkluderar särskild löneskatt som uppgår till 24,26  procent av 

pensionsförpliktelserna. Det finns inga placeringar avseende pensionsmedel. 

 

Den sammanlagda pensionskostnaden samt löneskatten uppgår i delårsrapporten till 92 

mnkr jämfört med 91 mnkr samma period föregående år. Pensionskostnader bokas löpande 

under året utifrån SKRs rekommenderade procentsats för personalomkostnadspålägg i 

resultaträkningen. Procentsatsen för pålägget som används löpande är något högt jämfört 

med verkligt utfall och har delvis återförts i delårsbokslutet utifrån bedömning som är baserad 

på erhållen prognos från KPA. Pensionskostnaderna i resultatet utgår från bedömningar som 

till viss del är osäkra eftersom engångspremien för förmånsbestämd ålderspension (FÅP) 

bestäms först i slutet av året och denna premie kan fluktuera kraftigt mellan åren. 
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Till följd av beslut om förändrat livslängdsantagande, RIPS21, (ökad medellivslängd främst 

bland män) har pensionsskulden räknats upp med i genomsnitt 3,1 procent för 

ansvarsförbindelsen och 5,4 procent för avsättningen. Försäkrat pensionsåtagande påverkas 

inte. 

 

Enligt KPAs analys av pensionsskulden per 21-08-31, inklusive femårsprognos, förväntas 

pensionsförpliktelsen inom linjen (ansvarsförbindelsen) minska med 9,8 mnkr från 484,6 

mnkr till 474,8 mnkr fram till och med sista december 2021. Femårsprognosen visar på 

fortsatt minskning till 409 mnkr år 2025. 

 

Enligt KPAs analys per 21-08-31 uppgår avsättningen till pensioner till 5,8 mnkr vilket är en 

ökning med 1 mnkr sedan årsskiftet. Per 21-12-31 beräknas avsättningen uppgå till 5,6 

mnkr. Prognosen är att avsättningen därefter fortsätter att minska för att 2025 uppgå till 4,1 

mnkr. Pensionsavsättningen för förtroendevalda (OPF-KL) ökar med 0,4 mnkr till 2,7 mnkr 

per 21-08-31 och prognostiseras till 2,8 mnkr per 21-12-31. Prognosen visar att avsättningen 

kommer att fortsätta att öka för att 2025 uppgå till 4,9 mnkr. 

 

 

Skatteintäkter och statsbidrag  
 

Skatteunderlagsutveckling  
Prognosen i delårsrapporten bygger på SKR:s skatteunderlagsprognos från augusti. Ny 

skatteunderlagsprognos lämnas 2021-09-30. 

 

Enligt SKR är tillväxten av skatteunderlaget god vilket innebär att den planerade 

nedtrappningen av det generella statsbidraget under 2022 och 2023 klaras av med en 

resultatnivå på över 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Vår kommun har under 

de senaste åren haft betydligt svagare ekonomiska resultat än merparten av övriga 

kommuner vilket innebär att det är högst osäkert om kommunen klarar av att möta lägre 

nivåer på statsbidrag med goda ekonomiska resultat. 

 

Från och med 2021 har kommunalskatten höjts med 57 öre till 22,33 kronor vilket beräknas 

ge cirka 40 miljoner kronor per år i ökade intäkter 2021-2023. 

 

Slutavräkningarna för 2020 och 2021 är upptagna enligt SKR:s augustiprognos, vilket 

innebär en positiv påverkan med +6,4 mnkr för 2020 och +24,5 mnkr för 2021. 
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mnkr  2021 2022 2023 

Skatter och bidrag enligt budget för 2021 och flerårsplan för 
2022 och 2023 beslutad av KF 201123 § 142 

2 033 2 081 2 126 

Skattehöjning 0,57 kr beslutad av KF 201123 § 143 40 41 42 

Ökade kostnader för löneökningar (lärarnas 
engångsbelopp) 2021 beslutad av KF § 93 

2     

Skatter och bidrag enligt SKR:s prognos augusti 2021 2 116 2 172 2 214 

Skillnad 41 50 46 

  

Skatteväxling mellankommunal ersättning uppgår till totalt 2 mnkr för 2021. 

 

 

mnkr 2021 2022 2023

Skatter och bidrag enligt budget för 2021 och flerårsplan 

för 2022 och 2023 beslutad av KF 201123 § 142
2 033 2 081 2 126

Skattehöjning 0,57 kr beslutad av KF 201123 § 143 40 41 42

Ökade kostnader för löneökningar (lärarnas 

engångsbelopp) 2021 beslutad av KF § 93
2

Skatter och bidrag enligt SKR:s prognos augusti 2021 2 116 2 172 2 214

Skillnad 41 50 46
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Slutavräkningarna för 2020 och 2021 är upptagna enligt SKR:s augustiprognos, vilket 

innebär en positiv påverkan med +6,4 mnkr för 2020 och +24,5 mnkr för 2021. 
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Källa: SCB och Region Blekinges kommunspecifika rapport för Karlshamn 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten   

Kommunfullmäktige tog beslut 2020-06-15 om policy för styrning och kvalitetsutveckling. 

Policyn, som beskriver Karlshamns kommuns styrmodell och vilka principer som ska gälla för 

styrning och kvalitetsutveckling, riktar sig till politiker, chefer och medarbetare i kommunen 

och de helägda bolagen. 

 

Mätning av effektivitet i Sveriges kommuner  
Källa: RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) och Kolada 

 

Hösten 2019 fick Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) i uppdrag att inleda 

arbetet med att ta fram och tillgängliggöra nyckeltal för produktivitet och effektivitet i 

kommuner och regioner i databasen Kolada (www.kolada.se). Uppdraget gavs och 

finansierades av Finansdepartementets kommunenhet. Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) medverkar i projektet och bidrar med personella resurser. Nyckeltalen för kommuner 

lanserades i augusti 2020. 

 

RKA beskriver i ”Vägledning för nyckeltal för produktivitet och effektivitet i kommuner (2020-

08-20)” att effektivisering inte är lika med besparing eller nedskärning, även om det ofta 

används så! ”En besparing som medför en försämrad verksamhet är ingen effektivisering, 

utan bara just en besparing. En besparing kan innebära en effektivisering, om 

verksamhetens kvalitet och omfattning inte påverkas. Likaså behöver en effektivisering inte 

innebära en besparing. Om verksamhetens omfattning eller kvalitet ökar, och kostnaden är 

oförändrad, så är det en effektivisering men ingen besparing. Besparingar handlar helt enkelt 

om en enda sak, nämligen minskad resursförbrukning. Effektivitet handlar alltid om 

relationen mellan resursförbrukning och det värde som verksamheten skapar, och är därför 

ett flerdimensionellt begrepp.” 

 
 

 Höjd kvalitet innebär alltid en effektivisering, om resurserna inte ökar och volymen inte 

minskar.  

 Mindre resurser innebär alltid en effektivisering om inte kvalitet och volym minskar.  

 En ökad volym innebär alltid en effektivisering om inte kvaliteten sjunker eller resurserna 

öka. 
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Relativ produktivitet och effektivitet i Karlshamns kommun 

I Kolada finns nu index som visar på relativ produktivitet och effektivitet i Sveriges 

kommuner. Indexen baseras på nyckeltal för kvalitet och resurs. De har justerats för 

strukturella förutsättningar och visar relativ effektivitet, det vill säga kommunens läge i 

jämförelse med andra. Index beräknas endast när värden finns för alla ingående nyckeltal. 

 
 

Sammanfattning i spindeldiagram för Karlshamn 2020: 

 
 

 
Indexvärdet kan vara mellan 0 och 100 där 100 är bäst jämfört med andra 
 
Nyckeltalen utgår från befintlig statistik men då datatillgången är begränsad liksom 
möjligheten att mäta resultatkvalitet i flera av verksamheterna behöver analyser göras med 
stor försiktighet. Effektivitetsindexen kräver fortsatt analys men är ett sätt för kommunen att 
analysera sitt eget läge i förhållande till andra med samma strukturella förutsättningar och att 
hitta goda exempel för jämförelser. Senaste nyckeltal som finns tillgängliga är från 2020. 

 

Effektivitetsindex 2018 2019 2020

Förskola 89 96 85

Kommunal grundskola F-9 9 16 35

Kommunal gymnasieskola 37 71 69

Ekonomiskt bistånd 63 63 36

LSS boende och daglig verksamhet 54

Äldreomsorg 43 61
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Upplysningar om kommunens förväntade utveckling 
avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god 
ekonomisk hushållning  
 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23 § 142 om kommunens mål och budget för 2021 

och planåren 2022-2023. I december 2018 beslutade kommunfullmäktige om 

kommunprogram med inriktningsmål för mandatperioden 2019-2022.  

 

Bedömning av resultat och måluppfyllelse av kommunfullmäktiges 

inriktningsmål  
Från och med 2019 beslutar kommunfullmäktige i Kommunprogrammet om 5 inriktningsmål 

och därefter uppdras åt nämnder och bolag att besluta om nämndsmål och lämpliga 

uppföljnings- och resultatanalysmetoder. 

 

För att göra bedömning om kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnåtts används respektive 

nämnds och bolags egen bedömning om måluppfyllelsen som redovisas i aktuella 

resultatrapporter. Där framgår även nämnders och bolags egna mål och indikatorer som 

också är ett underlag för bedömningen. Inför årsbokslut används även KKiK, Kommunens 

Kvalitet i Korthet, som underlag där Karlshamn kan jämföra sig med sig själv över tid och 

med ca 260 andra kommuner. Kolada ger många möjligheter till andra jämförelser och 

analys och nu finns även beräkning av effektivitet utifrån kvalitets- och resursindex. 

 

Alla nämnder och bolag arbetar aktivt för att nå en bra måluppfyllelse. Arbete med 

effektiviseringar, besparingar och anpassningar har varit i fokus under perioden samtidigt 

som ambitionen är att öka måluppfyllelsen i alla verksamheter. 

 

Den övergripande bedömningen är att kommunen är på väg men inte fullt ut uppnår en god 

ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål 

tillsammans med det ekonomiska resultatet. Det ska noteras att resultatet är bättre än förra 

året vilket innebär en positiv utveckling. Det finns fortsatt utveckling att göra vad gäller 

kommunens ekonomi och långsiktiga finansiella resultat.  

 

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

resultatrapport.  

 

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

måluppfyllelsen inte är total i alla delar pekar flera indikatorer på en positiv utveckling. 

 

Kommunledning  

Organisationen har ett genomgående hållbarhetsfokus i sina verksamheter som bidrar till 

ökad kommunövergripande måluppfyllelse.  

 

Kontinuerligt utbyte av fossilberoende bilar pågår över tid när leasingkontrakten går ut. 

Krisledning ställer dock krav på att en andel av fossilberoende bilar måste finnas i 
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kommunens bilpark vid en krissituation vilket innebär att det inte går att öka andelen 

fossiloberoende bilar mer än idag. 

 

Olika investeringar genomförs gällande energibesparingar kopplat till ventilation och 

inneklimat. 

 

De kommunövergripande Blekingebiblioteken ger större bredd av medieutbudet, färre fjärrlån 

och låntagaren får sina medier snabbare. Samarbetet mellan de fyra biblioteken har 

förstärkts och utvecklats och ger en bredare kompetens.  

 

Genom statliga och regionala projekt har biblioteks & kulturverksamheten blivit tillgänglig för 

fler bland annat genom instruktionsfilmer, biblioteks & kulturpodden och bibliotekscykeln. 

Under perioden då bibliotekets lokaler var stängda på grund av pandemin har verksamheten 

utvecklats med hemkörning av böcker för personer i riskgrupp och utlämning av takeaway 

kassar.  

 

Genom att ställa om till digital undervisning istället för att ställa in har musikskolan i större 

utsträckning bidragit till folkhälsan för barn och unga.  

 

Samhällsbyggnad 

Flera större kommunala planeringsprojekt löper parallellt med privata initiativ, något som är 

väldigt positivt med tanke på Vision Karlshamn 50 000. Även förhandsbesked ökat i antalet 

och vi ser de som viktig komplement till detaljplaner då de möjliggör flera boendealternativ på 

landsbygden. 

 

Trots fortsatta restriktioner under denna period har arbetet med både bygglov och 

detaljplaner fortskridit enligt plan. 

 

Arkitekturveckan som genomfördes i en ”coronaanpassad” hybridvariant blev en succé. I år 

breddades programmet till att involvera och inkludera även barn och unga genom en 

tipspromenad. Även boende för äldre var en del av programmet vilket lockade våra äldre. 

 

Under perioden har arbetet med att vidareutveckla konceptet fritidsbibblan löpt på enligt plan. 

Man har satsat på att köpa in ny utrustning med hjälp av statliga bidrag vilket gör det möjligt 

för fler medborgare att prova på olika sporter och naturupplevelser. 

Antalet besökare har fortsatt öka i våra naturområden och antalet fikaplatser har utökats på 

olika håll. Mörrums åpromenad är ett besöksmål som lockar besökare året runt, även denna 

upprustning färdigställs under 2021.  

 

Exempel på bra samarbete mellan förening och kommun är en swimrunbana som har 

etablerats vid Långasjön. Ett annat bra samarbete med föreningar är initiativet Hittaut, där 

statistiken visar att det är minst lika många som föregående år som har varit ute och rört sig i 

våra natur- och friluftsområden.  

 

En omfattande sommarverksamhet inom fritidsgårdarna har erbjudits och kommunens barn 

och unga har getts möjlighet till kostnadsfria lovaktiviteter med hög närvaro av fritidsledare. 
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Omsorg 

Det pågår ett utredningsarbete för att skapa mer kunskap om framtidens boende för äldre. 

Utredningen syftar till att identifiera vilka faktorer som kan ha en positiv påverkan på äldres 

hälsa och självständighet utifrån en boendemiljö. Att kunna identifiera vad som kan ha en 

positiv inverkan på äldres livskvalitet är avgörande för att kommunen ska kunna skapa de 

olika typer av livsmiljöer som äldre efterfrågar. 

 

Stor vikt har lagts vid utbildning och uppföljning av arbetet med basala hygienrutiner och det 

med stor framgång då det inte varit någon större smittspridning i äldreomsorgen.  

 

Utbildning 

Arbetet i Barnhälsan och Barnhälsoteamen i förskolan har varit en viktig faktor för att höja 

kvaliteten och ökat likvärdigheten samt skapat bättre förutsättningar till att få till ett salutogent 

förhållningssätt och ett mera främjande och förebyggande arbete. Resultatet av analysen är 

att detta arbete leder till tryggare barn, ger bättre förutsättningar för god hälsa och 

välbefinnande samt att lyckas i sin utbildning. 

 

Utbildningsförvaltningen genomför årligen en kvalitetsenkät till vårdnadshavare till barn i 

förskola (2 och 5 år). 98% av de svarande (Stämmer helt och hållet + Stämmer ganska bra) 

uppger att deras barn är trygga i förskolan. 92% uppger att deras barn trivs med sina 

kamrater och 96% svarar att personalen i förskolan bemöter barnen på ett positivt sätt. 

 

Kommunens elever upplever generellt både god trygghet och trivsel på grund- och 

gymnasieskolorna. Vi ser en viss variation på upplevelsen gällande studiero, men variationen 

finns både inom skolorna och mellan skolorna. 

 

Digitaliseringsprocessen i förskolan fortskrider, personalens kompetens har ökat, digitala 

verktyg används i högre utsträckning och med en annan medvetenhet än tidigare. Den 

positiva effekten av distansundervisning på högstadiet och i gymnasieskolan/ 

vuxenutbildningen är att den digitala kompetensen generellt har ökat markant bland lärare 

och elever. Digitaliseringen har blivit ett viktigt medel för att elever med hög frånvaro (oftast 

på grund av pandemin) ska kunna följa undervisningen. Digitaliseringen har också bidragit till 

utveckling av metoder för att ge elever extra anpassningar och särskilt stöd.  

 

Sedan 2015 har Karlshamns kommun i den årliga undersökningen av ungas levnadsvanor 

följt upp stress och psykiskt mående hos elever på högstadiet och i gymnasieskolan, i 

synnerhet i relation till stress över skolarbetet. Andelen som uppger att de mår dåligt är 

relativt konstant över tid vilket indikerar att det är viktigt att avsätta resurser för att arbeta 

med denna problematik. 

 

Bolagen 

Karlshamns Hamn arbetar med miljöarbete genom att tillse att hamnen utvecklas genom en 

långsiktig tillväxt med bra miljöhänsyn för invånarnas bästa i balans med företagets 

lönsamhet. En av de stora varor som hamnen jobbar med kommer på tåg och skeppas ut på 

båt vilket är miljömässigt ett bra sätt att transportera varor på. 
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Karlshamnsbostäder arbetar aktivt med klimat- och miljöfrågor i syfte att reducera bolagets 

och dess hyresgästers negativa miljöavtryck. Genom arbete med hyresgästinflytande erbjuds 

delaktighet för hyresgästerna att påverka sitt boende och sitt bostadsområde. 

Genom olika aktiviteter och projekt i egen regi eller i samarbete med olika organisationer 

uppmuntras medarbetare och hyresgäster till en sund och hållbar livsstil samt möjlighet till 

kulturella upplevelser för att främja folkhälsan. 

 

Karlshamns Energi arbetar för att alla permanentboende ska ha möjlighet att anslutas till 

bredband. Inom Bredband är utbyggnaden av fiber till återstående delar av landsbygden i 

slutlig fas, över 99% av kommunens permanentboende har nu möjlighet att få uppkoppling. 

Projektet för att installera fibernät i kommunens största lägenhetsbestånd har påbörjats, 

vilket bidrar till förbättrad lönsamhet i framtiden. 

Kreativum är ett science center som stimulerar intresse för teknik, naturvetenskap, 

matematik, innovation och entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar. 

Kreativums uppdrag är att bidra till regionens kompetensförsörjning och ökad innovation 

genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. 

 

Inriktningsmål 2: Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom 

hela livet 
Även om måluppfyllelsen inte är total i alla delar pekar flera indikatorer på en positiv 

utveckling. 

 

Kommunledning 

Trots att bibliotekets lokaler har varit stängda på grund av pandemin har uthämtning av 

presentböcker fortgått.  

Målsättning har varit att genomföra kulturarrangemang för skola och förskola enligt plan. På 

grund av pandemin har flera stora arrangörer ställt in sina arrangemang eller genomfört dem 

digitalt. Ett fåtal arrangemang har genomförts live med publik i smittsäkrad miljö för små 

sällskap. Stor arbetsinsats har varit att riskbedöma och planera om verksamhet.  

Trots pågående pandemi har musikskolan fortsatt att samverka med det lokala musiklivet för 

att tillsammans skapa förutsättningar för en livslång musikalisk och social utveckling.  

  

Utbildning 

Behörigheten till gymnasiet har ökat över tid och så även detta år. Vårdnadshavares nöjdhet 

med de kommunala förskolorna är fortsatt högt, då fler än 9 av 10 vårdnadshavare svarar att 

de är antingen nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. Kursbetygen på gymnasiet 

ligger på en jämn hög nivå med liten variation de senaste åren. Vägga gymnasieskola har en 

relativt hög genomströmning och betygsresultat i nivå med riket eller högre. Resultatanalys i 

vuxenutbildningen visar att verksamheten är i fas i arbetet med nämndens mål och 

verksamhetens åtaganden 2021. 

 

Resultatanalys i förskola visar på en hög andel nöjda barn och vårdnadshavare, bra samspel 

mellan vuxna och barn samt bra kontakt mellan förskola och hem. 

 

Grundskolan i Karlshamns kommun har en positiv resultatutveckling. Andelen med minst E i 

samtliga av ämnena engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk, vilket krävs 

för gymnasiebehörighet, har ökat kontinuerligt i årskurs 6-9. 
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Kursbetygen i gymnasieskolan läsåret 2020/21 i Karlshamns kommun ligger på en jämn hög 

nivå med liten variation över tid. 

 

Bolagen 

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

hyresgäster i ämnet ”Bo i hyresrätt”. Karlshamnsbostäder samverkar med grund-, gymnasie- 

och vuxenskolor i form av att ta emot praoelever samt erbjuda praktik och lärlingsplatser. 

Tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra arbetsmarknadsparter erbjuds 

praktikplatser där arbetet kan kombineras med språkträning, som skapar mervärde för alla 

parter.  

 

BTH är en stor hyresgäst hos Karlshamnsfastigheter på Östra Piren. Likaså finns Lärcenter 

och Navigatorcentrum inhyrda i fastighetsbeståndet. Dessutom finns det utbildningslokaler i 

Svängsta som kan tillföra mycket för Karlshamns kommun. 

 

Det övergripande syftet med Kreativums och andra science centers verksamhet är att bidra 

till att tillgodose landets behov av framtida kompetensförsörjning och ökad innovation genom 

stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. Kreativum är en naturlig plats för livslångt 

lärande och en möjlighet att öka sitt vetenskapliga kapital. 

 

Inriktningsmål 3: Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och 

entreprenörskap 
Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen på gränsen till god. Arbetet med hållbar utveckling 

har tagit fart och blivit en naturlig del i det dagliga arbetet. 

 

Kommunledning 

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar direkt till samhällsutvecklingen och stimulerar både 

genom kommunala insatser samt genom delaktighet i olika samarbeten med och bidrag till 

externa aktörer inom innovationsområdet.  

Den kommunala organisationen samlas kring en tillväxtvision, Karlshamn 50 000. 

Utvecklingen av e-tjänster har bidragit till ökad tillgänglighet.  

Kommunen arbetar för att låna hållbart utifrån Kommuninvests kriterier för gröna lån vilket 

innebär en lägre räntekostnad. Under året har kommunen lånat två gånger, båda gångerna 

hållbart med gröna lån. 

På grund av pandemin har verksamheten haft stängda lokaler januari-augusti vilket påverkat 

tillgängligheten.  

Verksamheten har hängt ut bokkassar vid kommunens offentliga konst innehållande nya 

kulturstödda böcker samt information om den offentliga konsten i staden.  

Berättarkraft 2021 genomfördes digitalt.  

Kulturnatten 2021 planerades att genomföras live med digitala inslag men fick ställas på 

grund av pandemin.  

 

Bolagen  

Karlshamnsbostäder tittar på att bygga i olika geografiska områden inom kommunen. Detta 

för att stärka utvecklingsmöjligheterna för landsbygden, men även förtätning/nyproduktion i 

stadskärnan ingår i planerna. För att lyckas med etablering på landsbygden eller i 
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ytterområden till Karlshamn krävs mer tomtmark samt fungerande infrastruktur och välfärd för 

att folk ska vilja bo och leva där.  

Karlshamnsbostäder arbetar kontinuerligt med att identifiera hållbara och innovativa 

boendeformer för att skapa attraktiva boendemiljöer som fungerar i livets alla skeenden.  

 

Karlshamns Hamn har ett bra miljöinvesteringsprogram som kommer att ge långsiktig 

utveckling med solceller som kommer att stå färdigt 2022. LED-belysning är genomfört på 

många ställen inom hamnen år 2019-2021. Nya effektivare maskiner som drivs av el med 

mera. Utbyte av tjänstebilsflottan till Hybrid-/elbilar på sikt. 

 

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

att ersätta reservproduktion baserad på fossila bränsle till främst bioolja men även genom att 

optimera leveransen av spillvärme från Södra Cell.  

Kafab och byggnationen av 10 000 kvm nya lokaler i kvarteret Emigranten är en stor 

satsning för Karlshamn och den möjliggör för Netport att utvecklas och att fler företag satsar 

på utveckling och innovation i Karlshamn. 

Karlshamnsfastigheters lokaler i Svängsta är viktiga för Karlshamn och möjliggör för företag 

att etablera sig och verka inom kommunen 

 

Blekinge Business Inkubator (BBI) är en hyresgäst hos Karlshamnsfastigheter och de främjar 

utveckling och entreprenörskap. 

Inom fastigheterna på Östra Piren finns det möjlighet att hyra enskilda kontor och 

arbetsplatser vilket ger nystartade företag och entreprenörer möjligheten att på ett enkelt sätt 

etablera sig i en kreativ miljö tillsammans med likasinnade. Detta i sin tur föder möjligheter 

för mer utveckling och entreprenörskap. 

 

Kreativum ska ses som en av de självklara arenor och mötesplatserna för att tillgodose 

regionens behov av framtida kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och 

breddad rekrytering av arbetskraft. 

 

Inriktningsmål 4: Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 

Sammanfattningsvis god måluppfyllelse. 

 

Kommunledning 

Utvecklingen har fortsatt av Stadsbibliotekets publika ytor. Ytorna på plan 2 för 

vuxenavdelningen har färdigställts.  

 

Samhällsbyggnad 

Fortsatt samarbete med SISU och Blekinge IF för att stötta föreningar så att föreningarna i 

sin tur kan utvecklas och möta de behov som finns hos barn och ungdomar. Målet är att fler 

barn och ungdomar blir en del av föreningslivet för att få möjlighet till gemenskap och rörelse, 

vilket påverkar folkhälsan och livskvaliteten. 

 

Karlshamn fortsätter att klättra på rankingen över årets friluftskommun och nu är placeringen 

femma i Sverige, så högt har vi aldrig legat tidigare. 
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Arbete och Välfärd 

Under perioden har totalt drygt 50 hushåll avslutats inom försörjningsstödet då de fått arbete 

eller studerar. Antalet hushåll har fram till augusti slut gått ned från ca 300 i januari till under 

290 st.  

 

Antalet placeringar inom barn och familj ligger på samma antal som i början på året. Däremot 

ses en ökning av egna familjehem och en minskning av konsulentstödda familjehem. 

Institutionsplaceringarna har en liten ökning.  

 

Kostnaden per brukare inom LSS, gruppboende fortsätter att sjunka. De åtgärder som har 

vidtagits under år 2019 och 2020 har gett resultat. De volymökningarna som finns inom LSS 

har delvis finansierats av kostnadsminskningen. 

 

I hela landet ser man ökade kostnader för socialtjänstens verksamheter. Karlshamns 

kommun är alltså inte ensam i den situation kommunen befinner sig i. 

 

Omsorg 

Planering och åtgärder för att möta konsekvenserna av Covid-19 har inneburit negativa 

konsekvenser när det gäller kvalitetsarbete.  

 

Träffpunktsverksamheten har varit helt stängd sedan april 2020 då fysiska möten ska 

undvikas.  Därför har merparten av dessa kontakter skett digitalt. Riskanalyser har gjorts 

inför planerade öppnandet utav träffpunktsverksamheterna under hösten. 

 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning gällande om 

omsorgsnämnden bedriver ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete som används för 

att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Den sammantagna bedömningen är att 

omsorgsnämnden inte fullt ut bedriver ett ändamålsenligt systematiskt arbete. Enligt den plan 

som är antagen av nämnden är ambitionen att ett dokumenterat ledningssystem ska kunna 

presenteras i augusti 2022. 

 

Ett strukturerat arbete med patientsäkerhet via ett analysverktyg är genomfört utifrån den 

nationella handlingsplanen för patientsäkerhet ”Agera för säker vård”. Arbetet är genomfört 

teambaserat med representanter från alla verksamheter. Kartläggningen, som innefattar en 

nulägesanalys med identifierade utmaningar och möjligheter, visar på både goda 

förutsättningar för en god patientsäkerhet på flera områden men även delar som behöver 

utvecklas. 

 

Verksamheten har prioriterat ett fortsatt arbete med en trygg och säker vård och omsorg för 

brukare/patienter under pågående pandemi och smittspridning av Covid-19. Arbetet omfattar 

flera delar med främst förebyggande insatser, varav många påbörjades under 2020. Under 

första halvan av 2021 har arbetet visats sig vara mycket effektivt och endast ett fåtal 

brukare/patienter i verksamheten har varit smittade. I takt med att brukare och personal 

vaccinerats mot Covid-19 har andelen smittade patienter reducerats helt.  

 

Ett omfattande och resurskrävande arbete är genomfört i samråd med Region Blekinge 

gällande vaccination mot Covid-19. Samtliga patienter/brukare i kommunal verksamhet har 

erbjudits dubbla vaccinationer. Karlshamns kommun har också bistått Region Blekinge med 
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att utföra vaccination till personal som faller under folkhälsomyndighetens två högsta 

prioriteringsgrupper. Detta har varit ett stort arbete som sannolikt har bidragit till den 

gynnsamma situation med låg smittspridning som tidigt visat sig i verksamheten.   

 

Bolagen 

Karlshamns Hamn bygger ut säkerhetsorganisationen efter de nya lagstiftningar och krav 

som gäller och har skrivit ett avtal med Securitas för att klara detta.  

 

Karlshamnsbostäder verkar för att erbjuda trygga och bra bostäder och bostadsområden för 

att skapa gemenskap och trivsel för hyresgästerna. Karlshamnsbostäder vill skapa 

mötesplatser i utemiljöerna för att skapa trivsel och trygga mötesplatser och främjar 

mångfald, inkludering och en ökad integration tillsammans med kommun och föreningar. 

Livskvalitet skapas genom boinflytande samt att hyresgäster erbjuds olika typer av aktiviteter 

i syfte att minska utanförskap och otrygghet. Stor vikt läggs på äldre hyresgäster samt barn, 

där Karlshamnsbostäder i samverkan med olika aktörer skapar meningsfull fritid för barn och 

motverkar ofrivillig ensamhet för äldre.  

I samarbetsavtal med föreningar säkerställer vi att våra hyresgästers barn och ungdomar 

erbjuds möjlighet till att delta i föreningslivet. 

 

Kvarteret Emigranten kommer dessutom att tillföra kultur och upplevelser i form av bio och 

konsertlokal. 

 

Kreativum utgör ett attraktivt besöksmål för både egna invånare och tillresande turister. 

 

Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ 

organisation 
Karlshamns kommun har en sjukfrånvaro på ungefär samma nivå som förra året men högre 

än 2019 och det märks även att antalet timanställda ökat. När det gäller både sjuktal och 

ekonomi krävs det fortsatta förbättringar för att måluppfyllelsen ska kunna sägas vara på väg 

mot god eller god. Det ska noteras att resultatet är bättre än förra året vilket innebär en 

positiv utveckling 

 

Kommunen har en utmaning i det ekonomiska resultatet de kommande åren vilket gör att 

sammanfattningsvis kan måluppfyllelsen betecknas som god inom vissa områden, på god 

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

 

Samtliga verksamheter 

Kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen arbetar aktivt tillsammans med nämnder 

och förvaltningar med att nå en ekonomisk hushållning. KF beslutade inför budget 2021 om 

besparingar för att kommunen ska nå en budget i balans. Genom besparingsarbetena finns 

en ökad ekonomisk medvetenhet i hela organisationen. 

 

Ingångsläget för 2021 var tufft för kommunen och arbetet har försvårats av Covid-19. Många 

nya och riktade statsbidrag har kommit under 2021 och prognoser för helåret är väldigt svåra 

att beräkna. 
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I och med Covid-19 så har de verksamheter, som har möjlighet, använt mobilt arbete och 

arbete på hemmaplan i mycket större skala än tidigare vilket har fungerat bra både för 

verksamheterna och för medarbetarna.  

 

För 2021 prognostiseras ett positivt resultat på +50 mnkr med budgetavvikelse på +29 mnkr. 

Utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har KS och KSau under året haft och kommer att ha 

resultatdialoger med nämnder om effektiviseringar och anpassningar. 

 

2019 sågs inom flera områden ett trendbrott då sjukskrivningstalen sjönk. På grund av 

Covid-19 har sjukfrånvaron åter stigit under 2020 och 2021. 

 

Kommunens beredskap för kriskommunikation har genomförts i skarpt läge både internt och 

externt under Covid-19. 

 

Många processer för digitalisering har startats upp och tagit stora steg framåt under 

pandemin. 

Exempelvis har bygglov kunnat hanteras digitalt  och har under det senaste halvåret landat 

på ca 75% vad gäller ansökningar via e-tjänsten och arbetet går vidare med att öka denna 

procentsats ytterligare. Utan digitalisering hade bygglovsprocessen förmodligen fått ligga 

nere under pandemin.  

Integration mellan Wordpress och GIS-kartfunktionen - digital tjänst för att uppmuntra till aktiv 

fritid samt för att möta medborgares krav på högre tillgänglighet.   

Övergripande support och utveckling av digitala tjänster och funktioner för att möta krav 

enligt tillgänglighetsdirektivet. Höstens tillsyn av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) 

visar att vi i stort möter tillgänglighetskraven. Effekten blir en ökad tillgänglighet för personer 

med olika funktionsvariationer. 

Fortsatt utveckling av elektroniska fakturor vilket idag ligger på 90%. 

Kommunen har förbättrat den digitala informationen för besökare och samverkar med 

besöksnäringen för att skapa fler lokala informationsplatser för turister/besökare tillsammans 

med andra aktörer. 

Trots att pandemin har bromsat musikskolans satsningar på nya målgrupper har 

musikskolan breddat utbudet genom nya kurser inom digital musikproduktion och 

musikskapande.  

 

Distansarbete kommer troligen att bestå till viss del även efter det verksamheten återgått till 

normalläge vilket kan innebära effektivare utnyttjande av kontorslokaler. Det är dock alltid 

verksamhetens behov som avgör när så är möjligt. Digitala möten och utbildningar kommer 

sannolikt att bli ett naturligt val vilket redan tydligt märks då det är ett tids- och 

kostnadseffektivt val.  

 

Kommunens verksamheter lämnar externa inhyrda lokaler genom att flytta om inom 

egenägda lokaler vilket ger en besparing. 

 

Positivt är att projektet "Hinseberget -Stadsporten till Karlshamn" vann årets Svenska 

Ljuspris i kategorin "Exteriör". Projektet är även utvalt som Sveriges representant i Nordic 

Lighting Design Award som avgörs under nästa år. 
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Samhällsbyggnad 

Genom projektet med att byta gamla belysningsarmaturer till LED ses redan effekterna i 

driftbudget för belysning, ett bra exempel på en investering vars effekt blir lägre 

driftkostnader. 

 

Utbildning 

De betydande effektiviseringar som är genomförda varje år 2019, 2020 och 2021 ger positiva 

effekter för nämndens ekonomiska utfall. Dock är bedömningen nu att utrymmet för 

ytterligare effektiviseringar är begränsat. 

 

Omsorg 

Inom förvaltningen arbetar idag 61% av medarbetarna heltid, en ökning med 6 %- enheter 

jämfört med år 2020. De medarbetare som arbetar deltid har merparten anställningar som 

överstiger 64 % och flera av dessa medarbetare har anställningar på 80 - 90%. 

Ledningsgruppen inom stöd i särskilt boende har tillsammans med HR-strateg och controller 

påbörjat ett arbete med strategier för att minska sjuktalen. I samband med budgetuppföljning 

synliggörs att trenden för de höga sjuktalen på flera av enheterna är bruten och att 

frisknärvaron markant har ökat. Arbetet planeras att fortgå under hösten. 

 

Bolagen 

Karlshamnsbostäder bedriver ett aktivt arbete för att få nöjda och engagerade medarbetare. 

En viktig del är att erbjuda alla medarbetare möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling 

samt att utveckla ledarskapet i organisationen.  

 

Effektivitet är en av Karlshamns Hamns viktigaste konkurrensmedel. Ett bra mått på detta är 

personalkostnad i relation till omsättning och hamnen har en låg omsättning på personal, den 

större andelen har jobbat här länge. 

 

Involvering av verksamheten inom Vatten & Avlopp i KEAB har varit, och är fortsatt, en 

utmaning. Många åtgärder och aktiviteter är implementerade och processen fortsätter. 

 

God ekonomisk hushållning, finansiella mål  
 

Ekonomi i balans 
Kostnaderna måste anpassas efter intäkterna och ekonomin sätter ytterst gränsen för det 

totala verksamhetsutrymmet om det blir konflikt mellan mål och resurser. 

 

Bedömning 

Kommunens ekonomi har balans mellan intäkter och kostnader 2021. Nämnderna redovisar 

dock negativ budgetavvikelse som uppgår till -34 mnkr och som balanseras av 

finansförvaltningens positiva budgetavvikelse på +63 mnkr. Prognosen för helåret 2021 är en 

budgetavvikelse på +29 mnkr och ett utfall på +50 mnkr. 

 

Kommunkoncernen 
 

Finansiellt mål 

Soliditeten ska uppgå till minst 25 procent över en femårsperiod. 
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Bedömning 

Bedömningen är att målet kommer att uppnås 2021 då soliditeten uppgår till 26 procent per 

2021-08-31.  

 

Kommunen 
 

Finansiellt mål 

Soliditeten ska uppgå till minst 60 procent i genomsnitt över en femårsperiod, exklusive de 

pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna. 

Resultatnivån ska uppgå till lägst 1 procent av summan av skatte- och bidragsintäkter över 

en femårsperiod, enligt de fastställda målen. 

 

Bedömning 

Bedömningen är att kommunen kommer att klara soliditetsmålet 2021 då detta mått per 

2021-08-31 uppgår till 63 procent.  

 

Resultatnivån i förhållande till skatte- och bidragsintäkter (överskottsgraden) över en 

femårsperiod uppgår till 0,7 (perioden jan-aug) vilket innebär att målet ej uppnås. Årets 

resultatnivå 2021 prognostiseras till 2,4 procent vilket visar på en positiv utveckling. 

 

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

hushållning. Bedömningen av den samlade bilden blir därmed att kommunens finansiella 

ekonomiska mål uppnås med tillfredställande resultat helåret 2021. Med hänsyn till beslutad 

investeringsnivå hade överskottsmålet behövt vara 3-4 procent för att behålla soliditeten på 

samma nivå.  

 

RKR:s rekommendationer rörande exploateringar och investeringar började efterlevas redan 

2020. Under 2020 och 2021 har påbörjats ett arbete för att genomlysa de äldre projekten för 

efterlevnad till de nya riktlinjerna. De ekonomiska effekterna av genomlysningen innebär ett 

nedskrivningsbehov av 7,8 mnkr vilket påverkat (försämrat) resultatet per 2021-08-31. 

Prognosen för nedskrivningsbehov på helår uppgår till 14,8 mnkr.  

 

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 
 
Resultatutveckling och analys  
 

Kommunen  
Kommunens prognostiserade resultat uppgår till 50,4 mnkr. 2021 års resultat utgör 2,4 % 

procent av erhållna skatteintäkter och utjämningsbidrag. Pandemins inverkan på resultat för 

helåret 2021 visar på en positiv nettoeffekt utifrån nu kända faktorer. Bidrag för 

sjuklönekostnader har tillförts, bidrag för merkostnader till verksamheter inom hälso- och 

sjukvård har också tillförts för december 2020, bidrag i form av skolmiljarden och 

sammantaget uppgår detta till 15,3 mnkr. Prognostiserade kostnadsökningar och 

intäktsbortfall ligger i nivå med tillförda bidrag för pandemin.  
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Verksamheternas intäkter har ökat med 12 mnkr jämfört med delår 2020. 

 

 Försäljningsintäkterna har minskat med 3 mnkr för luncher till pensionärer, 

kioskförsäljning på Väggabadet och försäljning produktionsskog. 

 Taxor och avgifter har ökat med 3 mnkr inom bygglovsverksamhet och sotningstjänst. 

 Hyror och arrenden har ökat med 2 mnkr för bryggplatser i småbåtshamnar och 

upplåtelseavgift av allmän platsmark. 

 Bidragen har ökat med 1 mnkr och avviker kraftigt mellan olika myndigheter. 

Statsbidragen från Skolverket och Socialstyrelsen har ökat med 30 mnkr och 

statsbidragen från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

övriga statliga myndigheter har minskat med 29 mnkr.  

 Försäljning av verksamhet har ökat med 2 mnkr. Gymnasieskola och vuxenutbildning 

har ökat med 5,3 mnkr och grundskola har minskat med 0,8 mnkr. Dessutom hanterar 

inte kommunens löneenhet Karlshamnsfastigheters löner.  

 Intäkter från exploateringsverksamhet har ökat med 8 mnkr och 5,5 mnkr avser 

tomter på flygfältet i Asarum och 2,5 mnkr är intäkter för Kv Älgen. 

 Övriga intäkter har minskat med 1 mnkr på ströförsäljning av mark samt försäljning av 

maskiner och inventarier. 

 

Verksamheternas kostnader har ökat med 4 mnkr jämfört med delår 2020. 

 

 Personalkostnaderna har ökat med 7 mnkr trots ett års löneökningar. Den arbetade 

tiden har därmed minskat väsentligt i jämförelse med 2020.  

 Lämnade bidrag har minskat med 5 mnkr och den största posten är ekonomiskt 

bistånd som minskat med 3,3 mnkr. 

 Köp av huvudverksamhet har ökat med 5 mnkr. Vuxenutbildningen har ökat med 4,9 

mnkr och grundskolan med 1,3 mnkr. Gymnasieskolan har minskat med 1,6 mnkr och 

förskolan med 0,5 mnkr. 

 Lokalkostnader har minskat med 2 mnkr och störst minskning har Perennagården, 

Drottninggatan 69 och lägenheter för missbrukarvård vuxna.  

 Förbrukningsinventarier och material har minskat med 2 mnkr. Livsmedelskostnader 

har minskat med 1,5 mnkr och förbrukningsmaterial med 1 mnkr. Kostnader för 

arbets- och skyddskläder har ökat med 1 mnkr. 

 

En indikator på balans mellan intäkter och kostnader är att belysa förhållande som visar hur 

stor de av nettokostnader tar i anspråk av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Prognosen 

för 2021 visar på 98,2 %.  
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Bedömning av balanskravsresultatet utifrån 
helårsprognosen  
Kommunen har sedan 2013  en resultatutjämningsreserv (RUR) för att utjämna intäkter över 

tid och därmed kunna möta konjunkturvariationer. Enligt beslutet är det möjligt att avsätta 

den del av årets resultat som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter, utjämningsbidrag 

och kommunal fastighetsavgift. Den samlade avsättningen per 2020-12-31 uppgick till 118 

mnkr. 

 

Nedan visas prognosen för balanskravsavstämningen år 2021. I nuläget är bedömningen att 

möjlighet finns att göra avsättning till resultatutjämningsreserven.  
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Det finns inget krav på återställande av 2020 års resultat då årets resultat 2020 efter 
balanskravsjustering uppgick till +2 mnkr. 
 

Väsentliga personalförhållanden  
Det personalstrategiska arbetet i Karlshamns kommun sker inom Kommunfullmäktiges 

inriktningsmål; Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation.  

De prioriterade insatsområdena som framkommer i kommunprogrammet 2019-2022 samt i 

Mål och Budget 2021 ingår i Kommunstyrelsens VP 2020-2022: 

 

 Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare   

 Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader   

 

2021 har fortsatt präglats av pandemin, med verksamhetspåverkan i olika hög utsträckning 

inom alla kommunens områden. Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2020 men med en 

tydlig ökning från 2019. Fler timavlönade har fortsatt tagits in för att lösa bemanningen, vilket 

påverkar kontinuitet och kvalitet i verksamheten och arbetsbelastning för ordinarie personal. 

När tid och resurser går åt till att lösa de dagliga utmaningarna finns en risk att fart tappas i 

utvecklingsarbetet och att arbetsmiljön påverkas negativt. Därför kan konstateras att ett 

systematiskt arbete med bemanningsplanering utifrån ett helhetsperspektiv är avgörande för 

att klara utmaningarna inom ekonomi, personal och verksamhet. 

 

2021 präglas också av besparingskrav och behov av minskade personalkostnader. Varslet 

på 70 personer är en del i detta. I nuläget har ett tjugotal personer avslutats genom antingen 

uppsägning eller överenskommelse och ett antal avslut har skett genom naturlig avgång. 

Dessa minskningar kommer att ge effekt vid årsskiftet. Personalneddragningarna i 

kombination med omorganisationer inom och mellan förvaltningar innebär förändringar för 

många verksamheter varför kompetens i förändringsledning och förmågan att skapa 

psykologisk trygghet hos såväl individ som grupp blir centralt. I tider av förändring behöver 

särskild uppmärksamhet ägnas åt att bevara det som är välfungerande för att säkra det 

utvecklingsarbete som redan är genomfört.  

 

Kompetensförsörjningen är fortsatt problematisk varför även fortsatt fokus behöver vara på 

de strategiska insatsområdena arbetsmiljö, ledarskap, arbetsinnehåll och anställningsvillkor. 

Det kan särskilt konstateras att chefsomsättningen inom flera verksamheter är högre än 

önskvärt vilket innebär att extra fokus behöver ägnas åt att möjliggöra hållbara 

chefsuppdrag. Att behålla kompetenta medarbetare och chefer är centralt både för att skapa 
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kontinuitet och kvalitet och för att undvika merkostnader som uppstår i samband med 

personalomsättning.  

 

Möten, forum och utbildningar genomförs fortsatt i stor utsträckning helt eller delvis digitalt, 

dels som en konsekvens av Covid-19, dels som en del i digitaliseringsresan. Att leda och 

arbeta på distans kommer även efter pandemin att ingå som en naturlig del i arbetet och av 

den anledningen har ett stödmaterial tagits fram.  

 

Pandemins negativa konsekvenser till trots är det också viktigt att se de positiva effekterna 

som har skett i form av samordningsvinster och gemensamma prioriteringar.   

 

Arbetet med ledarutveckling och att bygga en organisation som styrs utifrån tillitsprincipen 

fortsätter. De organisatoriska förutsättningarna för såväl chefer som medarbetare är 

nyckelfaktorer för att lyckas inom de prioriterade insatsområdena. 

 

Redovisning av sjukfrånvaro 2021-06-30  2020 Totalt 2019 Totalt 2018 Totalt 

Kommunen        

Total sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

8,3 % 8,4 % 7,3 % 7,9 % 

Sjukdagar per anställd (redovisas inte 
från och med 2021) 

-- 25,9 22,6 24,6 

 

Övrig Personalstatistik 2021-08-31 2020 Totalt 2019 Totalt 2018 Totalt 

Kommunen, 1 november        

Antal månadsanställda 3 022 3 038 3 102 3 247 

         

Anställningsform        

därav tillsvidareanställda 2 730 2 719 2 767 2 862 

därav tillsvidareanställda i % 90 % 90 % 89 % 88 % 

         

Sysselsättningsgrader        

därav heltidsanställningar 2 354 2 336 2 296 2 330 

därav heltidsanställningar i % 78 % 77 % 74 % 72 % 

         

Andel timmar som görs av timavlönade     

Andel timmar som görs av timavlönade i 
förhållande till arbetade timmar 

5,9 % 5,9 % 4,5 % 4,6 % 
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2021-06-30 2020 Totalt 2019 Totalt 2018 Totalt

Kommunen totalt 8,3% 8,4% 7,3% 7,9%

Kommunstyrelseförvaltningen 6,83%

Kommunledningsförvaltningen 2,9% 3,3% 5,1%

Samhällsbyggnadsförvaltningen 7,7% 6,2% 6,0%

Utbildningsförvaltningen 6,4% 6,4% 5,5% 5,9%

Omsorgsförvaltningen 11,4% 13,0% 10,8% 11,4%

Förvaltningen för Arbete och
välfärd

9,4% 8,2% 7,8% 9,5%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid 
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Övergripande redovisning av kommunens drift- och 
investeringsverksamhet 
 

Driftredovisning periodiserad per 2021-08-31  (mnkr) 
Sammanställningen visar för varje nämnd och finansförvaltningen: 
 

 

 
 
Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget 
som fastställts för den löpande verksamheten  
 
I tabellen redovisas i sammandrag nämndernas intäkter och kostnader den 31 augusti 2021 i 

jämförelse med delåret förra året, periodens budgetavvikelser samt prognos för utfall och 

budgetavvikelse på helår 2021. I intäkter och kostnader ingår även interna poster. 

 

Driftredovisningen uppvisar ett prognostiserat överskott i förhållande till budget på +29 mnkr, 

vilket fördelar sig med -34 mnkr för nämnderna och +63 mnkr för finansförvaltningen. 

Förklaring till nämndernas avvikelser framgår av respektive nämnds resultatrapport samt i 

följande analys av ekonomiskt resultat.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Intäkter Kostnader Netto Budget Prognos Prognos

Nämnder 210831 210831 200831 210831 210831 200831 utfall avvikelse

Kommunfullmäktige 0 0 0 -1 -2 -1 0 1 1 -3 -3 0

Överförmyndarnämnd 0 0 0 -1 -2 -2 0 0 0 -2 -2 0

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

Kommunstyrelse 131 161 234 -373 -411 -357 -31 38 7 -375 -379 -4

Utbildningsnämnd 109 93 95 -542 -532 -597 16 -10 6 -704 -704 0

Kulturnämnd 3 2 2 -19 -20 -24 1 0 1 -26 -26 0

Teknik- och fritidsnämnd 29 35 35 -75 -82 -96 -6 8 2 -69 -71 -2

Byggnadsnämnd 7 9 8 -10 -13 -12 -2 3 1 -7 -5 2

Omsorgsnämnd 68 47 47 -347 -334 -350 21 -13 9 -435 -428 7

Nämnd för Arbete och Välfärd 37 34 58 -325 -299 -340 3 -27 -23 -405 -441 -36

Summa nämnder 385 382 479 -1 695 -1 696 -1 779 3 1 4 -2 027 -2 061 -34

Finansförvaltning

Pensioner och löner 5 0 12 -18 -27 -23 5 9 13 -40 -28 12

Internränta 11 11 13 -1 -1 0 0 0 0 15 15 0

Skatteintäkter 1 063 1 033 995 0 0 0 30 0 30 1 550 1 591 42

Generella statsbidrag 367 367 368 -16 -15 -17 0 0 0 527 527 0

Finansiella intäkter 11 10 10 0 0 0 1 0 1 15 16 1

Finansiella kostnader 0 0 0 -1 -4 -3 0 3 3 -6 -3 3

Avskrivningar 0 0 0 0 -2 0 0 2 2 -3 0 3

Jämförelsestörande poster 9 0 2 -8 0 0 9 -7 2 0 -6 -5

Anslag till förfogande 0 0 0 0 -6 -9 0 6 6 -9 -1 8

Summa finansförvaltning 1 466 1 422 1 400 -44 -56 -52 45 12 57 2 048 2 112 63

TOTALT 1 851 1 804 1 878 -1 739 -1 752 -1 831 47 13 60 21 50 29

Intäkter Kostnader Budgetavvikelser Helår
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Ersättningar Covid-19  
 

Kommunen har fått 15,2 mnkr i ersättningar som kan kopplas till Covid-19 januari-augusti 

2021. Överskjutande del av sjuklönekostnader för september ingår även i nedan. 

 

 

 

mnkr  Nämnder Finans Totalt 

Bidrag merkostnader* 2,5   2,5 

Bidrag sjuklönekostnader** 4,3 4,7 9,0 

Skolmiljarden 3,7   3,7 

Summa 10,5 4,7 15,3 

*December 2020 
**Överskjutande del av sjuklönekostnader är fördelade till nämnder    

 

 

Nämnder, -34 mnkr Helårsprognos, 

Budgetavvikelse  

Analys av ekonomiskt resultat 

Kommunfullmäktige +/-0 mnkr  Kommunfullmäktiges möjlighet att 

hålla budget påverkas inte av 

anpassningarna och verksamheten 

påverkas inte heller inte 

ekonomiskt av Covid- 19. 

Överförmyndarnämnd +/-0 mnkr  Överförmyndarnämnden har färre 

utbetalda arvoden till 

uppdragstagare under perioden. 

Kommunrevision 

 

+/-0 mnkr  Revisionens prognos för 2021 är 

ett nollresultat i jämförelse med 

budget. 

Kommunstyrelse 

 

-3,9 mnkr  Kommunstyrelsens helårsprognos 

är -3,9 mnkr vilket är en betydande 

förbättring jämfört med föregående 

prognos.   

 Merparten 3,5 mnkr, förklaras av 

kostnader för Båtmansgården i 

glappet mellan att 

Omsorgsförvaltningen flyttar ut och 

Arbete och Välfärd flyttar in och då 

det ej ansetts motiverat att belasta 

Arbete och Välfärd med dessa 

mnkr Nämnder Finans Totalt

Bidrag merkostnader* 2,5 2,5

Bidrag sjuklönekostnader** 4,3 4,7 9,0

Skolmiljarden 3,7 3,7

Summa 10,5 4,7 15,3
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kostnader då det inte bidrar till 

lägre kostnader totalt sett. 

 Lägre intäkter p g a Pandemin som 

förra året påverka Teknik- och 

fritidsnämnden men där budgeten i 

år flyttats till KS.  

Utbildningsnämnd 

 

-0,3 mnkr  Inför budgetår 2021 bedömdes 

avvikelsen till -7 mnkr för att få en 

budget i balans. 

Månadsuppföljning i april visade en 

prognos för helåret på minus 4,4 

mnkr. Helårsprognosen bedöms 

efter augusti månad till -0,3 mnkr. 

Den förbättrade prognosen 

förklaras främst av Interkommunal 

ersättning/ bidrag till fristående 

verksamheter samt positivt utfall 

inom förskolan. Det kvarstår dock 

viss osäkerhet kring kommande 

beslut/ redovisningar/ rekvireringar 

av statsbidrag och kostnader för 

dessa delar. 

 Utifrån beslutade planer för budget 

i balans har förvaltningen vidtagit 

åtgärder för anpassning till budget 

hösten 2021 genom ytterligare 

personalanpassningar inom 

gymnasieskolan, vuxenutbildning, 

fritidshem samt förskoleklass. 

Begränsningar i inköp av 

läromedel på gymnasieskolan. 

 Reglering i anställning av 

visstidsanställda medarbetare i 

förskolan under hösten då 

belastningen i verksamheten är 

lägre på hösten än på våren. 

Förvaltningen arbetar aktivt med 

att söka extern finansiering för 

personalkostnader samt läromedel 

och fortbildningsinsatser. 

 

Kulturnämnd 

 

+/- 0 mnkr  Budgetavvikelsen per 31 augusti 

visar på + 0,9 mnkr vilket består av 

ett antal mindre delposter, bland 

annat sjukskrivningar och inställda 

arrangemang. Nämndens 

budgetram minskade med 2,2 
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mnkr inför 2021 vilket hanterats 

genom nämndbeslutad 

anpassningsplan med bland annat 

lägre personalkostnader som 

kommer att få helårseffekt först 

2022. Helårsprognos +/- 0 mnkr. 

Teknik- och fritidsnämnd -2,0 mnkr  Teknik- och fritidsnämndens 

prognosticerade underskott beror 

till stor del på minskad uthyrning till 

följd av pandemin. Under hösten 

förväntas intäkterna öka något i 

takt med att pandemireglerna 

ändras och möjliggör fler 

aktiviteter. Stor osäkerhet kring 

vinterväghållningen som kan 

försämra utfallet då åretsbudget 

redan är förbrukad. 

 

 Fr o m 2021 har budgeten för 

Väggabadet flyttats från Teknik- 

och Fritidsnämnden till KS. 2020 

bidrog uteblivna intäkter för 

Väggabadet till 2020 års 

underskott (-5,5 mnkr 

helårsprognos vid delårsrapport. 

+1,5 mnkr utfall helår). 

Byggnadsnämnd 

 

+1,5 mnkr  Byggnadsnämnden har högre 

intäkter än budgeterat till följd av 

fler ansökningar och beviljade 

bygglov vilket är en effekt av 

pandemin. Det finns i nuläget 

ingen tendens till avmattning. 

Omsorgsnämnd, 

Omsorgsförvaltning 

 

+7 mnkr  Omsorgsnämndens prognos visar 

på högre intäkter jämfört med 

budget. Villkor och utfall för de 

statsbidrag som kompenserar för 

ökade kostnader är dock inte helt 

klara då denna rapport lämnas 

varför det finns en viss 

prognososäkerhet. Samtidigt har 

förvaltningen haft extra stora 

kostnader för bland annat personal 

samt skyddsmaterial kopplat till 

Covid-19. Det finns viss risk för 

tillfälligt ökad vårdtyngd under 

hösten efter Covid -19 vilket kan 

medföra högre kostnader. 
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Omsorgsnämnd, 

Förvaltningen för Arbete 

och Välfärd 

 

-36,3 mnkr  Underskottet beror på obalans i 

budget samt nya volym- och 

kostnadsökningar. 

 Det finns en nämndbeslutad 

handlingsplan för att minska/ 

undanröja underskottet. Den 

långsiktiga strategin innebär bland 

annat omstrukturera 

gruppbostadsbeståndet och utöka 

service inom LSS, utbyggnad av 

egna öppenvårdsinsatser inom 

barn- och familj istället för 

placeringar samt att skapa 

förutsättningar att gå från 

försörjningsstöd till egen 

försörjning. Planen innebär 

minskade kostnader med 8 mnkr 

under 2021. 

 
 

Finansförvaltning, +63,4 mnkr  

Finansförvaltningens prognostiserade helårsavvikelse är +63,4 mnkr och är i samma nivå 

som prognosen i april. 

 

Finans, +63,4 mnkr Avvikelse  Kommentarer 

Pensioner och löner 

 

+12,3 mnkr  I helårsprognosen ingår 

ersättning för sjuklönekostnader 

januari-september som 

prognostiserats till 4,7 mnkr och 

den överskjutande delen för 

januari-augusti på 4,3 mnkr har 

fördelats till nämnder. 

 Pensionskostnader har negativ 

budgetavvikelse på -6,4 mnkr på 

grund av att utbetalningar 

ansvarsförbindelse ökat samt att 

det saknas budget för 

efterlevandepension och 

familjeskydd.  

 Plus 14 mnkr på justering 

kalkylerat PO då nämnderna 

belastas med samma PO för alla 

anställda. 

 

Internränta +/- 0 mnkr  Internränta som nämnderna 

betalar på bokförda värden av 
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investeringar har ingen 

budgetavvikelse. 

 

Skatteintäkter 

 

+41,6 mnkr  Budgeterade skatteintäkter och 

generella statsbidrag har positiv 

helårsavvikelse på +41,6 mnkr 

enligt den senaste prognosen 

från SKR 2021-08-26 och det är 

en ökning med 3,7 mnkr i 

jämförelse med prognosen från 

SKR 2021-04-29. Budgeten har 

ökat enligt beslut i KF § 93 med 

2,3 mnkr för att finansiera 

tilläggsanslaget för 

löneökningskostnader med 

anledning av lärarnas 

engångsbelopp och nettoeffekten 

blir 1,4 mnkr. 

Generella statsbidrag -0,3 mnkr  -0,3 mnkr på kostnads- 

utjämningsavgift. 

 

Finansiella intäkter 

 

+0,5 mnkr  Utdelningen från Kommuninvest 

är betydligt lägre än förra året och 

borgensavgifterna har positiv 

budgetavvikelse. 

 

Finansiella kostnader +3,2 mnkr  Ränta på upplånat kapital har 

positiv helårsavvikelse på +3,2 

mnkr. 

Avskrivningar 

 

+3,3 mnkr  Plus 3,3 mnkr på avskrivningar 

på grund av lägre investeringstakt 

2020 än budgeterat. 

 

Jämförelsestörande 

poster 

-5,2 mnkr  Minus 7,8 mnkr på nedskrivningar 

enligt beslut i KSAU § 248 plus 

återstående nedskrivningsbehov 

som beräknas uppgå till 7 mnkr 

2021.  

 Helårsprognosen på försäljningar 

av exploaterings- fastigheter 

uppgår till 8,6 mnkr och 

försäljningar av anläggnings- 

tillgångar uppgår till 1,0 mnkr. 

 

Anslag till förfogande +8 mnkr  KS förfogande driftpåverkan 

större investeringar förväntas få 

ett överskott på 8 mnkr. 
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Upplysning om händelser/ transaktioner som krävs för att förstå 

utvecklingen under rapportperioden 
 

Budgeterade effektiviseringar, kompensation obalanser och tilläggsanslag   

I tabellen nedan framgår ursprunglig beslutad budget, anpassnings- och effektiviseringskrav,  

kompensation obalanser samt tilläggsanslag (TA) under året. I driftbudgeten ovan ingår 

således anpassningar och effektiviseringar, kompensation obalanser och tilläggsanslag som 

tillkommit under året. 

 

 
 

Anpassningar och effektiviseringar i budget 2021 

I driftbudget 2021 ingår anpassningar och effektiviseringar med 54 mnkr som fördelats till 

Överförmyndarnämnd 1 mnkr, Kommunstyrelse 26 mnkr, Utbildningsnämnd 11 mnkr,  

Kulturnämnd 2 mnkr, Teknik- och fritidsnämnd 7 mnkr och Omsorgsnämnd 7 mnkr.  

 

Kompensation obalanser i budget 2021 

I driftbudget 2021 ingår kompensation för obalanser med 78 mnkr som tillförts 

Kommunstyrelse 14 mnkr, Utbildningsnämnd 15 mnkr, Teknik- och fritidsnämnd 7 mnkr, 

Omsorgsnämnd 4 mnkr och Nämnden för Arbete och välfärd 38 mnkr.  

 

Tilläggsanslag i budget 2021 

Kommunfullmäktige beslutade § 93 att tillföra Utbildningsnämnden tilläggsanslag med  

2 mnkr för ökade kostnader löneökningar med anledning av lärarnas engångsbelopp.  

 

Nettoeffekten av anpassningar och effektiviseringar, kompensation obalanser och 

tilläggsanslag blir därmed +26 mnkr och fördelar sig med -1 mnkr Överförmyndarnämnden,  

-12 mnkr Kommunstyrelsen, +6 mnkr Utbildningsnämnden, - 2 mnkr Kulturnämnden,   

+/- 0 mnkr Teknik- och fritidsnämnden, -3 mnkr Omsorgsnämnden och +38 mnkr Nämnden 

för Arbete och Välfärd. 

 

 

Driftbudget

nettokostnader, mnkr

Budget 

2021

KF § 142

201123

Varav 

anpassningar 

och 

effektiviseringar

Varav 

kompensation 

obalanser

TA 

löneökningar 

(lärarnas 

engångsbelopp)

KF § 93 

210621

Budget- 

förändringar 

exkl tekn just 

2021

Kommunfullmäktige -3 0 0

Överförmyndarnämnd -2 1 1

Kommunrevision -1 0 0

Kommunstyrelse -184 26 -14 12

Utbildningsnämnd -770 11 -15 -2 -6

Kulturnämnd -31 2 2

Teknik- och fritidsnämnd -95 7 -7 0

Byggnadsnämnd -7 0 0

Omsorgsnämnd -445 7 -4 3

Nämnden för Arbete och Välfärd -403 0 -38 -38

Summa nämnder -1 941 54 -78 -2 -26
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Vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans 2021  
Förutsättningarna för att nå en budget i balans är att styrelse och nämnder kan verkställa 

beslutade effektiviseringar, ta hand om obalanser inom budgetramen och skapa utrymme för 

volymökningar/prisjusteringar under innevarande år. Alternativt beslutas om tilläggsbudget.  

 

Beslutade anpassningar och effektiviseringar uppgår till -54 mnkr, kompensation för 

obalanser från 2020 uppgår till 78 mnkr och kompensation för lärarnas engångsbelopp 

uppgår till 2 mnkr. Förändringar i budgeten inför innevarande år beräknades till ett netto på 

26 mnkr, exklusive kompensation för lönerevision. Trots att nämnderna kompenserat för 

obalanser och förändringarna i budgeten har ett positivt netto, finns ett anpassningsbehov på 

-107,7 mnkr i nämnderna på grund av volymökningar och andra förändringar.  

 

Samtliga nämnder med obalanser arbetar med åtgärder för att nå en budget i balans, vilka 

redovisas löpande till nämnder och styrelse. I nämndernas prognoser finns åtgärder 

motsvarande 72,1 mnkr inarbetade vid rapporteringen i delåret. Nettoeffekten av åtgärder 

och volymförändringar är alltså negativ, d v s volymförändringarna ökar successivt och 

åtgärderna får endast en dämpande effekt på resultatet.            

 

Förändrade budgetramar under året 

 
 
Utöver tilläggsanslag på 2 mnkr har tekniska justeringar gjorts på 84 mnkr för löneökningar, 
kapitalkostnader och driftmedel till sådant som inte får aktiveras som anläggningstillgång 
enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftbudget

nettokostnader, mnkr

Budget 

2021

KF § 142

201123

Löne- 

ökningar 

2020

Anslags- 

finansiering 

Fastighet,

Städ, 

Vaktmästare 

och Bilpool 

etapp 1 

2021

Kapital- 

kostnader 

2021

Driftmedel 

investeringar

2021

Övriga 

tekn just 

2021

TA 

löne- 

ökningar 

(lärarnas 

engångs- 

belopp)

KF § 93 

210621

Löne- 

ökningar 

2021

Ny 

budget 

2021

Kommunfullmäktige -3 0 0 -3

Överförmyndarnämnd -2 0 0 0 -2

Kommunrevision -1 0 0 -1

Kommunstyrelse -184 -6 -168 3 -16 -1 -4 -375

Utbildningsnämnd -770 -16 97 0 -3 -2 -10 -704

Kulturnämnd -31 -1 6 0 0 0 0 -26

Teknik- och fritidsnämnd -95 -1 30 1 -4 1 -1 -69

Byggnadsnämnd -7 0 0 0 0 -7

Omsorgsnämnd -445 -9 25 0 -6 -435

Nämnden för Arbete och Välfärd -403 -7 9 0 0 -4 -405

Summa nämnder -1 941 -40 0 4 -23 0 -2 -25 -2 027
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Investeringsredovisning 
 

Investeringsredovisning per verksamhet  
 

 
 

Kommentarer 
Årets utfall för investeringar beräknas uppgå till 294 mnkr, vilket är 10 mnkr lägre än den 

budgeterade nivån på 304 mnkr och motsvarar genomförandegrad 97 %. Det beror främst på 

tidsförskjutningar i stora exploaterings- och byggprojekt samt att det inte blir utbyte av 

trygghetslarm och inköp av IT-stöd till styrprocessen 2021. 

 

Investeringar, +10 mnkr Avvikelse Kommentarer 

Exploatering näringsliv 

 

+1,1 mnkr  Ingen projektering av utemiljö på 

Östra Piren 2021. 

Exploatering bostäder 

 

+1,2 mnkr  Plus på lokalgata i Asarumsdalen 

där förfrågningsunderlag tas fram 

under hösten och utbyggnad sker 

2022.  

 Plus på asfaltering av lokalgata 

Asarums flygfält. 

Markförvärv 

 

-1 mnkr  Markköpet till ny brandstation, 

Viking Timber fastigheterna och 

köp av fastighet Stilleryd 13:1 

ingår i budgetavvikelse. 

Infrastruktur -2,4 mnkr  Tidigareläggning av utbytet av 

belysningsarmaturer till LED med 

4 mnkr från 2022 då projektet 

ligger före planeringen och har en 

positiv driftpåverkan.  

 Allmän parkering vid Prinsgatan 

är pausad 2021. 

 

 

 

 

Mnkr Delår

Utfall Budget Prognos Prognos

Verksamheter 210831 2021 2021 avvikelse

Exploatering näringsliv 0 -1 0 1

Exploatering bostäder -1 -4 -2 1

Markförvärv -3 -26 -27 -1

Infrastruktur -12 -23 -26 -2

Pedagogisk verksamhet -86 -144 -144 0

Vård omsorg -14 -18 -16 2

Fritid och kultur -20 -41 -38 3

Övrig verksamhet -27 -46 -40 6

TOTALT -162 -304 -294 10

Helår
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Pedagogisk verksamhet +/- 0 mnkr  Byggnation av Mörrums skola 

följer tidplan och budget. 

 Köket på Möllegårdens skola är 

avslutat utan större 

budgetavvikelse. 

 Tillbyggnad och renovering av 

Svängsta förskola har varit ute på 

anbud och beroende på tilldelning 

är det oklart om projektet blir klart 

innevarande år.  

 

Vård omsorg +1,9 mnkr  LSS-boende Korta vägen följer 

tidplan med en mindre positiv 

budgetavvikelse och är klart v 39. 

 Utbytet av trygghetslarm är 

framflyttat till 2022. 

 

Fritid och kultur +3,3 mnkr  Asarums IP har tidsförskjutning i 

pågående projekt som beräknas 

vara klart maj 2022.  

 Väggabadets 50-metersbassäng 

håller sig inom beslutad budget  

men vissa utgifter kommer först 

under våren 2022. 

 

Övrig verksamhet +5,9 mnkr  Utveckling av torget har löpt på 

bra och det har inte varit några 

större problem under 

byggnationen. Hyresgästen tar 

utgifter för inredning mm. 

 Satsningar inom digitalisering 

bedöms kunna ge ett överskott 

vid årets slut. Uppstart av större 

projekt har inte kunnat ske i 

förväntad takt och hanteras under 

kommande år. 

 Det blir inget inköp av IT-stöd till 

styrprocessen 2021. 
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Finansiella räkenskaper för kommunen och 

kommunkoncernen 

Resultaträkning 

 

 

Kassaflöde 

 

Kommunen Kommunkoncernen

2021-01-01- 2020-01-01- Prognos Budget 2021-01-01- 2020-01-01-

Mnkr Not 2021-08-31 2020-08-31 2021 2021 2021-08-31 2020-08-31

Verksamhetens intäkter 2,4 399 492 606 567 753 687

Verksamhetens kostnader 3,4 -1 638 -1 739 -2 575 -2 532 -1 841 -1 780

Avskrivningar -72 -61 -112 -100 -184 -168

Verksamhetens nettokostnad -1 311 -1 308 -2 081 -2 065 -1 272 -1 261

Skatteintäkter 5 1 063 995 1 591 1 550 1 063 995

Generella statsbidrag och 

utjämning 5 351 352 527 527 351 352

Verksamhetens resultat 103 39 37 12 142 86

Finansiella intäkter 11 10 16 15 2 3

Finansiella kostnader -2 -2 -3 -6 -16 -17

Resultat efter finansiella poster 112 47 50 21 128 72

Extraordinära poster 0 0 0 0

Periodens resultat 112 47 50 21 128 72

Kommunen Kommunkoncernen

Mnkr Not 2021-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 112 47 128 72

Justering för ej likviditetspåverkande poster 75 55 191 158

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 187 102 319 230

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 1 27 26 76

Ökning/minskning av korttfristiga skulder -138 -36 -144 -117

Kassaflöde från den löpande verksamheten 50 93 201 189

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar -1

Investering i materiella anläggningstillgångar -162 -102 -479 -299

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - 2 - 3

Förvärv av finansiella tillgångar -1  - -1 -

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar -  - 1 1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -163 -100 -479 -295

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 50 50 361 182

Amortering av långfristiga skulder 0 0 -18 -21

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 50 50 343 161

Årets kassaflöde -63 43 65 55

Likvida medel vid årets början 131 77 265 228

Likvida medel vid periodens slut 68 120 330 283
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Balansräkning  

 

 

Kommunen

Mnkr Not 2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 7 4

Materiella anläggningstillgångar 6

 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 008 1 069 2 929 2 949

 - Maskiner och inventarier 109 132 911 958

 - Pågående nyanläggningar 258 99 862 518

Finansiella anläggningstillgångar 7 188 187 30 30

Summa anläggningstillgångar 1 563 1 487 4 739 4 459

Bidrag till infrastruktur 10  - 10

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 1 - 5 4

Kortfristiga fordringar 147 149 299 326

Kassa och bank 68 131 330 265

Summa omsättningstillgångar 216 280 634 595

Summa tillgångar 1 789 1 767 5 383 5 054

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Årets resultat 112 4 128 39

Resultatutjämningsreserv 118 118 118 118

Övrigt eget kapital 921 917 1 107 1 068

Summa eget kapital 1 151 1 039 1 353 1 225

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 11 9 11 9

Andra avsättningar - 3 106 106

Summa avsättningar 11 12 117 115

Skulder

Långfristiga skulder 8 300 250 3 292 2 952

Kortfristiga skulder 327 466 621 762

Summa skulder 627 716 3 913 3 714

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 789 1 767 5 383 5 054

Kommunkoncernen

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp 

bland skulderna eller avsättningarna 9 602 608 602 608

Borgen- och övriga ansvarsförbindelser 9 3 079 2 785 24 24

Övriga ställda panter  -  - 213 213

Summa panter och ansvarsförbindelser 3 681 3 393 839 845
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NOTER  

NOT 1 Redovisningsprinciper 
För tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2020 sidan 82-85. 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisningen 2020. Nytt beslut gällande 
pensionsskuldsberäkning, RIPS21, till följd av förändrat livslängdsantagande.  
 
 
 

 
  

 

NOT 2 Kommunen Kommunkoncernen

Verksamhetens intäkter 2021-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31

Försäljning av varor och tjänster 20 23 276 237

Taxor och avgifter 41 38 116 112

Hyror och arenden 30 28 179 174

Bidrag 128 127 130 128

Försäljning verksamhet 36 34 29 21

Intäkter från exploateringsverksamhet 8  - 8 -

Övriga intäkter 1 2 15 15

Summa externa intäkter 264 252 753 687

Interna intäkter 135 240  -  -

Summa intäkter 399 492 753 687

NOT 3 Kommunen Kommunkoncernen

Verksamhetens kostnader 2021-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31

Personalkostnader -1 008 -1 000 -1 164 -1 145

Pensionsutbetalningar enl KPA -23 -24 -23 -24

Eget aktiverat arbete 1 5 1 5

Lämnade bidrag -45 -50 -45 -47

Köp av huvudverksamhet -180 -175 -198 -194

Lokal-, markhyror och leasing -69 -71 -33 -33

Fastighets- och entreprenadkostnader -21 -22 -48 -60

Bränsle, energi o vatten -30 -30 -97 -80

Förbrukningsinventarier och material -48 -50 -58 -61

Transporter och resor -12 -12 -17 -15

Övriga främmande tjänster -36 -37 -59 -52

Försäkring- och riskkostnader -4 -4 -8 -9

Övriga kostnader -28 -29 -86 -56

Skattekostnad  -   - -6 -7

Summa externa kostnader -1 503 -1 499 -1 841 -1 780

Interna kostnader -135 -240  -  -

Summa kostnader -1 638 -1 739 -1 841 -1 780

NOT 4 Kommunen

Jämförelsestörande poster 2021-08-31 2020-08-31

Verksamhetens intäkter;

Reavinst vid avyttring av anläggningstillgång  - 1

Avskrivningar;

Nedskrivning av anläggningstilllgång -8 -

Summa jämförelsestörande poster -8 1
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NOT 5 Kommunen Prognos 

Skatteintäkter, generella statsbidrag 2021-08-31 2020-08-31 2021

Skatteintäkter 1 062 995 1 589

Inkomstutjämning 221 218 331

Kostnadsutjämning -15 -16 -23

Regelringsbidrag 64 22 96

Utjämningsbidrag LSS 33 37 50

Fastighetsavgift 48 44 73

Generella statsbidrag beslutade och utb. 2020 - 39 -

Stadsbidrag flyktingvariabler - 6 -

Mellankommunal kostnadsutjämning 1 2 2

Summa skatteintäkter och gen. statsbidrag 1 414 1 347 2 118

NOT 6 Kommunen Kommunkoncernen

Materiella anläggningstillgångar 2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31

Ingående redovisat värde 1 300 1 176 4 425 4 068

Inköp 162 232 478 640

Försäljningar/utrangeringar -3 -2 -6 -17

Omklassificering bidrag infrastruktur -11  - -11 -

Årets avskrivningar -65 -92 -158 -227

Årets nedskrivningar -8 -14 -26 -39

Utgående redovisat värde 1 375 1 300 4 702 4 425

NOT 7 Kommunen Kommunkoncernen

Finansiella anläggningstillgångar 2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31

Aktier i koncernföretag 162 162 - -

Övriga aktier och andelar;

 - Kommuninvest Ekonomisk förening 13 13 13 13

 - Övriga aktier och andelar 3 2 3 2

Övriga långfristiga fordringar 10 10 14 15

Summa finansiella anläggningstillgångar 188 187 30 30

NOT 8 Kommunen Kommunkoncernen

Långfristiga skulder 2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31

Skulder till kreditinstitut 300 250 3 291 2 950

Övriga långfristiga skulder - - 1 2

Summa långfristiga skulder 300 250 3 292 2 952

Genomsnittlig räntebindningstid 2,34 3,46 3,46 3,73

Genomsnittlig låneränta (procent) 0,53 0,78 0,74 0,87

Låneskuldens förfallostruktur 2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31

Lån som förfaller inom;

1 år 50 - 602 525

2-5 år 250 200 1 784 1 603

5-10 år - 50 996 912

Total skuld kreditinstitut inkl kortfr del 300 250 3 382 3 040
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Ulrika Hägvall Lundberg 
Redovisningschef 

 

NOT 9 Kommunen Kommunkoncernen

Ansvarsförbindelser pension 2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31

Ingående ansvarsförbindelser inklusive löneskatt 608 622 608 622

  Ränte- och basbeloppsuppräkning 7 15 7 15

  Årets utbetalning -22 -35 -22 -35

  Ändrat livslängdsantagande i RIPS 11  - 11  -

  Övrig post -1 9 -1 9

  Förändring av löneskatt -1 -3 -1 -3

Utgående ansvarsförbindelse för pensioner 

inkl löneskatt 602 608 602 608

Borgens- och andra ansvarsförbindelser 2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31

Borgen för helägda koncernbolag;

 - Stadsvapnet i Karlshamn AB 286 286 - -

 - Karlshamnsbostäder AB, borgen 1 159 1 079 - -

 - Karlshamns Energi AB (koncernen), borgen 576 577 - -

 - Karlshamns Hamn AB (koncernen), borgen 542 432 - -

 - Karlshamnsfastigheter AB 440 339 - -

 - Kreativum i Blekinge AB 6 2 - -

Summa borgen för helägda dotterbolag 3 009 2 715 - -

Borgen för Västblekinge Miljö AB 46 46 - -

Kommunalt förlustansvar egna hem - - - -

Borgen för NetPort Science Park AB 24 24 24 24

Utgående ansvarsförbindelse för borgen- och 

andra ansvarsförbindelser 3 079 2 785 24 24

Karlshamns Kommun har i oktober 1997 KF §105, ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (KI) samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 291 kommuner 

och regioner som per 2021-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 

likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 

medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 

storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i KI.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlshamns Kommuns ansvar enligt ovan nämnd 

borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 

förpliktelser till 532 634 758 387 kr och totala tillgångar till 547 144 627 093 kr. Karlshamns Kommuns 

andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 591 490 182 kr och andelen av de totala tillgångarna 

uppgick till 3 676 217 406 kr
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RESULTATRAPPORT OMSORGSNÄMNDEN ÅR 2021 
Period: Januari – Augusti 

Nämnd: Omsorgsnämnden 

Nämndsordförande: Leif Håkansson 

Förvaltning: Förvaltningen för Arbete och Välfärd 

Förvaltningschef: Torill Skaar Magnusson 

 

Nämndens verksamhetsområden 
 LSS 

 Individ och familjeomsorg, barn och familj 

 Individ och familjeomsorg, försörjningsstöd, arbetsmarknad och introduktion, 
vuxenenheten 

 Administration 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
Under perioden har totalt drygt 50 hushåll avslutats inom försörjningsstödet då de fått arbete eller studerar. Antalet hushåll har fram till 
augusti slut gått ned från ca 300 st i januari till under 290 st.  
Antalet placeringar inom barn och familj ligger på samma antal som i början på året. Däremot ser vi en ökning av egna familjehem och en 
minskning av konsulentstödda familjehem. Institutionsplaceringarna har en liten ökning.  
 
Kostnaden per brukare inom LSS, gruppboende fortsätter att sjunka. De åtgärder som nämnden har vidtagit under år 2019 och 2020 har 
gett resultat. De volymökningarna som finns inom LSS har delvis finansierats av kostnadsminskningen. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

inriktningsmål och uppdrag i statliga styrdokument. Detta kommer att vara underlag till kommunens årsredovisning. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Ökad psykisk hälsa hos barn och 
ungdomar i Karlshamn 

Andelen barn och ungdomar med psykisk 
ohälsa skall årligen minska 

10 % Har ej mätts under 
perioden 

Välj status 

Minskad barnfattigdom för de barn 
vars föräldrar har försörjningsstöd 

Andel barnfamiljer med försörjningsstöd 
skall årligen minska  

10 %  Välj status 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

     

     

     

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Alla personer som har 
försörjningsstöd och som står till 
arbetsmarknadens förfogande skall 
ha ett varaktigt arbete 

Antalet hushåll som får försörjningsstöd 
skall årligen minska 

10 % Har minskat från 
januari till augusti 
från 305 till 289 st 
hushåll 

Ej uppfyllt  

Alla personer som har 
försörjningsstöd och som står till 

Andel i arbete eller studier ett år efter 
inskrivning på Arbetsmarknadsenheten  

50 % Ej mätt på årsbasis 
Under perioden har 
fler hushåll lämnat 
till studier, arbete 

Välj status 
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arbetsmarknadens förfogande skall 
ha ett varaktigt arbete 

eller ersättningar 
från 
Försäkringskassan. 

 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Ökad kvalitet i nämndens insatser, 
med kvalitet avses: ökad nöjdhet med 
insatser 

Andel upplevd nöjdhet hos brukarna 95 % Samtliga indikatorer 
följs upp under 
hösten 

Välj status 

Ökad trygghet hos brukarna Andel upplevd trygghet hos brukarna 90 %  Välj status 

Ökad delaktighet för brukarna Andel upplevd delaktighet hos brukarna 90 %  Välj status 

Ökat respektfullt bemötande Andel upplevd respektfullt bemötande hos 
brukarna 

95 %  Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 
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Ökad kostnadseffektivitet i 
nämndens verksamheter 

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

  Välj status 

Ökad social hållbarhet Sjukfrånvaron i verksamheten skall 
årligen minska 

Hänvisning till 
Kommunstyrelsens 
indikatorer 

 Välj status 

Ökad ekologisk hållbarhet Ökad ekologisk hållbarhet Hänvisning till 
Kommunstyrelsens 
indikatorer 

 Välj status 

 

 

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

verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 

Nämnden för arbete och välfärds underskott för år 2020 uppgick till 52,3 mnkr. Nämndens tilldelade ekonomiska ram 
förstärktes med ca 38 mnkr för år 2021. Kommunfullmäktige beviljade nämnden för arbete och välfärd ett tilläggsanslag med 
10 mnkr under år 2020. Tilläggsanslaget gällde bara år 2020. Det innebär att nämnden startade år 2021 med minus 28 mnkr. 
Därtill tillkommer kända volymökningar med ca 12 mnkr, vilket i praktiken betyder att nämnden startade året med minus 40 
mnkr. Nämnden har tagit beslut om en handlingsplan för att helst undanröja underskottet eller i alla fall minska underskottet. 
Planen innebär att nämndens kostnader under år 2021 minskar med ca 8 mnkr. Nya och tidigare okända volym och 
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kostnadsökningar gör att prognosen hamnar på -36,4 mnkr. Underskottet beror på obalans i budget och nya 
kostnadsökningar.  
Nämnden för arbete och välfärd läggs ner från 1 juni år 2021. Det politiska ansvaret flyttas över till nuvarande omsorgsnämnd. 
Utmaningarna är att ha stor uthållighet i den tidigare politiskt beslutade långsiktiga strategin. Det vill säga omstrukturera 
gruppbostadsbeståndet och utöka antalet service inom LSS. Utbyggnad av egna öppenvårdsinsatser inom barn och familj för 
att ge insatser på hemmaplan istället för placeringar. Den tredje strategin är från försörjningsstöd till egen försörjning. Det 
finns mätningar via ”Kostnad per brukare” att tidigare gjorda satsningar har gett resultat och kommer att ge fortsatta 
kostnadseffektiviseringar. En annan utmaning är att hantera okända volymökningar.  
 
I hela landet ser man ökade kostnader för socialtjänstens verksamheter. Karlshamns kommun är alltså inte ensam i den 
situation kommunen befinner sig i. 

 

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
Nämndens framgångar under årets första kvartal är att den tidigare antagna strategin för att öka kostnadseffektiviseringen har gett 
resultat. Ensolutions rapport ”Kostnad per brukare 2020” visar tydligt att nämnden har hållit fast vid den ursprungliga strategin och också 
gjort kostnadseffektiviseringar. 

 
 

 

 

 

 

4. Personaluppföljning 
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Info: Sjukfrånvaro i procent kommer att tas ut från QlikView från och med augustiuppföljningen 

Arbete och välfärd     
Redovisning av 
sjukfrånvaro 

2021-06-30 2020 Totalt 2019 Totalt 2018 Totalt 

          

Total sjukfrånvaro i procent av 
de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid 

9,4% 8,2% 7,8% 9,5% 

Sjukdagar per anställd - 
redovisas inte från 2021  -- 26,1 24,3 29,2 

          

Övrig Personalstatistik 2021-08-31  2020 Totalt 2019 Totalt 2018 Totalt 

1 november respektive år exkl 
2021-06-30         

Antal månadsanställda 473 475 473 495 

          

Anställningsform         

därav tillsvidareanställda 449 451 444 459 

därav tillsvidareanställda i % 95% 95% 94% 93% 

          

Sysselsättningsgrader         

därav heltidsanställningar 367 392 335 318 

därav heltidsanställningar i % 78% 83% 71% 64% 

          

Arbetade timmar helår         

Andel timmar som görs av 
timavlönade i förhållande till 
arbetade timmar 

16,34% 13,24% 9,74% 10,44% 
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Analys 
Kompetensförsörjning/Personalomsättning  
 
Under 2020 togs en strategi fram för att stärka kompetensförsörjningsarbetet. Kompetensförsörjningsstrategin presenterades för KSAU 
2020 och kommer fortsätta följas upp under 2021. Strategin innehåller ett fördjupat samarbete med Utbildningsförvaltningen, 
förvaltningen för Arbete och Välfärd samt Omsorgsförvaltningen. Centralt i Karlshamns Kommun tillsattes en projektledare på 50 %, som 
under första halvåret 2021 fokuserade på breddad kompetensförsörjning. Förvaltningarna kommer fortsätta sitt gemensamma arbete 
vilket ha till syfte att främja kompetenshöjande insatser för ökad kvalitet. 
 
Förvaltningen har senaste två åren visat en tydlig ökning vad det gäller andel timmar som görs av timavlönade i förhållande till arbetade 
timmar. Under hösten 2021 kommer ny lagändring ske vilket innebär att konverteringsregel till tillsvidareanställning sker redan vid 18 
månaders anställning under en femårsperiod. Förvaltningen har ett antal timavlönade och månadsanställda, vilka kommer att konvertera 
till tillsvidareanställda från 211001. En bidragande faktor till ökningen kan vara den ökade sjukfrånvaron i förvaltningen samt hanteringen 
av covid-19 som i vissa delar krävt ökad bemanning.  
 
Med anledning av det ekonomiska läget under 2020 för Förvaltningen för arbete och välfärd gjordes neddragningar av personalen genom 
att exempelvis inte tillsätta vakanta tjänster samt avveckla Introduktionsenheten och HVB Fyren. Effekten på detta kommer dröja innan 
den syns med tanke på när på året insatserna vidtogs och uppsägningstid. Inom verksamheter med utmaningar att bemanna 
verksamheten så som IFO Barn och familj samt inom Öppenvården har även beslut fattats om att överanställa för att kunna hantera 
frånvaro inom befintliga anställda. Detta för att säkerställa att verksamheten uppfyller lagkraven, för att skapa kontinuitet men även för att 
undvika nyttjandet av konsulter. Detta kommer på sikt synas i antalet månadsanställda men kostnaden förväntas ge en marginell ökning 
då dessa medarbetare ska finansieras av verksamhetens långtidsfrånvaro.  
 
Sjuktal 
 
Under 2018 och 2019 gjordes ett omtag inom Karlshamns Kommun för att minska antalet sjukskrivna, både lång- och 
korttidssjukfrånvaron. Framför allt syns en ökning i korttidssjukfrånvaron som ökat från 4.8% 2020 till 10,72% under motsvande period 
2021. Under 2020 skedde en ökning av sjuktalen med 0,4 % -enheter från 7,8 % till 8,2 %. Sjukfrånvaron har hitintills under 2021 ökat i 
relation med föregående två år upp till 9,4 %. Ökningen skulle delvis kunna bero på covid-19, som både genom sjukdomsfall och genom 
ökade försiktighetsåtgärder samt tydliga restriktioner kan ha påverkat sjuktalen.   

 

5. Ekonomisk uppföljning, drift 
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Info: Kopiera in driftuppföljning från excelmallar, se exempel nedan 

Arbete och Välfärd Budget Utfall Avvikelse Budget 
helår 

Prognos-  
avvikelse 

Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Utfall 

  Aug 2021 Aug 2021 Aug 2021 2021 2021 Apr Feb Aug 2020 

           

Intäkter 33 980 37 415 3 435 50 170 -66 -4 040 -2 58 063 

           

Personalkostnader -170 240 -188 203 -17 963 -262 455 -23 269 -22 917 -31 789 -190 747 

Övriga kostnader -127 379 -136 034 -8 655 -191 111 -13 025 -10 306 -998 -148 670 

Kapitalkostnader -977 -978 -1 -1 467 0 0 0 -847 

Bruttokostnader -298 596 -325 215 -26 619 -455 033 -36 295 -33 223 -32 787 -340 264 

           

Nettokostnader -264 616 -287 800 -23 184  -404 863 -36 361 -37 263 -32 789 -282 201 

 

 

6. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning 
Här redovisas uppföljning av sådana faktorer som är av särskild betydelse för nämnden i relation till dess ansvarområde. 
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Sammanställning över A&V resultat för perioden Januari - Augusti 2021

Nämnden för Arbete- och Välfärd 2101-2108

Verksamhet Helårsprognos
Avvikelse         

2101-2104
Diff

Avvikelse        

2001-2012

Diff mot          

2101-2108

LSS -179 -880 701 -9 977 9 798

Ledning och gemensamt -22 024 -21 665 -360 -786 -21 238

Social psykiatrin -1 537 -596 -941 -64 -1 473

Insatser för vuxna -1 417 -2 262 845 -6 370 4 954

Barn och familj -7 546 -8 361 815 -21 867 14 321

Försörjning -4 901 -4 487 -414 -9 478 4 577

Arbetsmarknad 65 24 41 2 716 -2 651

Introduktion 1 152 1 004 147 -5 240 6 392

Ensamk flyktingungdom 28 -41 69 -1 214 1 242

Summa -36 361 -37 263 902 -52 280 15 919

Föregående uppföljning Avvikelse mot bokslut
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7. Anpassningar och covid 19, se bilagor i slutet av resultatrapporten 

LSS Intäkter Pers.kostn

Budget 14 156 -147 860

Prognos 16 321 -147 377

Ledning och gemensamt Intäkter Pers.kostn

Budget 943 6 075

Prognos 1 570 -17 324

Social psykiatrin Intäkter Pers.kostn

Budget 1 537 -15 855

Prognos 1 524 -17 176

Insatser för vuxna Intäkter Pers.kostn

Budget 1 693 -14 321

Prognos 1 762 -16 814

Barn och familj, exkl familjehem Intäkter Pers.kostn

Budget 1 836 -23 570

Prognos 588 -20 831

Barn och familj, familjehem Intäkter Pers.kostn

Budget, familjehem 0 -13 050

Prognos, familjehem 1 149 -14 722

Försörjning Intäkter Pers.kostn

Budget 800 -9 450

Prognos 584 -9 826

Arbetsmarknad Intäkter Pers.kostn

Budget 23 034 -32 008

Prognos 20 420 -30 626

Introduktion Intäkter Pers.kostn

Budget 2 793 -4 954

Prognos 2 649 -4 084

Ensamk flyktingungdom Intäkter Pers.kostn

Budget 3 378 -7 464

Prognos 3 536 -6 945

-4 451

Övr. kostn.

-1 745

-2 393

Övr. kostn.

-3 534

-2 237

Övr. kostn.

-4 876

-20 514

-30 491

Övr. kostn.

-21 965

-26 273

-10 406

-8 265

Övr. kostn.

-3 878

-8 944

Övr. kostn.

-4 082

Övr. kostn.

-14 965

-13 957

Övr. kostn.

Övr. kostn.

-101 683

-104 510

Övr. kostn.

-9 012
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Nämndens sammanställning över anpassningar, beslutade och planerade. 

Merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 

 

8. Investeringsuppföljning  

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

Kommunstyrelsen

(tkr)

Beslutad 

totalutgift

Ack 

utfall

Prognos 

avvikelse

Årsbudget 

2021

Utfall 

jan-aug

 2021

Prognos 

avvikelse 

2021

Prognos 

föregående 

uppföljning 

(apr)

Projekt > 7 mnkr 0 0 0 0 0 0 0

 

Projekt < 7 mnkr 0 0 0 0 0 0 0

Summa balansräkningen 0 0 0 0 0 0 0

Utgifter sedan projektens start Varav årets investeringar
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9. Exploateringsuppföljning  

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. 

  

10. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 
 
Förvaltningen uppvisar en bättre prognos än vad som redovisades vid förra uppföljningen efter april månad. Differensen är på + 902 tkr.  
Det finns både positiva som negativa utvecklingar inom verksamheterna mot den föregående prognosen. 
 
LSS, ökade intäkter som kompenserar ökade kostnader ger en positiv utveckling mot april med + 701 tkr. 
Ledning och gemensamt, ökningen finns bland övriga kostnader, bland annat ökade IT-kostnader.  
Prognosförändring mot april - 360 tkr. 
Socialpsykiatrin, ökade kostnader kring en placering. Prognosförändring mot april - 941 tkr. 
Insatser för vuxna, lägre placeringskostnader inom missbruksvård bidrar till en positiv prognos.  
Prognosförändring mot april + 845 tkr 
Barn och familj, en minskning av institutionsplaceringar samt inom konsulentstödda familjehem bidrar till en positiv utveckling av kostnaderna för barn 
och familj. Prognosförändring mot april + 815 tkr. 
Försörjning, ökade kostnader inom placering. Prognosförändring mot april - 414 tkr. 
 
LSS har ett underskott på -0,2 mnkr. De större förändringarna finns inom personlig assistans, boende samt daglig verksamhet. Ökade kostnader för fler 
assistansärenden samt en ökning av kostnader för tillfällig utökning gör att verksamheten ökar i sina kostnader. 
I boende verksamheten ser vi en positiv trend vad gäller personalkostnaderna. Det i samband med en liten minskning i kostnader för externa 
placeringar gör att vi har en positiv kostnadsutveckling här.  
Även i daglig verksamhet fortsätter den positiva trenden gällande främst personalkostnaderna. 
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Ledning och gemensamt har ett underskott på - 22 mnkr. Underskottet beror främst på att en stor del av obalansen i budgeten har budgeterats här. 
 
Socialpsykiatrin har ett underskott på -1,5 mnkr. Underskottet här beror på dem ökade kostnaderna som har uppstått på grund av en placering som har 
varit väldigt kostsam. 
 
Insatser för vuxna har ett underskott på – 1,4 mnkr. Underskottet beror på tidigare redovisad obalans i budgeten. Det finns en positiv trend vad gäller 
antalet institutionsplaceringar gällande missbruksvård. I relation till detta ser vi ökade personalkostnader på Stödboendet som en följd av de ärenden 
som finns där. När det gäller placeringarna för Våld i nära relation så ser vi tyvärr en ökning men i dagsläget ser kostnaderna att hamna inom budgeten 
för dem placeringarna. 
 

 
 
Barn och familj har ett underskott på -7,5 mnkr. Verksamheten har fortfarande höga kostnader för placeringar men den senaste trenden visar på 
minskat antal placeringar inom institutionsplaceringar och konsulentstödda familjehem. Verksamheten har fortsatta kostnader för konsulter som 
påverkar resultatet negativt. Ökning av egna familjehem. 
    *Placeringskostnaderna för Institutionsvård har ett underskott på – 3,2 mnkr. 
    *Familjehem (egna och konsulentstödda) -0,2 mnkr 
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Försörjningsstöd har ett underskott på - 4,9 mnkr. Underskottet beror på tidigare redovisa obalans i budgeten samt en ökad kostnad av utbetalt 
ekonomiskt bistånd jämfört med budget. Vi kan se att antalet hushåll har minskat medan kostnaden per hushåll har ökat. Sedan den förra prognosen 
har kostnaden legat ganska stabil med en kostnad på ca 2 mnkr/mån.  
 

 
 
Arbetsmarknad har ett överskott 65 tkr. 
 
Introduktion har ett överskott på + 1,1 mnkr. Överskottet beror på att Introduktionsverksamheten upphört. Tolkverksamheten ligger fortfarande kvar 
under denna redovisning och har en prognos på – 600 tkr vilket härleds till minskade intäkter. 
 
Ensamkommande har ett överskott + 28 tkr.    
 
I ovanstående prognos finns en osäker fordran från Migrationsverket på ca 1 858 tkr som gäller för 2020. Intäkten är upptagen i bokslut och beslut från 
Migrationsverket gällande ansökan inväntas efter september månad.  
 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Utfall 2 053 1 892 2 773 2 023 2 102 2 097 2 094 1 923

Budget 1 977 1 974 1 974 1 977 1 974 1 974 1 974 1 977 1 974 1 974 1 974 1 977

Antal 301 316 319 325 305 298 297 286
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11. Övriga verksamhetsmått / nyckeltal 

Utöver de indikatorer som redovisas ovan kan nämnden ange övriga relevanta verksamhetsmått eller nyckeltal som används 

som underlag för analys och beskrivning till nämndens resultat för året.  

Verksamhetsmått 2017 2018 2019 2020 2021

 

 

 

 

 

12. Uppföljning av internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Markera  Åtgärd 

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

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

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

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt 
sätt 

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

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

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

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

 

Bilaga Anpassningar 

Info: Kopiera in uppföljning från excelmallar, se exempel nedan 

        

Uppföljning av anpassningar Anpassningar      
KF beslut  

Ytterligare 
förändringar 

som 
uppkommit  

Totalt  
krav om 

anpassning 

Förslag 
handlingsplan 

förvaltning 

Beslutad 
handlingsplan 

nämnd 

Anpassningar 
i prognos 

Prognos-  
avvikelse 

Nämnd 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 
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Arbete och Välfärd 0 40 189 40 819 8 576 8 576 3 828 -36 361 

 
Analys:        

Arbete och Välfärd 
 

De åtgärder som förvaltningen har tagit fram i sin handlingsplan fortgår. Man räknar med att de åtgärderna 
kommer att ge det resultat i minskade kostnader som man har bedömt. Anledningen till att ”Anpassningar i 
prognos” visar ett lägre resultat är de volymökningar på placeringar som vi ser inom Barn- och familj. 
 

 

Bilaga Covid 19 

Info: Kopiera in uppföljning från excelmallar, se exempel nedan 

Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till covid-19 

Periodens 
kostnader  

för covid-19 

Kompensation 
sjuklön 

Övrig 
kompensation 

för 
merkostnader  

Lägre intäkter 
i prognosen 
för covid-19 

Ökade 
kostnader i 

prognosen för 
covid-19 

Helårsprognos 

Nämnd             

Arbete och Välfärd -1 189,4 1 003 489,2 -400 -1 784 -692 

       

Analys:       

Arbete och Välfärd 
Minskade intäkter på ex daglig verksamhet. Kostnadsökning beror på ökade personalkostnader vid 
misstanke/bekräftad Covid 19. Ersättningen avser sjuklönekostnader för perioden jan-juni samt övriga 
kostnader från 2020. 
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RESULTATRAPPORT BYGGNADSNÄMNDEN ÅR 2021 
Period: Januari- Augusti 2021 

Nämnd: Byggnadsnämnden 

Nämndsordförande: Jan Bremberg 

Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen  

Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

Avdelningschef: Emina Kovacic 

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Stadsbyggnadsavdelningen 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
Tack vare digitaliseringsprocessen löpte stadsbyggnadsavdelningens verksamhet enligt plan. Pandemin och reserestriktioner har 
inneburit att många människor valt att satsa på byggnation på hemmaplan vilket kan ses tydligt i stadsbyggnadsavdelningens positiva 
resultat för perioden. Om-, till- och nybyggnad har medfört större intäkter och skapat förutsättningar för flera kommuninvånare. 
Digitalisering av bygglovsverksamheten har underlättat för medborgare att ansöka om olika tillstånd vilket medfört ökat tempo i 
handläggningen. Ökat antal strandskyddsdispenser talar tydligt om att det är havs- och sjönära boende människor föredrar.  
 
Mätning och planeringsverksamhet följer planerad budget och vi ser att utredningsbehovet ökar stadigt, något som kännetecknar alla 
kommuner pga olika myndighetskrav vad gäller förorenad mark, dagvattenhantering, buller mm. Flera större kommunala 
planeringsprojekt löper parallellt med privata initiativ, något som är väldigt positivt med tanke på Vision Karlshamn 50 000. Även 
förhandsbesked ökat i antalet och vi ser de som viktig komplement till detaljplaner då de möjliggör flera boendealternativ på landsbygden. 
 
Arbete hemifrån har fungerat över förväntan, medfört bättre förutsättningar för flera medarbetare och är något som kommer att 
uppskattas även när pandemin är över om arbetsgivaren medger det. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

inriktningsmål och uppdrag i statliga styrdokument. Detta kommer att vara underlag till kommunens årsredovisning. 

 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Trots fortsatta restriktioner under denna period har arbetet med både bygglov och detaljplaner fortskridit enligt plan. Även mätningsverksamheten har 
haft oförändrad intäktsbas då deras arbete är direkt avhängigt plan och bygglovverksamheten. Ökat intresse för bostadsbyggande ställer krav på 
framtagande av strategiska dokument såsom planprogram och FÖP för Karlshamns innerstad.  
Vi märker att det krävs allt större antal utredningar som gör att framtagandet av detaljplaner tar allt längre tid. Exempel på utredningar: 
dagvattenhantering, klimatanpassning, avancerade trafikutredningar, luktutredningar mm.  
 
Vad gäller digitalisering pågår arbete på plansidan som förbereder för planverksamhetens övergång till digitala detaljplaner och översiktsplaner. 
Bygglovsverksamheten har under det senaste halvåret landat på ca 75% vad gäller ansökningar via e-tjänsten och vi jobbar vidare med att öka denna 
procentsats ytterligare. Det man kan konstatera är att man trots högt tryck på bygglovsansökningar under perioden då distansarbete har varit 
rekommendationen, lyckats handlägga och leverera tack vare att man har en digital bygglovsansökningsprocess.  

 
Byggnadsnämndens prioriterade utvecklingsområden 
Att skapa förutsättningar för att bygga nya bostäder för olika behov och ändamål. 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Det finns levande, attraktiva och 
ändamålsenliga boendemiljöer för alla 

Andel antagna detaljplaner som 
främjar blandstad. 

> 80 % av alla 
detaljplaner som beslutas 
ska främja blandstad. 
Mäts årsvis. 

Följs upp vid årsskiftet  

Antal startbesked för bostäder > 80 startbesked per år 149 Helt 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Under denna period har flera ansökningar om nya detaljplaner och bygglov inkommit från den privata sidan vilket är helt i linje med 
kommunens önskemål då kommunens övergripande ekonomi koncentrerar sina insatser till kärnverksamheten. Dialog med 
kommuninvånare har ägt rum i form av skriftliga synpunkter i samband med olika projekt samt genom aktiviteter under Arkitekturveckan 
som engagerat både våra äldre och skolungdomar. 
 
Byggnadsnämndens prioriterade utvecklingsområden 
Uppmuntra utbyggnad och planering av ekologiskt hållbara miljöer vid nybyggnad och planering. Förtäta istället för att bygga ut på ekologiskt känslig 
mark. 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Att Karlshamn utvecklas hållbart på ett 
sätt som gynnar både tillväxten och 
ekologin. 

5 av 8 ledord i ÖP  
finns med i varje beslutad detaljplan. 
 (Ledord ÖP: Förtätning, Hållbara 
kommunikationer, Funktionsblandning, 
Servicenära, Naturnära, Miljövänlig energi, 
God infrastruktur och Levande landsbygd) 

>75 % av beslutade 
detaljplaner. 
Mäts årsvis 

Följs upp vid 

årsskiftet 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Under perioden så har restriktioner kring distansarbete fortsatt och arbetet har fungerat väl. Medarbetarna och ledning har upplevt möjligheten till 
distansarbete som något positivt så med de nya riktlinjerna kommer man att fortsätta erbjuda mobilt arbete när det så är möjligt. 
 
Byggnadsnämndens prioriterade utvecklingsområden 
Flexibel arbetsgivare med medarbetaren i fokus och en lärande organisation. 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Att Karlshamns kommun är en 
attraktiv och modern arbetsplats där 
medarbetare får lov att utveckla och 
utvecklas. 

Minska sjukfrånvaron < 2020 års utfall Följs upp delårsvis  

Omsättning chefer, andel som stannar kvar 
minst fyra år i organisationen. 
 

>2020 års utfall Följs upp delårsvis Helt 

 
 

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

verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. 

 

 Att planera i rätt ordning och ges tid och möjlighet att arbeta med strategiska dokument innan olika detaljplaner påbörjas. 
          

 Att med befintlig styrka klara tillfälliga toppar, framförallt på bygglovssidan som har upplevt hårt tryck under första halvåret. 
           

 Att planera långsiktigt när det gäller mätningsverksamhet där flera medarbetare förväntas gå i pension inom en femårsperiod. 
    

 Att korta ner tidplaner som i allt större omfattning påverkas av leverans från konsulter (utredningar) och respons från andra 
myndigheter (LST och MFBV bla).      
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3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
 

 Arbetet i Stadsmiljögruppen har resulterat i flera positivt uppmärksammade gemensamma insatser som tex skyltar som 
uppskattades av allmänheten.        
     

 Arkitekturveckan som genomfördes i en ”coronaanpassad” hybridvariant blev en succé. I år breddades programmet till att 
involvera och inkludera även barn och unga genom en tipspromenad. Även boende för äldre var en del av programmet vilket 
lockade våra äldre.         
    

 Framgångsrikt arbete med digitalisering av bygglov ledde till ökad produktivitet och högre intäkter.   
          

 Nyligen antagen detaljplan i Hällaryd som möjliggör bostäder på landsbygden.    
         

 Tack var stadsbyggnadspriset ser vi alltfler goda exempel på byggnation värd att prisa.   
          
         

 

 

 

4. Personaluppföljning 

Utfallet för perioden jan-aug 2021 gällande total sjukfrånvaro blev 6,83%. Denna siffra avser personal i hela Kommunstyrelse-       

förvaltningen och inte bara personal i Byggnadsnämnden. Målet är ett resultat på mindre 7,7% (2020 års resultat).  

 

 

 

 

122



5. Ekonomisk uppföljning, drift 

 

 

10. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
Pandemin har skapat en pågående trend av byggande, detta har i sin tur skapat ökade intäkter i form av ansökningar och beviljade 
bygglov. 
Vi ser i nuläget inte någon tendens till avmattning, samtidigt finns signaler kring att olika typer av byggmaterial är en bristvara och det har 
som en följd av detta skett stora prisökningar vid byggande. 
 
Verksamheten lämnar en prognosavvikelse om plus 1 500 tkr helår grundat på ovanstående. 
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12. Uppföljning av internkontrollplan Grönt = ingen avvikelse,  Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse, Rött = Större allvarlig avvikelse 

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
perio
d 

Rapportering till 
Marker

a  
Åtgärd 

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

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Ht 
2021 

Kommunstyrelsen 
och nämnder 

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

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut av 
telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång 
under året 

Stickprov Ht 
2021 

Kommunstyrelsen 
och nämnder 

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

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt sätt 

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Ht 
2021 

Kommunstyrelsen 
och nämnder 

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

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Ht 
2021 

Kommunstyrelsen 
och nämnder 

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

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
Rättssäker 

myndighets 

-utövning 

Checklistor Nämnds-

ordförand

e & 

förv.chef 

1 ggr/år Stickprov, 

granska  

plan- och 

bygglovs 

- processen.  

Jan- 

dec 

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

 
Laga kraft-vunna 

överklaganden som ej är enligt 

nämndens beslut 

Nämnds-

ordförand

e & 

förv.chef 

Löpande 

information 

vid varje 

nämnds-

möte 

 
Jan- 

dec 

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

På ett säkert sätt 

hantera situationer 

som upplevs som 

hotfulla för ledamöter 

Tillbudsrapporter Nämnds-

ordförand

e 

Information 

vid 

uppkomna 

tillfällen 

 
Jan-dec KS  ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder 

nämnden har eller kommer att 
genomföra vid avvikelse  
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Bilaga Anpassningar  

 

 

Bilaga Covid 19 
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RESULTATRAPPORT KULTURNÄMND ÅR 2021 
Period: JAN-AUG 2021 

Nämnd: Kulturnämnden 

Nämndsordförande: Lena Sandgren 

Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen 

Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Bibliotek 

 Kultur 

 Musikskola 

 
Sammanfattning  

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

 
Det ekonomiska resultatet för perioden jan-aug visar ett överskott om 889 tkr.  
 
Inför året minskades nämndens budgetram med 2 230 tkr. Nämnden har därefter beslutat om en anpassningsplan för att nå en budget i 
balans. Planerade anpassningar avseende personalkostnader får ej den delårseffekt som beräknats under året på grund av 
arbetsrättsliga processer, men kommer att få helårseffekt under 2022. Minskade personalkostnader i form av sjukskrivningar och 
naturliga avgångar, samt minskade kostnader kopplade till pandemin reducerar avvikelsen och bidrar till att nämnden prognostiserar ett 
nollresultat för helåret. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Blekingebiblioteken ger större bredd av medieutbudet, färre fjärrlån och låntagaren får sina medier snabbare. Samarbetet mellan de fyra 
biblioteken har förstärkts och utvecklats och ger en bredare kompetens. 
 
Genom statliga och regionala projekt har biblioteks & kulturverksamheten blivit tillgänglig för fler bland annat genom instruktionsfilmer, 
biblioteks & kulturpodden och bibliotekscykeln. Under perioden då bibliotekets lokaler var stängda pga pandemin har verksamheten 
utvecklats med hemkörning av böcker för personer i riskgrupp och utlämning av takeaway kassar.  
 
Pandemin är en bidragande faktor till den ökade digitala kompetensen för personalen men också satsningar för medborgare genom 
statliga medel. 
 
Trots att pandemin har bromsat musikskolans satsningar på nya målgrupper har musikskolan breddat utbudet genom nya kurser inom 
digital musikproduktion och musikskapande.  

 
Genom att ställa om till digital undervisning istället för att ställa in har musikskolan i större utsträckning bidragit till folkhälsan för barn och 
unga.  

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kulturnämndens verksamheter bidrar 
till att alla lika tillgång till kunskap, 
information och kultur skapar 
förutsättningar för ett mera jämlikt och 
jämställt samhälle. 

Antal ut och inlån mellan 
Blekingebiblioteken. 

Ny indikatornivå 
2021 

 Välj status 

Kulturnämndens verksamheter bidrar 
till att alla lika tillgång till kunskap, 
information och kultur skapar 
förutsättningar för ett mera jämlikt och 
jämställt samhälle.  

Andel anpassade medier av det totala 
fysiska beståndet. 

4 %  Välj status 
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Kulturnämndens verksamheter bidrar 
till att ta ansvar för morgondagens 
digitaliserade och demokratiska 
informationssamhälle. 

   Välj status 

Kulturnämndens verksamheter främjar 
folkhälsan i kommunen och bidrar till 
utvecklingen av ett hållbart samhälle.  

   Välj status 

 

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Som en följd av pandemin har Läsfrämjandeplanen uppdaterats och utvecklingen av digitala bokprat och samverkan med skolan 
påskyndats.  

Trots att bibliotekets lokaler har varit stängda på grund av pandemin har uthämtning av presentböcker fortgått. 

Genom projekt riktade mot barn har samarbete utvecklats tillsammans med skola och BVC, till exempel kapprumsbibliotek på en 
förskola.  

Målsättning har varit att genomföra kulturarrangemang för skola och förskola enligt plan. På grund av pandemin har flera stora arrangörer 
ställt in sina arrangemang eller genomfört dem digitalt. Ett fåtal arrangemang har genomförts live med publik i smittsäkrad miljö för små 

sällskap. Stor arbetsinsats har varit att riskbedöma och planera om verksamhet.   

Trots pågående pandemi har musikskolan fortsatt att samverka med det lokala musiklivet för att tillsammans skapa förutsättningar för en 
livslång musikalisk och social utveckling.  

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kulturnämndens verksamheter stödjer 
det livslånga lärandet 

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

100%  Välj status 

Kulturnämndens verksamheters 
läsfrämjande insatser och 
kulturaktiviteter stödjer inlärning i 
kommunens pedagogiska 
verksamheter 

Läsfrämjande mot elever under skoltid; - 
andel klasser som erbjudits och varit på 
minst ett bokprat under läsåret av det totala 
antal klasser som prioriteras i 
Läsfrämjandeplanen 

100%  Välj status 
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Kulturnämndens verksamheters 
läsfrämjande insatser och 
kulturaktiviteter stödjer inlärning i 
kommunens pedagogiska 
verksamheter 

Antal kulturarrangemang för alla skolans 
elever åk F-9 

Minst två 
kulturarrangemang 
(musik/teater/dans) 
för alla skolans 
elever åk F-9 

 Välj status 

Kulturnämndens verksamheters 
läsfrämjande insatser och 
kulturaktiviteter stödjer inlärning i 
kommunens pedagogiska 
verksamheter 

Antal kulturarrangemang för alla barn i 
förskolan 3-5 år 

Minst tre 
kulturarrangemang 
för alla barn 
förskolan 3-5 år 

 Välj status 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
På grund av pandemin har verksamheten haft stängda lokaler januari-augusti vilket påverkat tillgängligheten.  
 
Verksamheten har hängt ut bokkassar vid kommunens offentliga konst innehållande nya kulturstödda böcker samt information om den 
offentliga konsten i staden. 
 
Berättarkraft 2021 genomfördes digitalt. Kulturnatten 2021 planerades att genomföras live med digitala inslag men fick ställas på grund 
av pandemin. 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kulturnämndens verksamheter 
stimulerar till företagsamhet och 
entreprenörskap inom kulturområdet  

   Välj status 

Kulturnämndens verksamheter bidrar 
till att öka tillgängligheten till 
biblioteksverksamhet i hela 
kommunen 

   Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Verksamheten har tagit fram en utredning gällande lokalbibliotekens lokaler som presenterades på Kulturnämnden i maj månad. 
Musikskolans lokaler är under utredning. 
 
Utvecklingen har fortsatt av Stadsbibliotekets publika ytor. Ytorna på plan 2 för vuxenavdelningen har färdigställts.  
 
Kulturnämnden har föreslagit Kommunfullmäktige att lokalhyran för Lokstallarnas lokaler räknas i entimmes pass och att 8-timmarshyran 

stryks. 

Genom statliga medel har lovaktiviteter för barn från 7 år och uppåt genomförts i samarbete med Fritidsgårdarna under sommarlovet. 

Under pandemin har musikskolans publika verksamhet ställts in. 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kulturnämndens verksamheter 
erbjuder öppna, demokratiska arenor 
och mötesplatser 

Skriv nämndens indikator   Välj status 

Kulturnämndens verksamheter 
erbjuder tillgång till litteratur, 
lässtimulans och god information 

Skriv nämndens indikator   Välj status 

Kulturnämndens verksamheter bidrar 
till att kommuninvånare och besökare 
tar del av rikt och varierat utbud av 
kulturaktiviteter och kulturupplevelser i 
samarbete med kulturföreningar 

Antal kulturföreningar som deltar under 
Kulturnatten 

50%  Välj status 

Kulturnämndens verksamheter bidrar 
till att barn och unga under sin fritid tar 
del av ett rikt och varierat utbud av 
kulturaktiviteter och kulturupplevelser  

Skriv nämndens indikator   Välj status 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamns kommun är en effektiv 
och innovativ organisation 

Sjukfrånvaro dagar/anställda Mindre än 5 
dagar/år 

 Välj status 

 

 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 

 
 Som en effekt av pandemin togs i december 2020 beslut om stängda bibliotekslokaler. En omställning av verksamheten från 

öppna lokaler till service via telefon, mail och begränsade fysiska möten gjordes under perioden jan-aug 2021. 
 

 Ytterligare pandemieffekter har varit minskade intäkter. 
 

 Under perioden har beslut tagits om utökade ytor för bibliotek & kultur. Med ändamålsenliga lokaler ges verksamheten möjlighet 
till större måluppfyllelse. 
 

 Verksamheten har erhållit besked om beviljade medel från Kulturrådet till projekt inom Bibliotek & Kultur.  
 

  Inköpsstöd från Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg till media möjliggör samarbete mellan skola och folkbibliotek i ett 
läsfrämjande projekt. 
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3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
 

 Upprätthållande av service trots stängda lokaler på biblioteken. Verksamheten har utökats med utkörning av böcker och takeaway 
kassar till personer i riskgrupper. . 
 

 Verksamheternas digitala transformation har utvecklats under året. 
 

 Läsfrämjande genom att vara mer aktiva på sociala medier med bibliotek & kulturpodd, informationsfilmer, boktips med mera. 
 

 Pågående statliga och regionala projekt har bidragit till ökad digital tillgänglighet, ökad möjlighet att nå barn och föräldrar som är 
lång ifrån läsning och uppstarten av Blekingebiblioteken.  
 

 Blekingebiblioteken har inneburit större utbud av medier och ett snabbare flöde. Klimatsmarta transporter mellan kommunerna 
genom samarbete med Regionens befintliga transportsystem.  

 

 Musikskolans digitala undervisning samt ett breddat kursutbud med möjlighet att rekrytera nya elever 

 
 

 

4. Personaluppföljning 

Utfallet för perioden jan-aug 2021 gällande total sjukfrånvaro blev 6,83%. För tillfället redovisas sjukfrånvaron på förvaltningsnivå. Utfallet 

avser därför alla anställda i Kommunstyrelseförvaltningen och inte bara anställda i Kulturnämndens verksamheter.  
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5. Ekonomisk uppföljning, drift 

           

 

Kulturnämnd Budget Utfall Avvikelse Budget 
 helår 

Prognos-  
avvikelse 

Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Utfall 

 

   Aug 2021 Aug 2021 Aug 2021 2021 2021 Apr Feb Aug 2020  

             

 Intäkter 2 160 3 025 865 3 289 1 400 0 0 2 198  

             

 Personalkostnader -11 913 -11 552 361 -18 336 200 0 -94 -12 300  

 Övriga kostnader -7 071 -7 408 -337 -10 599 -1 600 0 0 -10 908  

 Kapitalkostnader -520 -520 0 -780 0 0 0 -456  

 Bruttokostnader -19 504 -19 480 24 -29 715 -1 400 0 -94 -23 664  

             

 Nettokostnader -17 344 -16 456 889 -26 426 0 0 -94 -21 466  

           

 

 

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

 

7. Anpassningar och covid 19, se bilagor i slutet av resultatrapporten 

Nämndens sammanställning över anpassningar, beslutade och planerade. 

Merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 
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10. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
Vid utgången av augusti månad redovisar nämnden en positiv avvikelse om 889 tkr, vilken härrör från flera delposter. 
 
Avvikelse avseende personalkostnader i form av sjukskrivningar, samt naturliga avgångar som skett tidigare än beslutad anpassningsplan, plus 360 tkr. 
Inställd arrangemangsverksamhet under årets två första tertial, kopplat till pandemin, genererar minskade intäkter såväl som minskade kostnader, plus 
140 tkr.  
Bibliotekens medieinköp släpar, men kommer att förbrukas i sin helhet, plus 300 tkr.  
Nämnden har avsatt medel till eget förfogande, plus 200 tkr.  
Ökad lokalyta i Citygallerian har medfört ökade kostnader vilka inte budgetkompenserades fullt ut, minus 110 tkr.  
För pågående regionalt projekt ”Blekingebiblioteken” administrerar och fördelar Karlshamn licenskostnaderna för samtliga kommuner där 
nettokostnaden för Karlshamn är 0 tkr, dock medför hanteringen större avvikelser på både intäkts- och kostnadssidan. 
  
Inför året minskades nämndens budgetram med 2 230 tkr. Nämnden har därefter beslutat om en anpassningsplan för att nå en budget i balans. 
Planerade anpassningar avseende personalkostnader får ej den delårseffekt som beräknats under året på grund av arbetsrättsliga processer, men 
kommer att få helårseffekt under 2022. Minskade personalkostnader i form av sjukskrivningar och naturliga avgångar, samt minskade kostnader 
kopplade till pandemin reducerar avvikelsen och bidrar till att nämnden prognostiserar ett nollresultat för helåret. 
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12. Uppföljning av internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
perio
d 

Rapporterin
g till 

Markera  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Höste
n 
2021 

Kommunstyr
elsen och 
nämnder 

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

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång 
under året 

Stickprov Höste
n 
2021 

Kommunstyr
elsen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt sätt 

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Höste
n 
2021 

Kommunstyr
elsen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Höste
n 
2021 

Kommunstyr
elsen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

 Rutin för Hot och 
våld 

Uppdatering av rutin för Hot 
och våld 

Kultur- och 
fritidschef  

1 gång 
under året 

Uppföljning 
av rutin för 
Hot och 
våld 

Höst 
2021 

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

Uppföljning av anpassningar 
2021 

Anpassninga
r      KF 
beslut  

Ytterligare 
förändringar 

som 
uppkommit  

Totalt  
krav om 

anpassning 

Förslag 
handlingspla
n förvaltning 

Beslutad 
handlingspla

n nämnd 

Anpassninga
r i prognos 

Prognos-  
avvikelse 

Nämnd 

Kulturnämnd 2 230 0 2 230 2 230 2 230 2 230 0 

        

Analys:        

Kulturnämnd Pga arbetsrättsliga processer riskerar personalbesparingar inte att få planerad delårseffekt under 2021 

 

        

Bilaga Covid 19 

         

 

Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till covid-19 

Periodens 
kostnader  

för covid-19 

Kompensation 
sjuklön 

Övrig 
kompensatio

n för 
merkostnader  

Lägre 
intäkter i 

prognosen 
för covid-19 

Ökade 
kostnader i 

prognosen för 
covid-19 

Helårsprogno
s 

 

 Nämnd  

 Kulturnämnd -6 28 0 0 0 28  

         

 Analys:        

 

Kulturnämnd Eventuella minskade intäkter balanseras med minskade kostnader för inställd 
programverksamhet  
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RESULTATRAPPORT Kommunfullmäktige ÅR 2021 
Period: Januari – augusti 2021 

Nämnd: Kommunfullmäktige 

Nämndsordförande: Marie Sällström 

Förvaltning:  

Förvaltningschef:  

 

1. Ekonomisk uppföljning, drift 

Kommunfullmäktige Budget Utfall Avvikelse Budget 
helår 

Prognos-  
avvikelse 

Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Utfall 
 

Helårs- 
prognos 

  Aug 2021 Aug 2021 Aug 2021 2021 2021 Apr Feb Aug 2020  2021 

             

Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

             

Personalkostnader -1 160 -905 255 -1 782 0 0 0 -904  -1 782 

Övriga kostnader -787 -205 582 -1 182 0 0 0 -178  -1 182 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Bruttokostnader -1 947 -1 110 837 -2 964 0 0 0 -1 082  -2 964 

             

Nettokostnader -1 947 -1 110 837 -2 964 0 0 0 -1 082  -2 964 

 
Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 
Kommunfullmäktige har en prognos som visar på ett +/- noll-resultat för 2021. 
Fysiska möten kommer hållas i en större lokal under höstens resterande möten vilket ger högre kostnader än normalt.  
Även kostnaderna som uppstår i samband med Medborgarceremonin samt uppvaktningen av de som varit anställda 25 år kommer att bidra till att 
Fullmäktige landar på den beslutade budgetramen.  
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2. Anpassningar och covid-19 

 
       

Uppföljning av anpassningar Anpassningar      
KF beslut  

Ytterligare 
förändringar 

som 
uppkommit  

Totalt  
krav om 

anpassning 

Förslag 
handlingsplan 

förvaltning 

Beslutad 
handlingsplan 

nämnd 

Anpassningar 
i prognos 

Prognos-  
avvikelse 

Nämnd 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 

Kommunfullmäktige 44 0 44 44 44 44 0 

 
Analys:        
Kommunfullmäktige 
 Anpassningarna påverkar inte Kommunfullmäktiges förmåga att hålla budget 

 

Bilaga Covid-19 

Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till covid-19 

Periodens 
kostnader  

för covid-19 

Kompensation 
sjuklön 

Övrig 
kompensation 

för 
merkostnader  

Lägre intäkter 
i prognosen 
för covid-19 

Ökade 
kostnader i 

prognosen för 
covid-19 

Helårsprognos 

Nämnd             

Kommunfullmäktige  0 0 0 0 0 0 

       

Analys:       

Kommunfullmäktige 
Verksamheten är inte berörd, ekonomiskt, av Covid-19 
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RESULTATRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2021 
Period: Januari – Augusti 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Nämndsordförande: Per-Ola Mattsson 

Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen 

Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
 

 

Nämndens verksamhetsområden 

Politisk verksamhet 
Östersjöfestivalen 
Stödfunktioner 

 Övergripande styrning, ledning, uppföljning och kvalitet 

 Ekonomiavdelning 

 HR-avdelning 

 Administrativ avdelning 

 Kommunikationsenhet 
Serviceverksamheter för medborgare och företag 

 Avdelning för projekt, mark och exploatering 

 Näringslivsenhet inkl. Turism 

 Servicecenter 
Serviceverksamheter internt 

 Mark- och skogsförvaltning 

 Fastighetsverksamhet 

 Serviceverksamhet 

 Måltidsverksamhet 
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Sammanfattning  

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

Kommunstyrelsen (KS) har fått ökad budget inför 2021 genom budgetväxling med övriga nämnder när det gäller interna 
fastighetskostnader och delar av serviceverksamheten vilket gör att åren inte är helt jämförbara. 
 
KS prognosticerar ett underskott på ca -4 mnkr vilket är en betydande förbättring jämfört med föregående prognos.  KS 
belastas av kostnader för Båtsmansgården i glappet mellan att Omsorgsförvaltningen lämnat fastigheten och AV-förvaltningen 
efter ombyggnad flyttat in, ca 3 500 tkr. Att belasta AV-nämnden för kostnaderna har inte setts som rationellt och bidrar inte till 
lägre kostnader totalt. Pandemin påverkar intäkter negativt som föregående år ingick i Teknik- och Fritidsnämndens budget 
vilket nu belastar KS.  
 
Inför 2021 skedde budgetväxlingar för en stor del av serviceverksamheterna för att genomföra anslagsfinansiering istället för 
intern köp-sälj. Det har gjort att jämförelser mellan åren försvårats vilket påverkat prognoserna. Det finns också en osäkerhet i 
prognoserna i övrigt som är kopplat till när besparingsåtgärder ger full effekt. Detta kräver både återhållsamhet och fördjupad 
analys men bedömningen är ändå för närvarande att huvuddelen av åtgärderna kommer att kunna genomföras och ge effekt 
under året. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

inriktningsmål och uppdrag i statliga styrdokument. Detta kommer att vara underlag till kommunens årsredovisning. 

 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

Bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Kommunstyrelsens verksamhetsområden har ett genomgående hållbarhetsfokus i sina verksamheter som bidrar till ökad, och enligt 

bedömningen på väg mot god kommunövergripande måluppfyllelse.  
 

Prioriterade utvecklingsområden 
 Minskad klimatpåverkan – Flertalet aktiviteter löper enligt plan vilket leder till god måluppfyllelse 

Arbete med att ta fram klimat och energistrategi samt en klimatanpassningsplan pågår och leverans förväntas av 
upphandlad konsult under 2021. 
Kontinuerligt utbyte av fossilberoende bilar pågår över tid när leasingkontrakten går ut. Krisledning ställer dock krav på att 
en andel av fossilberoende bilar måste finnas i kommunens bilpark vid en krissituation vilket innebär att det inte går att öka 
andelen fossiloberoende bilar mer än idag. 
Arbete pågår med att minska matsvinnet i kommunens måltidsverksamhet. 
Andelen ekologiska livsmedel har fått justeras nedåt pga besparingar under året 
Olika investeringar genomförs gällande energibesparingar kopplat till ventilation och inneklimat. 
Ett förslag till riktlinjer och manual för hållbart byggande har tagits fram. Förslaget har varit på remiss i kommunens olika 
nämnder och ska också gå ut till berörda externa aktörer. Därefter ska det slutliga förslaget antas politiskt. 

 Folkhälsoarbetet  
Arbetet med att HBTQ-certifiera nyckelpersoner inom kommunen har genomförts enligt plan. 
Alla anställda har möjlighet att gå en digital utbildning i våld i nära relationer 
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamn tar ansvar för 

morgondagens samhälle 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 

(KKiK) 

2021, Minskning mot 
föregående år 
 
(2019 = 568 kg/person) 
(2018 = 520 kg/person) 
 

Följs upp i 
samband med 
bokslut 2021 
 

Välj status 

-”- 

 

Matsvinn i kommunens måltidsverksamhet  

 

2021, Minskning mot 
föregående år 
 
(2020 = 64g/portion) 

 

Följs upp i 
samband med 
bokslut 2021 
 

Välj status 

-”- Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar, 

enligt MFS, % 

2021, ökning mot 

föregående år 

(2020 = 56%) 

(2019 = 55%) 

(2018 = 53%) 

Följs upp i 
samband med 
bokslut 2021 
 

Välj status 

-”- Ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamhet under året enligt 

Ekomatscentrum, andel % 

2021, 35 % 

 

(2019 = 34%) 

(2018 = 33%) 

Följs upp i 
samband med 
bokslut 2021 
 

Välj status 

-”- Summa energianvändning i kommunala 

verksamhetslokaler, kWh/kvm (egen 

mätning 

2021, Minskning mot 

föregående års utfall  

(2020 = mätning ej 

genomförd) 

(2019 = mätning ej 

genomförd) 

(2018 = 179 kWh/kvm) 

(2017 = 182 kWh/kvm) 

Följs upp i 
samband med 
bokslut 2021 
 

Välj status 

-”- Andel ungdomar på högstadiet som anger 

att de ofta är deprimerade/ mår psykiskt 

dåligt 

2021, Minskning mot 

föregående år  

  

Flickor, Följs upp i 

samband med 

bokslut 2021 

Välj status 

142



 Pojkar, Följs upp i 
samband med 
bokslut 2021 
 

Välj status 

-”- Andel ungdomar på gymnasiet som anger 

att de ofta är deprimerade/ mår psykiskt 

dåligt 

 

2021, Minskning mot 

föregående år  

  

Flickor, Följs upp i 

samband med 

bokslut 2021 

Välj status 

Pojkar, Följs upp i 
samband med 
bokslut 2021 
 

Välj status 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

Bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Kommunstyrelsens verksamheter bidrar direkt till samhällsutvecklingen och stimulerar både genom kommunala insatser samt genom 
delaktighet i olika samarbeten med och bidrag till externa aktörer inom innovationsområdet. Den kommunala organisationen samlas 
kring en tillväxtvision, Karlshamn 50 000, där kommunens bidrag handlar om smidiga rutiner, rimliga handläggningstider och ett bra 
bemötande. Utvecklingen av e-tjänster har bidragit till ökad tillgänglighet. Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen på gränsen till god.   
  
Prioriterade utvecklingsområden 

 Snabb och smidig handläggning av företagsärenden 
Samarbete med övrig kommunal verksamhet genom näringslivslots. Tjänsten utvecklas nu med funktionen 
företagsrådgivare. Det interna bemötandearbetet pågår löpande vilket vi ser är avgörande för vårt lokala företagsklimat. 
Arbetet med att använda resultatet från handelsanalysen pågår hela tiden i olika tappning. 
Fortsatt utveckling av externa och interna digitala kommunala tjänster som bidrar till en mer effektiv handläggning och en 
ökad tillgänglighet för användaren. Kommunikationsenheten tar över huvudansvaret för all publicering av innehåll för att 
möta ökade krav på tillgänglighet. Detta frigör tid för viss handläggning. 

 Möta behovet av bostäder och näringslivets efterfrågan vid etablering  
Markförvärv Janneberg och Strömma – Planarbetet fortsätter så snart som Trafikverkets åtgärdsvalsstudie är på plats. 
Planprogrammet för Janneberg och Duveryd samt detaljplan för Strömma har genomgått samråd och inväntar studien ovan. 
Ett bostadsförsörjningsprogram är antaget 
Fördjupad översiktsplan för Svängsta har vunnit laga kraft. 
Framtagande av detaljplaner som tillåter en blandning av olika markanvändningar pågår. 
Framtagning av ny VA-plan pågår, ett arbete som leds av Kevab. 

 Förvärv av strategisk mark 
Inköp av Janneberg och Duveryd är genomfört 

 Markanvisningar 
Markanvisning för Årummet och Duveryd är genomförda 

 Utvecklingsmöjligheter för landsbygden och tillgång till kust, skärgård, skog och parker. 
Samverkan pågår med andra aktörer, internt och externt, för att utveckla och synliggöra Karlshamns utbud för besökare. 
Stort fokus på hemester och aktiviteter för lokalbefolkningen. Sommar öppen turism verksamhet på Hamngatan har fallit 
mycket väl ut med många besökare. Ett regionalt samarbete med Visit Blekinge håller på att ta form med alla fem 
Blekingekommunerna. 

 Attraktiv stadskärna 
En uteserveringspolicy har tagits fram. 
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Stadsmiljögruppen har tagit fram skyltar för innerstad. 
 Bra förbindelser genom ändamålsenlig infrastruktur 

  
Kommunen arbetar för att låna hållbart utifrån Kommuninvests kriterier för gröna lån vilket innebär en lägre räntekostnad. Under året 
har kommunen lånat två gånger, båda gångerna hållbart med gröna lån. 
 

 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamn ger utrymme för hållbar 
utveckling och entreprenörskap 

Andel antagna detaljplaner som främjar 
blandstad 

2021, 80 % 
(2020 = 100 %) 
(2019 = 70 %) 
(2018 = 80%) 
 

Följs upp i 
samband med 
bokslut 2021 
 

Välj status 

-”- 
 

Markanvisningar Minst 1 mark-
anvisning per år 

Följs upp i 
samband med 
bokslut 2021 
 

Välj status 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 

Bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Karlshamns kommun har en sjukfrånvaro på ungefär samma nivå som förra året men högre än 2019. Det märks även att antalet 
timanställda ökat. När det gäller både sjuktal och ekonomi krävs det fortsatta förbättringar för att måluppfyllelsen ska kunna sägas vara 
på god väg mot god eller god.  
Kommunen har en utmaning i det ekonomiska resultatet de kommande åren vilket gör att sammanfattningsvis kan måluppfyllelsen 
betecknas som god inom vissa områden, på god väg inom vissa men sämre när det gäller långsiktigt hållbar ekonomi.  
  
Prioriterade utvecklingsområden 

 Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare  
Samtliga chefer och skyddsombud har haft möjlighet att gå arbetsmiljöutbildning under 2021. Genom ändrat upplägg på 
utbildningen där varje deltagare förbereder sig inför skapas mer tid för reflektion och dialog under utbildningstillfällena, vilket 
ökar lärandet och möjligheten att förändra arbetssätt i praktiken. 
Chefsutveckling - Reflektionsträffar, chefsdag och chefsträffar via Företagshälsovård. Forskning visar att reflektion är 
centralt för en lärande organisation, därför är det viktigt att vi bygger in det som ett naturligt inslag i vardagen. 
Heltid som norm - Projektet avslutas 210531 men arbetet med att eftersträva heltidsanställningar fortsätter enligt det 
centrala avtalet. Uppföljningen visar att andelen heltidsanställda ökar kontinuerligt. 
Utveckling av rutiner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet sker utifrån revisionens granskning och behov av att väva in 
mer analys i uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, med syftet att tydliggöra förbättringspotential och behov 
av insatser. 
Fortsatt utveckling av lönepolitiken - Löneseminarium genomförs i juni i KSau där fackliga organisationer och 
förvaltningschefer deltar. Digitaliserad utbildning, digitala infoträffar. Partsgemensamt arbete enligt årshjulet. 

 Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader  
Sjukfrånvaron har fortsatt påverkats av Covid-19 under 2021. 
Alla chefer genomför rehabiliteringsutbildning. 
För att nå tidiga insatser i sjukfrånvaron genomförs ett ökat samarbete med företagshälsovården. 
Cheferna får ett aktivt stöd och vägledning i rehab arbetet samt dokumentation via Hälsosam. 

 Tydliga krav på ekologisk och social hållbarhet vid investering och upphandling 
Översyn pågår av riktlinjer för upphandling och inköp. Provperiod på "låna din upphandlare" där företagare kan få råd och 
information. Hittills har ett företag hört av sig under en 4-månadersperiod. Utbildning genomförs för näringslivsenheten i 
upphandling och inköp. 

 Ekonomi i balans  
KF beslutade inför budget 2021 om besparingar för att kommunen ska nå en budget i balans 
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Genom besparingsarbetena finns en ökad ekonomisk medvetenhet i hela organisationen 
Ekonomiuppföljning sker i samband med resultatrapporter (april, augusti, december till KF) och i samband med 
ekonomirapporter (feb, okt till KS).  
Ekonomiska månadsuppföljningar lämnas till KSau och KS löpande. 
Nämndspecifika nyckeltal ska utvecklas.  
Arbete sker för att öka andelen avtal som ingår i e-handel och för att minska andelen ”vilda köp” (inköp utanför avtal) 

 Digitalisering och automatisering 
Digitalisering av bygglovsprocessen är genomförd. Under pandemin har bygglov kunnat hanteras digitalt, personal har 
kunnat arbeta hemifrån och kommunen har fått högre intäkter. Utan digitalisering hade bygglovsprocessen förmodligen fått 
ligga nere under pandemin. 
Integration mellan Wordpress och GIS-kartfunktionen - Digital tjänst för att uppmuntra till aktiv fritid samt för att möta 
medborgares krav på högre tillgänglighet.  Funktionen speglar ut vandringsleder, tomtgränser etc. via Karlshamn.se som en 
service till invånare och besökare. 
Övergripande support och utveckling av digitala tjänster och funktioner för att möta krav enligt tillgänglighetsdirektivet. 
Höstens tillsyn av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) visar att vi i stort möter tillgänglighetskraven. De brister som 
pekades ut kommer att åtgärdas under året. Effekten blir en ökad tillgänglighet för personer med olika funktionsvariationer. 
Fortsatt utveckling av elektroniska fakturor, antalet manuella fakturor minskar. 
Förbättrar den digitala informationen för besökare och samverkar med besöksnäringen för att skapa fler lokala 
informationsplatser för turister/besökare tillsammans med andra aktörer. 

 Krisledning 
Utveckling av en kriskommunikationsplan för lägesbilder intern och externt.  
Samordning av kommunikationsinsatser tillsammans med övriga aktörer i länet.  
Utveckling av digitala tjänster. 
Kriskommunikation i samarbete med krisledningsstaben och med länets kriskommunikationsnätverk har bidragit till 
konsekventa och meningsskapande kommunikationsinsatser.   

  
Fortsatt utveckling av Policy för styrning och kvalitetsutveckling genom utbildning, samverkan och riktlinjer. 
 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamns kommun är en effektiv 
och innovativ organisation 

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

2021, Ökning mot 
föregående år 
(2020 = 98 %) 
(2019 = 83 %) 
(2018 = 78 %) 

Följs upp i 
samband med 
bokslut 2021 
 

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

2021, Ökning mot 
föregående år 
(2020 = 70 %) 
(2019 = 51 %) 
(2018 = 60 %) 

Följs upp i 
samband med 
bokslut 2021 
 

Välj status 

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

2021, Ökning mot 
föregående år 
(2020 = 84 %) 
(2019 = 90 %) 
(2018 = 81 %) 

Följs upp i 
samband med 
bokslut 2021 
 

Välj status 

-”- Sjukfrånvaro, % 2021, Minskning 
mot föregående år 
(2020 = 8,4 %) 
(2019 = 7,3 %) 
(2018 = 7,9 %) 
 

Kommunen: 
8,3 % 
Kommunstyrelse-

förvaltningen: 
6,8% 

Helt 

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

2021, Minskning 
mot föregående år 
(2020 = 5,9 %) 
(2019 = 4,5 %) 
(2018 = 4,6 %) 

Kommunen: 
5,9% 
Kommunstyrelse-

förvaltningen: 
2,5% 

Helt 

-”- 

Andel tillsvidareanställda av totalt antal 

månadsanställda % 

 

2021, Ökning mot 
föregående år 
(2020 = 89,5 %) 
(2019 = 89,2 %) 
(2018 = 88,1 %) 

Kommunen: 
90% 
Kommunstyrelse-

förvaltningen: 
96% 

Helt 

-”- 

Andel heltidsanställda av totalt antal 

tillsvidareanställda 

 

2021, Ökning mot 
föregående år 
(2020 = 77 %) 
(2019 = 74 %) 
(2018 = 72 %) 

Kommunen: 
78% 
Kommunstyrelse-

förvaltningen: 
86% 

Helt 

-”- Personalomsättning chefer, andel som 
stannar kvar minst fyra år i organisationen. 
OBS – tidigare år har vi mätt andel som 
stannar kvar på samma arbetsplats i 
organisationen 

2021, Ökning mot 
föregående år 
(2020 = 25 %) 
(2019 = 18 %) 
(2018 = 17 %) 
 

Följs upp i 
samband med 
bokslut 2021 
 

Välj status 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Minskad investeringsvolym framåt gör det svårt att upprätthålla kompetens i gruppen på projektkontoret för att möta framtidens behov. 
En utmaning är att bibehålla samma nivå på fastighetsförvaltningen, trots neddragningar på personal i organisationsförändringar till följd 

av besparingskrav. 
Centrumutvecklingen. Vad vill vi och vem gör vad?  
Det gick inte, enligt befintligt avtal, att uppdatera Ephorte utan ny upphandling av ärendehanteringssystem är på gång. 
Det finns ett behov av att öka kompetensen generellt i kommunen om offentlighet och sekretess. 
 

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
Kommunstyrelsen har hanterat den övergripande krishanteringen under pandemin och kunnat hålla ordinarie verksamhet igång. 

Kommunstyrelseförvaltningen har gått in i sin nya förvaltningsorganisation efter ett engagerat arbete av medarbetare och chefer. 

Färdigställande och invigning av torgpaviljongen. Projektet har gjort ett bra resultat ekonomiskt och byggnaden är uppskattad av våra 

medborgare. 
Projektet "Hinseberget -Stadsporten till Karlshamn" vann årets Svenska Ljuspris i kategorin "Exteriör". Projektet är även utvalt som 

Sveriges representant i Nordic Lighting Design Award som avgörs under nästa år. 
Under året har personal från fastighet och projektsidan kunnat stötta kommunens bolag med sin kompetens istället för att ta in externa 

konsulter, positivt samarbete inom kommunkoncernen. 
Kommunens verksamheter lämnar externa inhyrda lokaler genom att flytta om inom egenägda lokaler vilket ger en besparing. 
Sammanslagningen av turism och näringsliv har skapat en effektivare organisation och har varit mycket uppskattat av näringen.  
Fått fram en bra metod för lägesbildsarbete kopplat till det brottsförebyggande arbetet. 
Ökat vår förmåga till krisledning oerhört mycket under pandemin 
Samtliga bilar inom Kommunen är nu utrustade med digitala körjournaler vilket gör att det går att följa upp hur bilarna används och hur 

mycket de nyttjas, vilket skapar underlag för ett optimalt nyttjande av kommunens bilpark. 
Även bil-poolen har digitaliserats genom installation av digitala nyckelskåp för enklare hantering vid behov av en pool-bil. Bokning sker 

via dator eller app på telefonen. 
Inom Måltidsverksamheten har installerats digitalt kassasystem, vilket göra att kunder och brukare kan betala med kort och Swish.  Det 

ger en bättre hantering och uppföljning av vår externa försäljning. 
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4. Personaluppföljning 

Personaluppföljning  Utfall 

perioden 

Utfall 

perioden 

män 

Utfall 

perioden 

kvinnor 

Utfall 

helår  

Utfall 

helår  

  2021-06-

30 

2021 2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro %          

Kommunstyrelseförvaltningen 6,8%  5,5%  7,5%  -- -- 

Kommunledningsförvaltningen --  --   --  2,9% 3,3% 

Samhällsbyggnadsförvaltningen --  --   --  7,7% 6,2% 

 

Kommunen totalt 

 

8,3%  

 

5,9% 

 

8,9% 

 

8,4% 

 

7,3% 

 

Analys 
Kommunövergripande analys: 

Det personalstrategiska arbetet i Karlshamns kommun sker inom Kommunfullmäktiges inriktningsmål; Karlshamns kommun är en effektiv 

och innovativ organisation.  

De prioriterade insatsområdena som framkommer i kommunprogrammet 2019-2022 samt i Mål och Budget 2021 ingår i 

Kommunstyrelsens VP 2020-2022: 

  

 Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare   

 Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader   
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2021 har fortsatt präglats av pandemin, med verksamhetspåverkan i olika hög utsträckning inom alla kommunens områden. 

Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2020 men med en tydlig ökning från 2019. Fler timavlönade har fortsatt tagits in för att lösa 

bemanningen, vilket påverkar kontinuitet och kvalitet i verksamheten och arbetsbelastning för ordinarie personal. När tid och resurser går 

åt till att lösa de dagliga utmaningarna finns en risk att fart tappas i utvecklingsarbetet och att arbetsmiljön påverkas negativt. Därför kan 

konstateras att ett systematiskt arbete med bemanningsplanering utifrån ett helhetsperspektiv är avgörande för att klara utmaningarna 

inom ekonomi, personal och verksamhet. 

  

2021 präglas också av besparingskrav och behov av minskade personalkostnader. Varslet på 70 personer är en del i detta. I nuläget har 

ett tjugotal personer avslutats genom antingen uppsägning eller överenskommelse och ett antal avslut har skett genom naturlig avgång. 

Dessa minskningar kommer att ge effekt vid årsskiftet. Personalneddragningarna i kombination med omorganisationer inom och mellan 

förvaltningar innebär förändringar för många verksamheter varför kompetens i förändringsledning och förmågan att skapa psykologisk 

trygghet hos såväl individ som grupp blir centralt. I tider av förändring behöver särskild uppmärksamhet ägnas åt att bevara det som är 

välfungerande för att säkra det utvecklingsarbete som redan är genomfört.  

  

Kompetensförsörjningen är fortsatt problematisk varför även fortsatt fokus behöver vara på de strategiska insatsområdena arbetsmiljö, 

ledarskap, arbetsinnehåll och anställningsvillkor. Det kan särskilt konstateras att chefsomsättningen inom flera verksamheter är högre än 

önskvärt vilket innebär att extra fokus behöver ägnas åt att möjliggöra hållbara chefsuppdrag. Att behålla kompetenta medarbetare och 

chefer är centralt både för att skapa kontinuitet och kvalitet och för att undvika merkostnader som uppstår i samband med 

personalomsättning.  

 

Möten, forum och utbildningar genomförs fortsatt i stor utsträckning helt eller delvis digitalt, dels som en konsekvens av Covid-19, dels 

som en del i digitaliseringsresan. Att leda och arbeta på distans kommer även efter pandemin att ingå som en naturlig del i arbetet och av 

den anledningen har ett stödmaterial tagits fram.  

  

Pandemins negativa konsekvenser till trots är det också viktigt att se de positiva effekterna som har skett i form av samordningsvinster 

och gemensamma prioriteringar.   

  

Arbetet med ledarutveckling och att bygga en organisation som styrs utifrån tillitsprincipen fortsätter. De organisatoriska förutsättningarna 

för såväl chefer som medarbetare är nyckelfaktorer för att lyckas inom de prioriterade insatsområdena. 
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Analys kommunstyrelseförvaltningen: 

Besparingar inom ledning, förvaltning och operativ verksamhet har genomförts vilket innebär att chefer nu får ta ett större 

ansvar/ansvarsområde samt att översyn av samtliga verksamheter gjorts för att ställa om rutiner och arbetssätt som matchar antal 

medarbetare och budget.  

Individuell överenskommelse har tecknats med totalt 13 personer inom Kommunstyrelseförvaltningen. 10 inom kommunals avtalsområde 

och 2 inom tjänstemannasektorn.  

Utöver detta har personalneddragningar inom tjänstepersonsektorn gjorts på totalt 8 personer, detta genom att inte ersätta vakanser, 

varav 4 personer i chefsledet. 
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5. Ekonomisk uppföljning, drift 

Exempel Budget Utfall Avvikelse Budget 
helår 

Prognos-  
avvikelse 

Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Utfall 

  Aug 2021 Aug 2021 Aug 2021 2021 2021 Apr Feb Aug 2020 

           

Intäkter  161 397  130 854 -30 543  242 095 -11 872 -8 859 -301  233 588 

           

Personalkostnader  -155 707  -145 792 9 915  -233 762  4 658 5 450 966  -143 041 

Övriga kostnader  -211 436 -183 481 27 955  -317 154 3 315 -4 659 -1 290 -171 173  

Kapitalkostnader  -43 929  -43 931 -1  -65 894  0 0 0 -42 598  

Bruttokostnader -411 073 -373 204 37 869 -616 810 7 972 791 -324 -356 812 

           

Nettokostnader -249 676 -242 351 7 325 -374 715 -3 900 -8 068 -625 -123 224 

 

6. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga i slutet av resultatrapporten 

Här redovisas uppföljning av sådana faktorer som är av särskild betydelse för nämnden i relation till dess ansvarområde. 

 

7. Anpassningar och covid 19, se bilagor i slutet av resultatrapporten 

Nämndens sammanställning över anpassningar, beslutade och planerade. 

Merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 
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8. Investeringsuppföljning  

 

Kommunstyrelsen

(tkr)

Årsbudget 

2021

Utfall 

jan-aug 

2021

Prognos 

avvikelse 

2021

Prognos 

föregående 

uppföljning

(apr)

Projekt > 7 mnkr -277 047 -151 962 3 906 3 347

Exploatering näringsliv -1 100 -8 1 092 0

0002 Östra Piren -1 000 0 1 000 0

0018 Stilleryd industriområde -100 -8 92 0

Exploatering bostäder -1 050 -1 007 -621 0

0106 Asarum Flygfältet -800 -1 002 -621 0

0304 Guöplatån -250 -5 0 0

Markförvärv -26 400 -2 952 -952 0

1100 Strategisk utveckling -2 000 -2 864 -864 0

F 04012 Duveryd 5:1 -24 400 -89 -89 0

Infrastruktur -17 491 -8 110 -2 373 -3 900

1115 Projektering byggn/anl, infrastruktur torget -197 -47 150 100

1346 Hinsetunnel -689 -87 0 0
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Kommunstyrelsen

(tkr)

Årsbudget 

2021

Utfall 

jan-aug 

2021

Prognos 

avvikelse 

2021

Prognos 

föregående 

uppföljning

(apr)

1355 GC väg Vekerum-Mörrum -1 650 -699 0 0

1356 Utbyte belysningsarmaturer till LED -13 478 -7 278 -4 000 -4 000

1357 Prinsgatan allmän parkering -1 477 0 1 477 0

Pedagogisk verksamhet -136 265 -81 617 0 -100

1148 Möllegårdens skola kök -1 019 -886 0 -100

1163 Svängsta fsk, tillbyggnad och renovering -9 953 -2 617 0 0

1169 Skolprojekten, Fas 1 Idrottshall och bibliotek -221 -120 0 0

1154 Mörrums skola -125 072 -77 994 0 0

Vård och omsorg -15 959 -13 579 200 0

1142 LSS-boenden Korta vägen -15 959 -13 579 200 0

Fritid och kultur -40 437 -20 355 3 100 2 350

1191 Väggabadet 50 meters bassäng -22 531 -9 905 1 000 0

1196 Nytt scenkonsthus -1 645 -923 -250 -150

2528 Asarum IP -16 053 -9 405 2 500 2 500

2596 Jössa träningshall, konstnärlig utsmyckning -208 -122 -150 0
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Kommunstyrelsen

(tkr)

Årsbudget 

2021

Utfall 

jan-aug 

2021

Prognos 

avvikelse 

2021

Prognos 

föregående 

uppföljning

(apr)

Övrig verksamhet -38 345 -24 334 4 460 4 997

1111 KS förfogande investeringar > 7 mnkr -263 0 263 0

1140 Brandstationen 0 -3 -3 -3

1320 Utveckling av torget -17 307 -13 458 1 200 5 000

2107 Fastighetsunderhåll -13 000 -9 037 0 0

2127 Digitalisering -7 775 -1 835 3 000 0

Projekt < 7 mnkr -27 116 -10 389 5 152 318

Exploatering bostäder -2 000 0 1 850 0

Infrastruktur -5 636 -3 541 0 0

Pedagogisk verksamhet -8 065 -4 036 0 0

Kultur och Fritid -600 0 0 0

Övrig verksamhet -7 959 -2 811 1 446 318

1112 KS förfogande investeringar < 7 mnkr -2 856 0 1 856 0

Summa -304 163 -162 350 10 058 3 664
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9. Exploateringsuppföljning  

 

Kommunstyrelsen

(tkr)

Årsbudget 

2021

Utfall 

jan-aug 

2021

Prognos 

avvikelse 

2021

Prognos 

föregående 

uppföljning 

(apr)

Exploatering näringsliv > 7 mnkr

Östra Piren

Anläggningstillgångar -1 000 0 1 000 0

Driftkostnader vht -100 0 -350 0

Stilleryd industriområde

Omsättningstillgångar -100 -8 92 0

Driftkostnader vht -500 -1 499 500

Intäkter finans 0 446 446 446

Västerport

Driftkostnader vht -100 -261 -200 -70

Exploatering bostäder > 7 mnkr

Vettekullaområdet

Driftkostnader finans -2 480 -2 480 0

Intäkter finans 0 2 480 2 480 0
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Kommunstyrelsen

(tkr)

Årsbudget 

2021

Utfall 

jan-aug 

2021

Prognos 

avvikelse 

2021

Prognos 

föregående 

uppföljning 

(apr)

Stärnö Sjöstad

Driftkostnader vht -5 261 -3 401 500 0

Stationsområdet

Driftkostnader vht -1 366 -169 800 0

Asarum Flygfältet

Anläggningstillgångar -800 -181 200 0

Omsättningstillgångar 0 -821 -821 0

Intäkter finans 0 5 532 5 532 3 400

Strömma bostäder

Driftkostnader vht -40 -26 -86 -50

Guöplatån

Omsättningstillgångar -250 -5 0 0
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Kommunstyrelsen

(tkr)

Årsbudget 

2021

Utfall 

jan-aug 

2021

Prognos 

avvikelse 

2021

Prognos 

föregående 

uppföljning 

(apr)

Exploateringar > 7 mnkr

Balansräkningen -2 150 -1 015 471 0

Driften/resultatet -7 367 -3 858 1 163 380

Driften/resultatet Finans 0 5 978 5 978 3 846

Exploateringar < 7 mnkr

Balansräkningen -2 000 0 1 850 0

Driften/resultatet -2 708 -284 1 558 1 036

Driften/resultatet Finans 0 2 511 2 511 2 478

Summa balansräkningen -4 150 -1 015 2 321 0

Summa driften/resultatet -10 075 -4 142 2 721 1 416

Summa driften/resultatet Finans 0 8 489 8 489 6 324
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10. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 
 

2021 har fortsatt präglats av pandemin, med verksamhetspåverkan i olika hög utsträckning inom alla kommunens områden. Bland annat 
beslutade Krisledningsnämnden att som en del i det näringsfrämjande arbetet inte ta ut vissa avgifter 2021, för att lindra följderna av 
pandemin. Stängningen av Väggabadet har också lett till lägre intäkter. Måltidsservice verksamhet har påverkats med lägre intäkter men 
också lägre kostnader. 
 

Driftuppföljning, -3,9 mnkr 

Den ekonomiska uppföljningen visar ett prognostiserat underskott på helår om –4 mnkr, vilket är 4 mnkr bättre än prognosen i april. 

Förändringen beror till stor del på att serviceverksamheterna uppvisar en bättre prognos än i våras. En del är att påverkan av pandemin 

inte varit så stor som befarat och en annan att osäkerheterna i prognoserna utifrån budgetväxlingarna inför året minskat. 

 

Politisk verksamhet, +0,5 mnkr 
För perioden redovisas en positiv avvikelse om 1 mnkr, som delvis orsakas av att kommunstyrelsens anslag till förfogande inte ännu är fullt 

fördelat. Helårsavvikelsen prognostiseras till 0,5 mnkr.  

 
Östersjöfestivalen, +/- 0 mnkr 
Arrangemangen har ställts in pga. pandemin. Det finns dock fasta kostnader som faller ut. 
 
Stödfunktioner, -1,2 mnkr 
Kommunens stödfunktioner prognostiserar en helårsavvikelse om –1,2 mnkr. Avvikelsen förklaras med ökade utvecklings- och 

licenskostnader, överlappande i samband med vid byte av personal på tjänst och högre kostnad för fackliga förtroendemän. Intäkterna är 

också något lägre än budgeterat, bland annat för alkoholhandläggning, med anledning av pandemin. 

 

Bidrag förbund, högskola & Kreativum, +0,5 mnkr 

Periodens avvikelse är drygt 1,5 mnkr och den prognostiserade helårsavvikelsen är ett överskott på 0,5 mnkr. Det finns en osäkerhet i 

utfallet när det gäller Netport/högskola. 
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Serviceverksamheter för medborgare och företag, +3,2 mnkr 
Den största orsaken avvikelsen är att driftkostnader kopplade till investeringar är beräknade till en avvikelse om +2,7 mnkr vid årets slut, se 

separat redovisning. Även personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakant miljöingenjörstjänst och tjänstledighet bland 

personal. Ökad intäktsgrad för projektledare som har stöttat Karlshamnsfastigheter i Emigranten-projektet på ungefär halvtid, förbättrar 

också resultatet.  

Serviceverksamheter internt, -6,8 mnkr  
Fastighetsverksamhetens helårsprognos beräknas till - 4,6 mnkr. De beslutade anpassningarna kommer att genomföras under 

innevarande år. Negativ helårsprognos avser kostnader för Båtsmansgården, - 4,6 mnkr.  

Skog- och markförvaltnings helårsprognos beräknas till - 1,0 mnkr. Stor osäkerhet i prognosen då avtal för skogsförvaltningen precis har 

tecknats, plan för årets åtgärder håller på att tas fram. Markförvaltning får kostnader under hösten vilket medför en negativ helårsprognos. 

Anpassningen kommer att hanteras genom ändrade prioriteringar inom den bostadsnära skogen och kommer ge full effekt under 2022.  

Serviceverksamhetens helårsprognos beräknas till -2,8 mnkr. De beslutade anpassningarna kommer att genomföras under innevarande år 

men allt ger inte full effekt 2021. Intäktsbortfall Väggabadet -3,6 mnkr, samt anpassningar som ej ger full effekt 2021, -1 mnkr. Plus på 

personalkostnad ingår i prognosen.  

Måltidsverksamhetens helårsprognos beräknas till +1,5 mnkr. Äldreomsorgsrestaurangerna öppnar upp igen från september. Den positiva 

helårsavvikelsen beror på att delar av verksamheten varit begränsat öppet eller stängt med anledning av Corona. De inarbetade 

anpassningarna kommer att genomföras 2021. 
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Investeringsuppföljning, +10,1 mnkr 

Årets utfall för investeringar beräknas uppgå till 294,1 mnkr, vilket är 10,1 mnkr lägre än den budgeterade nivån på 304,2 mnkr och 

motsvarar genomförandegrad 97 % (större projekt +4,9 mnkr och mindre projekt +5,2 mnkr). Detta beror främst på tidsförskjutningar i stora 

exploaterings- och byggprojekt samt att det inte blir utbyte av trygghetslarm och inköp av IT-stöd till styrprocessen 2021. 

 

Projekt > 7 mnkr, +4,9 mnkr 
 
Exploatering näringsliv, +1,1 mnkr 

Se exploateringsuppföljning 

 

Exploatering bostäder, -0,6 mnkr 

Se exploateringsuppföljning 

 

Markförvärv, -1,0 mnkr 

1100 Strategisk utveckling: Slutlikvid för markförvärv Duveryd betalas i oktober månad. Markköpet till ny brandstation, Viking Timber 

fastigheterna och köp av fastighet Stilleryd 13:1 ingår i periodens utfall. 

 

Infrastruktur, -2,4 mnkr 

1115 Projektering infrastruktur torget: Kommunen använde interna resurser till FAS 1 och därmed lägre kostnader. 

1346 Hinsetunnel: Resterande medel används för ny belysning på tunnelns östra sida. Underlag för upphandling håller på att tas fram. 

1355 GC väg Vekerum-Mörrum: Summan baseras på en preliminär kalkyl från Trafikverket, där man beräknat årlig kostnad under hela 

projekttiden 2020-2023.   

1356 Utbyte belysningsarmaturer till LED: Tidigareläggning av utbytet med 4 mnkr från 2022 då projektet ligger före planeringen och har 

en positiv driftpåverkan. 

1357 Prinsgatan allmän parkering: Projektet är pausat 2021. 

     

Pedagogisk verksamhet, +/- 0 mnkr 

1148 Möllegårdens skola kök: Projektet avslutades i juli. 

1163 Svängsta förskola, tillbyggnad och renovering: Projektet har varit ute på anbud och beroende på tilldelning mm kan det bli medel kvar 

för innevarande år som skall flyttas vidare till 2022. 

1169 Skolprojekten, Fas 1 Mörrums idrottshall och bibliotek: Två handlingsalternativ är på väg till KS. 
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1154 Mörrums skola: Projektet följer tidplan och budget. Sanering och rivning av asfalt kommer att belasta driften med 2,5 mnkr 2022. 

 

Vård och omsorg, +0,2 mnkr 

1142 Projektet följer tidplan och budget och är klart v 39. 

 

Fritid och kultur, +3,1 mnkr 

1191 Väggabadet 50 meters bassäng: Utfall enligt budget men vissa kostnader kommer först i samband med drift maj 2022. Underhåll 

krävs på befintliga ledningar till övriga bassänger med kostnad ca 0,5 mnkr 2021.   

1196 Nytt scenkonsthus: Utöver budget finns bidragspengar om 500 tkr. Ökade kostnader för konsulter och tillägg gör att prognosen för 

helåret blir -250 tkr. Läktaren monteras v 40 och tas i bruk under v 41.  

2528 Asarums IP: Tidsförskjutning i pågående projekt som beräknas vara klart maj 2022. 2,5 mnkr behöver flyttas till 2022.  

2596 Jössa träningshall, konstnärlig utsmyckning: Konstverket är på plats.    

 

Övrig verksamhet, +4,5 mnkr 

1140 Brandstationen: Ärende om projektet till KS med beslut om nästa steg i projektet samt finansiering.    

1320 Utveckling av torget: Projektet har löpt på bra och det har inte varit några större problem under byggnationen. Hyresgästen tar 

kostnaderna för inredning mm. Beslut till KS om att flytta återstående medel till fastighetsunderhåll.    

2107 Fastighetsunderhåll: Behov av underhållsmedel till Väggabadet och Jössa träningshall.   

2127 IT strategin: Bedöms kunna ge ett överskott vid årets slut. Uppstart av större projekt har inte kunnat ske i förväntad takt och hanteras 

under kommande år. 

 

Projekt < 7 mnkr, +5,2 mnkr 

Plus på lokalgata i Asarumsdalen där förfrågningsunderlag tas fram under hösten och utbyggnad sker 2022. Det blir inget inköp av IT-stöd 

till styrprocessen 2021 och det blir endast driftkostnader för digitala betallösningar. 

1112 KS förfogande investeringar < 7 mnkr: Utbytet av trygghetslarm är framflyttat till 2022. IT-teknologi för bibliotek redovisas som 

driftkostnader. Budget på 1 mnkr väntar på delegationsbeslut.   
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Exploateringsuppföljning 

Årets budgetavvikelser beräknas uppgå till +2,3 mnkr balansräkning, +2,7 mnkr driften/resultatet verksamhet och +8,5 mnkr 

driften/resultatet finans. Budgetavvikelser beror främst på tidsförskjutningar i utbyggnader av kommunala anläggningar i exploateringar och 

i arbetet med detaljplaner. Finansen har större plus på försäljningar av tomter på flygfältet. 

 

Exploateringar > 7 mnkr 

 

Exploatering näringsliv 

Östra Piren: Ingen projektering av utemiljö 2021. Förslag till utemiljö ca 300 tkr och dykundersökning av kajen 150 tkr.                       

Stilleryd industriområde: Lantmäteriförrättning för att kunna sälja. Förrättningskostnad läggs på priset vid försäljning. Detaljplanearbetet är 

pausat enligt beslut i KS. Försäljning av tomt till företagshotell. Större försäljning är beslutad på 7,5 mnkr, men det är oklart om tillträde och 

betalning sker år 2021 eller 2022.  

Västerport: Budgetavvikelse p g a extra utredningar och fler timmar av handläggare.   

   

Exploatering bostäder 

Vettekullaområdet: Resterande del av kontraktssumman betalas när avstyckningar av återstående tomter är klara 2022. 

Stärnö Sjöstad: Förklassificering av saneringsbehov, ansvarsutredning, värderingsutlåtande och detaljplanearbete inkl utredningar. 

Bidragsansökan är pausad och artskyddsutredning med eventuell dispensansökan pågår.  

Stationsområdet: Positiv budgetavvikelse på årets detaljplanekostnader.      

Asarum Flygfältet: 6 tomter sålda och 4 återstår. KEVAB har fakturerat anslutningsavgifter för ej sålda tomter.  

Strömma bostäder: Budgetavvikelse på handläggartid i detaljplanearbetet.   

Guöplatån: Ledning bör byggas så fort LM förrättning vinner laga kraft. Kommunen har två år på sig att bygga ut och det blir troligen 2022.

    

Exploateringar < 7 mnkr 

Plus på årets driftkostnader för strategiskt program Stilleryd-Elleholm och detaljplanen Stockholmsledet som påbörjas i höst samt 

Idrottsvägen som inte har mer detaljplanearbete i år. Detaljplanen i Hällaryd är klar. Plus 2,5 mnkr på försäljning av Kvarteret Älgen. Plus 

1,9 mnkr på lokalgata i Asarumsdalen där förfrågningsunderlag tas fram under hösten och utbyggnad sker 2022.  
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11. Övriga verksamhetsmått / nyckeltal 

Utöver de indikatorer som redovisas ovan kan nämnden ange övriga relevanta verksamhetsmått eller nyckeltal som används 

som underlag för analys och beskrivning till nämndens resultat för året.  

Verksamhetsmått 2017 2018 2019 2020 2021
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12. Uppföljning av internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Markera  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

 

 
 

 
☐ 

 

Följs upp i samband med årsbokslut 
2021. Intern kontroll pågår  
 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Samtliga kommunens bilar är nu 
utrustade med digitala körjournaler och 
därmed hanteras det digitalt. Intern 
kontroll genomförs under hösten och 
redovisas till årsbokslut 2021. 

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt 
sätt 

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Följs upp i samband med årsbokslut 
2021 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Följs upp i samband med årsbokslut 
2021 
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Bilaga Anpassningar 

        

Uppföljning av anpassningar Anpassningar      
KF beslut  

Ytterligare 
förändringar 

som 
uppkommit  

Totalt  
krav om 

anpassning 

Förslag 
handlingsplan 

förvaltning 

Beslutad 
handlingsplan 

nämnd 

Anpassningar 
i prognos 

Prognos-  
avvikelse 

Nämnd 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 

Kommunstyrelse 25 688 5 300 30 988 25 718 25 688 24 138 -4 000 

 
Analys:        
Kommunstyrelse 
 

Fastighet har obudgeterade kostnader för Båtsmansgården på 4,6 mnkr. Intäktsbortfall på Väggabadet samt 
lägre övriga kostnader på grund av pandemin. 

 

Bilaga Covid 19 

Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till covid-19 

Periodens 
kostnader  

för covid-19 

Kompensation 
sjuklön 

Övrig 
kompensation 

för 
merkostnader  

Lägre intäkter 
i prognosen 
för covid-19 

Ökade 
kostnader i 

prognosen för 
covid-19 

Helårsprognos 

Nämnd             

Kommunstyrelse  -1 238  1 036  1 323  -5 650  2 265 -1 026 

       

Analys:       

Kommunstyrelse 

  VO Service: Kostnader för materialinköp. Ersättning avser ökade sjuklönekostnader jan-juni och 
material dec -20 tills nu. Förlorade intäkter inom måltid och Väggabadet. Lägre kostnader inom måltid 
då flera restauranger varit helt stängda under perioden.  
 
Inköp av Centrumföreningens presentkort som gåva åt Karlshamns kommuns personal för att gynna 
den lokala handeln i pandemitider. 
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Bilaga Nettoredovisning per verksamhetsområde 

Nettokostnader (tkr) Budget  
aug 2021 

Utfall  
aug 2021 

Avvikelse  
aug 2021 

Budget 
helår 2021 

Helårs- 
prognos 

2021 
  

Prognos        
avvikelse 

2021 

Utfall  
aug 2020 

Politisk verksamhet -9 344 -8 322 1 021 -14 039 -13 539 500 -9 956 

Östersjöfestivalen -401 -524 -123 -605 -605 0 -625 

Stödfunktioner -49 654 -49 119 535 -74 634 -75 834 -1 200 -52 575 

Bidrag förbund, högskola, Kreativum -37 402 -35 863 1 539 -56 103 -55 603 500 -31 567 

Service medborgare och företag -17 323 -13 091 4 232 -26 006 -22 856 3 150 -8 398 

Service internt -135 552 -135 431 121 -203 328 -210 178 -6 850 -19 825 

Nettokostnader -249 676 -242 350 7 325 -374 715 -378 615 -3 900 -122 946 
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RESULTATRAPPORT OMSORGSNÄMNDEN ÅR 2021 
Period: Januari - Augusti 

Nämnd: Omsorgsnämnden 

Nämndsordförande: Leif Håkansson 

Förvaltning: Omsorgsförvaltningen 

Förvaltningschef: Torill Skaar Magnusson 

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Stöd i ordinärt boende 

 Stöd i särskilt boende 

 Myndighet & resurs, Hälso- och sjukvård 

 
Sammanfattning  

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

service, omvårdnad och hemsjukvård för äldre.  

 

Omsorgsnämndens helårsprognos visar på ett överskott om +7 mnkr. Prognosen är en förbättring mot tidigare prognos från april med +2 

mkr som till större delen beror på att nämnden erhåller statsbidrag som kompenserar för ökade kostnader, där kostnader kopplat till 

Covid-19 avser en stor post. Nämnden kommer erhålla betydande statsbidrag jämfört med tidigare år som även kommer resultera i högre 

kostnader. Majoriteten av statsbidragen är villkorade och ska bidra till bättre kvalité, personalkontinuitet, personalutbildning, digitalisering 

och i övrigt förbättra äldreomsorgen.  

 

Eftersom det finns flera intäkter som är kända men villkoren eller utfallet vid denna rapports författande ännu inte är klara råder en 

prognososäkerhet för dessa poster. Intäkterna är främst kopplade till olika stadsbidrag och till en mindre grad eventuell PO-förändring, 

bonus för tekniska hjälpmedel och tvist med Tunstall.  
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Prognosen fördelas på verksamheterna central +11,3 mnkr, Digitalisering och utvecklingsenheten i balans, ordinärt boende –7,5 mnkr, 

särskilt boende i balans och myndighet och resurs +3,2 mnkr. Prognosticerat underskott återfinns inom personalkostnader –17,2 mnkr. 

Intäkter visar på ett överskott mot budget på totalt +25,7 mnkr och övriga kostnader –1,5 mnkr. 

  

Omsorgsförvaltningen har till följd av covid-19 haft extra stora kostnader bland annat gällande personal samt skyddsmaterial, vilket 

beräknas ligga på en hög förbrukning och därav finns en prognososäkerhet. Kostnader kopplat till Covid-19 var återsökningsbara 2020. 

750 tkr erhållits för ansökan tre avseende merkostnader december 2020 eller tidigare. För kostnader relaterat till 2021 går det att 

använda statsbidraget god vård för att kompensera för ökade kostnader kopplat till Covid-19. 
 

Det finns en risk att vårdtyngden tillfälligt ökar efter Covid-19 vilket kan medföra högre kostnader under hösten.   

 

Resultat och måluppfyllelse: 

 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

Prioriterade områden: 
Verksamheten följer den beslutade verksamhetsplanen och internbudgeten med nedan prioriterade utvecklingsområden. 

 
Digital utveckling 

Digital utveckling - E-tjänster 

Under året har flera e-tjänster skapats för att underlätta både för medborgare och för personal. E-tjänster som tagit i bruk under 2021  
bl.a. e-tjänster gällande bostadsanpassningsbidrag, fondansökan, dödsboanmälan, ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen 4 kap §1, 
ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen till personer med psykisk funktionsnedsättning, månadsrapport till kontaktpersoner, och 
ansökan särskilda insatser enligt LSS.  
  
E-tjänster som är under uppbyggnad är ansökan om bistånd i form av särskilt boende, ansökan om förenklat bistånd, ansökan om 
jämkning för dubbel bostadskostnad och inkomstuppgifter, dessa beräknar vi att komma igång inom kort.  
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E-tjänster är till för att underlätta både för användare och handläggare. E-tjänsterna är byggda så att medborgaren kan bifoga handlingar 

när ärendet skapas.  

 

Digital utveckling - IT-system 
Produktionssättning av LifeCare Utförare och en ny mobilapp för stöd i ordinärt boende är planerad till slutet av september. Under våren 

och sommaren har arbete med att utbilda och förbereda en superuser-grupp för LifeCare Utförare pågått. Gruppen har träffats kontinuerligt 

för att lära sig systemet och även hur genomförandeplan och dokumentationen skall hanteras i systemet. Utbildning för alla medarbetare i 

ordinärt boende har gjorts i två steg, upprättande av genomförandeplan samt fortlöpande dokumentation.   

I februari gick ordinärt boende över från LapsCare till LifeCare planering som planeringssystem. Utbildning har genomförts för planerarna i 
nya systemet. Samtliga planerare har haft kontinuerliga träffar i syfte att upprätthålla och kunskapen och utveckla kompetensen. Detta 
arbete planeras att fortgå under hösten. Även hälso- och sjukvårdsverksamheten har bytt system till det nya dokumentationssystemet, 
LifeCare HSL, under året. Byte av verksamhetssystem är ett resurskrävande och tidkrävande arbete. 
 
Utöka samverkan med civilsamhället 
 
Aktivitetsstöd 

Omsorgsnämnden har fattat beslut om att ändra föreningsbidraget till aktivitetsstöd. Riktlinjer är framtagna under året där avsikten är att 

det kommunala aktivitetsstödet ska kunna sökas av ideella föreningar som bedriver särskilt riktad verksamhet/aktiviteter för äldre inom 

omsorgsnämndens verksamhetsområden i Karlshamns kommun. Föreningarna bjöds in till informationsträffar vid olika tillfällen angående 

de nya riktlinjerna.  

 

Aktiviteter  

Eftersom träffpunktsverksamheten varit helt stängd sedan april 2020 och fysiska möten ska undvikas, har merparten av dessa kontakter 

skett digitalt. I samarbete med Hej Blekinge har det arrangerats utomhuscaféer på tre trygghetsboenden; Korpalyckan i Asarum, kvarteret 

Varberg och Matrosgatans trygghetsboende under juni månad. Även Slöjd i Blekinge och Blekinge läns Bildningsförbund bidrog med 

aktivitet vid dessa träffar i form av materiel, pedagog och musiker. I juni genomfördes två utomhuskonserter med skolkören Sångfåglarna; 

en för trygghetsboendet Korpalyckan och en för de boende på Östralycke. På Korpalyckan i Asarum efterfrågades en aktivitet under 

fotbolls-EM. Då anordnades en storbilds-TV och de boende såg en av Sveriges matcher tillsammans på Östralycke, vilket var mycket 

uppskattat.  
 

Riskanalyser har gjorts inför planerade öppnandet utav träffpunktsverksamheterna under hösten. Arbete med Mötesplats Karlshamn är i 

planeringsstadiet eftersom lokalerna renoveras. Mötesplatsen är planerad att öppnas under innevarande höst. 
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Individens behov i centrum, IBIC 

Systemförändringen inom myndighetsutövningen genomfördes under 2020. Den kulturella förändringen är ett långsiktigt pågående arbete 

där fokus under våren har varit bedömningar och målformuleringar. Handläggarna upplever en positiv förflyttning och känner sig tryggare i 

målformuleringsarbetet. Det finns fortfarande utvecklingspotential och arbetet med ärendegranskningar med dialog om målformuleringar 

kommer att vara pågående även framgent. Det har genomförts en nulägesmätning i ämnet under våren vilket kan konstatera en 

förbättring. En ny mätning ska göras under hösten. Omställning till individens behov i centrum, IBIC, inom ordinärt boende pågår enligt 

plan. 

 

Framtidens boende för äldre 

Inom Omsorgsförvaltningen pågår ett utredningsarbete för att skapa mer kunskap om framtidens boende för äldre. Utredningen syftar till 
att identifiera vilka faktorer som kan ha en positiv påverkan på äldres hälsa och självständighet utifrån en boendemiljö. Att kunna identifiera 
vad som kan ha en positiv inverkan på äldres livskvalitet är avgörande för att kommunen ska kunna skapa de olika typer av livsmiljöer som 
äldre efterfrågar. Det är många som behöver samverka för att lyckas med detta både internt och tillsammans med externa aktörer. 
Utredningen ska presenteras på Omsorgsnämndens sammanträde i oktober. 

 
Kvalitet 

 

Ledningssystem 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning gällande om omsorgsnämnden bedriver ett ändamålsenligt 

systematiskt kvalitetsarbete som används för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Den sammantagna bedömningen är att 

omsorgsnämnden inte fullt ut bedriver ett ändamålsenligt systematiskt arbete. Enligt den plan som är antagen av nämnden är ambitionen 

att ett dokumenterat ledningssystem ska kunna presenteras i augusti 2022, en handlingsplan för arbetet ska levereras till nämnden i 

oktober innevarande år samt att en underhandsinformation ska ges till nämnden i mars 2022. Omsorgsnämnden har från och med 1 juni i 

år ansvaret för förvaltningen för Arbete och Välfärd. Då dessa båda förvaltningar lyder under samma lagar och föreskrifter planeras arbetet 

göras gemensamt. Processutvecklingsarbeten som syftar till att identifiera aktiviteter som ska ingå i ledningssystemet har påbörjats under 

året. En kartläggning och analys av nuläget har genomförts under året utifrån arbetet med avvikelsehantering. Resultatet av 

kartläggningen visade bl.a. på att det saknas standardiserat arbetssätt samt att enhetschefer har olika förutsättningar för att bedriva 

kvalitativt utredningsarbete. 

 

En gemensam rutin för förvaltningen för Arbete och Välfärd samt Omsorgsförvaltningen har tagits fram under året avseende synpunkter 

och klagomål.  
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En utbildningssatsning med utgångspunkt SOSFS 2011:9, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, har genomförts under våren 

inom stöd i särskilt boende och ska genomföras inom stöd i ordinärt boende under hösten med avslut i början av 2022. 

 Utbildningen är teambaserat och planeras i sju steg med hemarbete mellan utbildningstillfällen där det finns möjlighet till handledning från 
utbildaren. Teamen består av enhetschef, kvalitetsundersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut samt i ordinärt boende 
även av biståndshandläggare. 
 
Patientsäkerhetsarbete 

Ett strukturerat arbete med patientsäkerhet via ett analysverktyg är genomfört utifrån den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet 

”Agera för säker vård”. Arbetet är genomfört teambaserat med representanter från alla verksamheter. Kartläggningen, som innefattar en 

nulägesanalys med identifierade utmaningar och möjligheter, visar på både goda förutsättningar för en god patientsäkerhet på flera 

områden men även delar som behöver utvecklas. Alla delar som behöver utvecklas har rangordnats i en prioriteringsordning där fokus i ett 

första skede är området ”Öka kunskap om inträffade vårdskador” med fokus på avvikelsehantering samt området ”Tillförlitliga och säkra 

system och processer” med fokus på ett optimerat ledningssystem. Åtgärder för att stärka patientsäkerheten är långsiktiga och sträcker sig 

över flera år. De högst prioriterade delarna är planerade och interageras i befintliga verksamhetsplaner. 

 

Internkontroller 

Dokumentation HSL: Överlag ses en god och ändamålsenlig hälso-och sjukvårdsdokumentation men kontrollen visar förbättringsutrymme i 

vissa delar, främst avseende dokumentation av ordination och planering av uppföljningar. Detta kan förbättras för att säkerställa att kraven 

på patientjournal och hälso-och sjukvårdsdokumentation efterlevs utifrån Patientdatalagen 2008:355, 3 kap. 6 § samt Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om informationshantering och journalföring HSLF-FS 2016:40, 5 kap. 5 §.  

 

Delegering  

Överlag ses ett arbetssätt som lever upp till de krav som finns i Socialstyrelsens föreskrift om delegering av arbetsuppgifter inom hälso-och 

sjukvård, SOSFS 1997:14 och flera av de åtgärder som satts in förra året har applicerats. Dock kvarstår vissa brister i uppföljning av 

delegeringsbeslut, vilket bedöms vara nödvändigt för en fullgod och patientsäker hälso-och sjukvård. 

 

Avvikelser, läkemedel: Internkontroll pågår 

 

Vårdhygienisk standard: Internkontroll pågår 

 

Öppna jämförelser 
Brukarnöjdheten utifrån öppna jämförelser kan inte redovisas i delårsrapporten då resultatet av undersökningen inte ännu är klar. 
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Covid-19 
 Verksamheten har prioriterat ett fortsatt arbete med en trygg och säker vård och omsorg för brukare/patienter under pågående pandemi 
och smittspridning av Covid-19. Arbetet omfattar flera delar med främst förebyggande insatser, varav många påbörjades under 2020. 
Under första halvan av 2021 har arbetet visats sig vara mycket effektivt och endast ett fåtal brukare/patienter i verksamheten har varit 
smittade. I takt med att brukare och personal vaccinerats mot Covid-19 har andelen smittade patienter reducerats helt.  
 

Sedan pandemins start har några fall av smitta där spridning mellan patienter/personal inte kunnat uteslutas. Dessa har utretts med 

utgångspunkt från misstänkt vårdskada men efter noggrann utredning och bedömning framkom att ingen av dessa fall klassificeras som 

vårdskada och inga brister i verksamhetens agerande har framkommit. Sedan föregående delårsrapport har ytterligare fall tillkommit men 

med enbart lindrigare symptom.   

  

Vaccination mot Covid-19 
 Ett omfattande och resurskrävande arbete är genomfört i samråd med Region Blekinge gällande vaccination mot Covid-19. Samtliga 

patienter i kommunal verksamhet har erbjudits dubbla vaccinationer. Personal från Karlshamns kommun har också bistått Region Blekinge 

med vaccination av andra patienter/brukare och vissa anhöriga enligt deras prioriteringsordning för att underlätta arbetet.  

Karlshamns kommun har också bistått Region Blekinge med att utföra vaccination till personal som faller under folkhälsomyndighetens två 

högsta prioriteringsgrupper. Detta har varit ett stort arbete med logistiska utmaningar där ett strukturerat och kvalitativt arbete sannolikt har 

bidragit till den gynnsamma situation med låg smittspridning som tidigt visat sig i verksamheten när vaccinationerna genomförts.   

  

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Andel brukare som ganska/mycket 
nöjd med ordinärt boende 

93 %   Resultatet kommer 
senare i höst 

Välj status 

Andel brukare som ganska/mycket 
nöjd med sitt boende 

90 %   Resultatet kommer 
senare i höst 
 

Välj status 

   
5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
  

Verksamhetens professioner använder sin fulla potential och kompetens samt utformar verksamheten utifrån kundens individuella behov 
och resurser. 
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Prioriterade utvecklingsområden 
  
Heltid som norm 
Inom förvaltningen arbetar idag 61% av medarbetarna heltid en ökning med 6 %- enheter, jämfört med år 2020. De medarbetare som 

arbetar deltid har merparten anställningar som överstiger 64 % och flera av dessa medarbetare har anställningar på 80 - 90%. 

  

Sjuktalen  

Ledningsgruppen inom stöd i särskilt boende har tillsammans med HR-strateg och controller påbörjat ett arbete med strategier för att 

minska sjuktalen. Arbetet har planerats och genomförts i samverkan dels genom att analysera statistik men också genom att identifiera 

vad som idag genomförs och fungerar bra, vad som eventuellt kan skruvas på för att uppnå ännu bättre effekt och vad som eventuellt 

inte har någon effekt och som verksamheten därmed kan prioritera bort. Enhetscheferna har tillsammans i mindre konstellationer fått 

möjlighet att reflektera och analysera sjuktalen. Därefter har enhetscheferna lagt en plan för det fortsatta arbetet.  

Schemajusteringar har genomförts i syfte att minska delade turer samt lägga in en friskvårdstimme i schemat varannan vecka. Efter 

uppföljning uttrycker sig medarbetare positiva till förändringarna och de känner sig inte lika trötta. 

I samband med budgetuppföljning synliggörs att trenden för de höga sjuktalen på flera av enheterna är bruten och att frisknärvaron 

markant har ökat. Arbetet planeras att fortgå under hösten.  

 

Strukturförändring 
Det är en nära och god samverkan mellan de fem kommunerna och regionen i Blekinge. Det pågår flera arbeten som kan gå under 

epitetet god och nära vård men att få till det i sin helhet är en stor omställning som kräver både tid och resurser. Gemensamt har det 

identifierats att det är ca 23% månatliga återinläggningar på sjukhus i länet. Med utgångspunkt i detta har verksamheten tillsammans 

med regionen planerat för att titta närmare på orsakerna till återinläggningarna. En analysgrupp med representation från kommun, 

slutenvård och vårdcentral har tillsatts i syfte att analysera och därigenom försöka att finna orsaker till de höga talen för återinskrivningar 

inom 30 dagar. Analysgruppens resultat kommer att ligga till grund för det pilotarbete kopplat till god och nära vård, som är planerat att 

påbörjas under hösten. Pilotarbetet sker i samverkan mellan Karlshamns kommun och Region Blekinge.  

 

Budget 

Omsorgsförvaltningens prognos visar på ett överskott och förvaltningen har både 2019 och 2020 ett positivt utfall efter genomförda 
effektiviseringar och utförda beslutade åtgärder. Utfallet varierar för de olika verksamhetsområdena där stöd ordinärt boende avviker 
med ett negativt utfall även 2021. Sedan två till tre år tillbaka pågår ett omfattande förändringsarbete inom verksamhetsområdet stöd i 
ordinärt boende. Införande av IBIC, nytt verksamhetssystem samt en ny budgetstruktur där varje enskild del innebär en stor förändring. 
Förändringsarbetet är långsiktigt men en del resultat visar på att arbetet har en positiv effekt. 
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Kommuninvånarnas behov av antal platser inom särskilt boende ligger relativt stilla trots demografiska förändringar. För året har 
budgeten förstärkts på Gustavsborgs äldreboende för en avdelning där brukarna har behov som kräver större resurser.  
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator 
 

Status indikator 

Antalet som arbetar heltid 57 %    61% Välj status 

Sänka sjuktalen 10 %   Förnärvarande 
11,4%. Arbetet 
fortsätter, se 
personalavsnittet. 

Välj status 

 

 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 

 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 

Förutsättningar 
Nämnden avslutade 2020 med ett överskott om +4,5 mnkr och avklarade besparingskrav. För 2021 har nämnden ett besparingskrav om 

6,7 mnkr som har verkställts genom avvecklingen av Båtsmansgården under 2020, vilket ger effekt även 2021. Nämnden har 

kompenserats för ökade kapitalkostnader och löneökningar. Övriga kompensationer är för volymökningar inom stöd i ordinärt boende, 

transporter, heltid som norm och för prisökningar med 3,9 mnkr. Nämnden har i augusti även kompenserats med en ökad budget under 

2021 med 5,7 mnkr för löneökningar. 

 
25 mnkr av interna kostnader har flyttats från budget och belastar inte längre Omsorgsförvaltningens utfall. De räknas dock med vid 
externa jämförelser till exempel i Kolada. Dessa interna kostnader avser interna hyror, städ- och vaktmästartjänster, leasing för bilar och 
andra relaterade kostnader.   
 
Äldreomsorgen hanterar och kommer i en nära framtid behöva hantera flera utmaningar. Dessa utmaningar varav flera redan existerar 
idag kommer öka och kan kopplas till demografiska förändringar, personalförsörjning, teknik, finansiering, pandemirelaterade utmaningar 
och samhällsutveckling med nära vård. SKR rekommenderar i sina analyser att arbeta för teknikomställning och att flera av utmaningar 
inte har en enskild enkel lösning. Staten har genom statsbidrag de närmaste åren satt fokus på äldreomsorgen vilket innebär möjligheter 
för kommunerna att förbättra och utveckla äldreomsorgen. Utmaningar för långsiktiga finansieringar finns om inte statsbidragen kommer 
fortlöpa under en längre tid.         
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Statsbidrag 
Ett större fokus på äldreomsorgen nationellt kopplat till de utmaningar som identifierats under covid-19 har resulterat i ett större antal 

statsbidrag kommer att erhållas eller har erhållits. För närvarande har ca 38 mnkr utbetalats. Tillkommande bidrag sedan föregående 

delårsrapport är bidraget nära vård om 4,3 mnkr. Eftersom villkoren för flera av statsbidragen ännu inte helt kända råder en osäkerhet hur 

dessa kommer påverka årets utfall och därmed finns det för dessa statsbidrag även en prognososäkerhet. Statsbidragen skall i regel 

kopplas till en kostnad och kan vara specifika eller mer breda. Statsbidraget god vård på 16 mnkr var tidigare villkorad men 

Socialstyrelsen kommer inte längre återkräva medel som rekvirerats 2021. Förändringen innebär att kostnaderna inte behöver vara lika 

stora som intäkterna. I de fall statsbidragen avser investeringar finns en osäkerhet om de kommer kunna rekvireras och om de kommer 

ingå i omsorgsförvaltningens utfall. De statsbidrag som är kända men saknar villkor eller är osäkra har ej medtagits i prognosen och listas 

i gul tabell med belopp enligt fördelningslista. I takt med att statsbidragen kommer rekvireras, beloppen framgår och villkoren är kända 

kommer de tas med i prognosen och påverka utfallet. För de statsbidrag som erhållits se blå tabell nedan.  

 
Statsbidragen medför en möjlig kvalitetsökning och satsningar men medför i ett inledande skede ett utökat arbete för förvaltningen. 
Förvaltningen måste snabbt förstå villkoren för nya statsbidrag för att kunna använda dem optimalt i verksamheten. För att säkerställa att 
kostnader kan kopplas till statsbidrag kommer samtliga statsbidrag kopplas med en projektkod och när det behövs kommer 
genomförandeplaner arbetas fram.  
 
Flera statsbidrag är tänkta att löpa under flera år vilket kommer påverka utfall och budget efter 2021. Sveriges kommuner och regioner, 
(SKR), har varnat Sveriges kommuner att inte använda statsbidragen för att bygga upp organisationer som varaktigt skapar 
kostnadshöjande åtgärder. SKR uppmanar även kommunerna att ställa om till ny teknik inom äldreomsorgen. Det finns en risk att 
förvaltningen kommer få genomföra tuffa effektiviseringar om framförallt statsbidraget god vård försvinner efter 2023. Behoven inom 
äldreomsorgen förväntas öka de kommande åren i takt med en allt äldre befolkning samt utifrån omställning till god och nära vård. SKR 
påpekar vikten av att kommunerna inte själva kan hantera utmaningarna utan det kommer troligen behöva tillföras medel av staten.   
 

Statsbidrag 2021 som är med i 
prognosen   

Belopp tkr   Utfall jan-augusti   Prognos utfall  Att betala tillbaka    

Sjuklöner   748 748 748 0 

Merkostnader covid-19   908 750 750 0 

Äldreomsorgslyftet   13 567 13 567 2 000 11 567 

Demenssatsning   2 433 2 433 2 433 0 
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God vård   15 990 15 990 15 990 0 

Digitalisering   666 666 666 0 

AST-tjänst   340 340 340 0 

Nära vård* 4 310 4 310 4 310 0 

Summa  38 962 38 804 27 237 11 567 

*Tillkommande statsbidrag sedan föregående delårsrapport  
 

Statsbidrag tkr aviserade men ej med i prognosen 
Till samtliga 
kommuner 

Fördelning 
Karlshamn 

Nytt prestationsbaserat stöd för att minska andelen 
timanställningar inom äldreomsorgen 2 000 000 8 538 

Nytt prestationsbaserat stöd för att utöka 
sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen 1 000 000 4 263 

Summa 3 000 000 12 801 
 

Arbetsgivaravgifter, avtal och pensionskostnader  
I PO-pålägget ingår arbetsgivaravgifter samt pålägg för pensionskostnader och avtalsförsäkringar. Från 1 januari 2021 infördes en tillfällig 
lag som löper till och med 31 mars 2023 och som avser nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga som vid årets ingång fyllt 18 men 
inte 23 år. Nedsättningen har tillkommit för att motverka negativa effekter av covid-19 samt för att arbetsgivare skall behålla personal som 
är nyanställd. Nedsättning av arbetsgivaravgifterna innebär att PO-Pålägg om 40,15% minskar till 25,5% enligt SKR:s (Sveriges 
kommuner och regioner) rekommendation. Procentsatsen gäller upp till en lön på 25 000 kronor. Under juni, juli och augusti 2021 sker 
ytterligare en nedsättning till 10,21% för att öka möjligheterna för personer som är inom åldersspannet att anställas, behålla anställning 
eller erbjudas extra arbeta. Åldersspannet 15-18, 65-67 och över 67 år har särregler sedan tidigare som innebär lägre PO-pålägg än 
40,15%. Särreglerna säkerställer att det finns incitament att anställa och behålla personer inom dessa åldersspann. Utöver differentierat 
PO-pålägg för olika åldersspann finns även PO-påläggs skillnader på grund av inkomst. 
 

Nämnden har i utfallet PO-pålägg om 40,15% och har därmed inte fått ta del av den positiva förändringen. Det råder en osäkerhet om 
nämnden kommer kompenseras för mellanskillnaden och i prognosen beräknas alla lönekostnader med PO-pålägg med 40,15% tills nya 
besked framgår. Ett förslag om ändrad redovisning där nämnderna erhåller korrekt utfall kommer under hösten att gå upp till KS. Går 
förslaget igenom kommer det innebära en förbättring av resultatet mot nuvarande utfall och att prognosen behöver revideras.      
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  ÅLDERSDIFFEREN-    ÅLDERSDIFFEREN-  ÅLDERSDIFFEREN-  ÅLDERSDIFFEREN-  

TIERING  TIERING  TIERING  TIERING  

2021  2021  fr.o.m. 1.1.2021*    

        upp till 25 tkr/mån:  upp till 25 tkr/mån:  

Ålder  Födda 1954--1955  Födda 1956--1997  Födda år 1998–2002  Födda 2003-2006 

S:a PO-pålägg 

Totalt* 15,81% 40,15%  25,45%  15,93% 

  

  
Månadsinkomst < 42 625 45000 55000 

S:a PO-pålägg 

Totalt* 37,14% 39,11% 45,53% 

*Rekommenderade PO-pålägg från SKR 

 
Covid-19 
Nämnden har kompenserats för sjuklönekostnader om 748 tkr och har erhållit 750 tkr av de 908 tkr i ansökan för merkostnader kopplat till 

Covid-19 för december 2020.  Kostnaderna för skyddsmaterial har ökat jämfört med ett normalt år eftersom tillverkarna kan ta ett högre 

pris och för att mängden inköp har ökat. För 2021 är det möjligt att använda statsbidraget god vård för kostnader kopplat till Covid-19. 

Sammantaget är det delvis svårt att prognostisera kostnaderna då effekterna av den extraordinära händelse som beror på Covid-19 

innebär att flera möjliga händelseutvecklingar. 

 

Effekterna och lärdomar av Covid-19 kommer påverka äldreomsorgen i framtiden. En trolig effekt och lärdom från Covid-19 är behovet av 

adekvat skyddsmaterial och lager för skyddsmaterial.     

 

Samhällsutveckling 
Omställningen till god och nära vård är en process som pågår i samverkan med regionen och övriga kommuner i Blekinge. Detta kommer 

ställa högre krav på kompetens och trenden pekar på ett utökat åtagande inom främst hemsjukvård och myndighetsutövning men också i 

hela omsorgsverksamheten. 
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Omställningen innehåller flera delmoment och kommer att vara prioriterat område under flera verksamhetsår framöver vilket kommer att 

ställa högre krav på kompetens, nya arbetssätt och förändrat förhållningssätt i hela vårdkedjan som behöver planeras för och följas upp i 

de olika delarna. Nära vård kommer påverka budgeten och hänsyn kommer behövas i framtida budgetarbeten 

 

Befolkningsutveckling och demografi 
Den demografiska utvecklingen pekar på att antalet äldre kommer att öka. Invånarna 80 år och uppåt förväntas öka med ca 30 % under 
de kommande 10 åren både lokalt och nationellt på grund av större årskullar födda på 1940-talet. Åtta procent av alla som är 65 år eller 
äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. Antalet personer med demenssjukdom förväntas enligt 
SKR öka efter år 2020. Karlshamn hade 2020 en befolkning över 65 år på 8089 individer vilket var 25% av befolkningen att jämföra med 
regionens 24,1% och Sveriges kommuner 20,1%. 

 
Karlshamn (Källa: 
Kolada, SCB) 2016 2017 2018 2019 2020 Blekinge 2020 

Invånare 65-79, andel 
(%) 17,9 17,9 17,8 17,9 17,8 17,8 

Invånare 80+, andel (%) 6,7 6,7 6,8 6,9 7,2 6,3 

Summa 24,6 24,6 24,6 24,8 25 24,1 

 

Ålder 2017 2018 2019 2020 

Antal 65-79 år den 31/12. Källa: SCB. 5 767 5 759 5 804 5 758 

Antal 80+ den 31/12. Källa: SCB. 2 148 2 189 2 247 2 331 

Summa 7 915 7 948 8 051 8 089 

 
Karlshamn erhåller demografiska rapporter från Statisticon för perioden 2020-2030. Statisticons senaste prognosrapport visar på allt fler 
äldre inom kommunen fram till år 2030, från 8 089 till 8 618 vilket är ca 6,5%. Ökningen kommer enligt rapporten framförallt vara inom 
gruppen över 80 år. Från 2 331 personer till 3 086, en ökning med 32%. Antalet som är mellan 65-79 förväntas minska från 5 758 
personer till 5 532, en minskning med 4%.     
 

Ålder/År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

År 65-79 5758 5776 5718 5637 5555 5481 5438 5409 5445 5487 5532 

År 80+ 2331 2375 2466 2573 2660 2771 2867 2935 2986 3043 3086 

Summa 8089 8151 8184 8210 8215 8252 8305 8344 8431 8530 8618 
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Ökningen av antalet äldre behöver inte i sig innebära att behovet av insatser från äldreomsorgen kommer att öka i samma takt som 
befolkningsutvecklingen. Utvecklingen pekar även på att gruppen är friskare och mer självständig högre upp i åldrarna. Trenden de 
senaste åren inom Sverige är en procentuell minskning av vårdinsatser inom särskilt boende och en ökning inom ordinärt boende. Det 
troliga scenariot med fler äldre med demenssjukdomar innebär ett ökat behov av demensplaster inom särskilt boende. Ökningen kan ske 
antingen genom att omvandla existerande särskilda boende platser till demensplatser eller utöka det totala antalet platser i särskilt 
boende. Den mest effektiva lösningen är att skapa gynnsamma boendemiljöer för äldre i form av tillgänglighet samt närhet till service och 
gemenskap. Inom kommunsverige pågår utredningar och arbeten med framtidens boende för äldre. En internutredning om framtidens 
boendemiljöer för äldre kommer att presenteras för nämnden i oktober. Kommunen behöver i närtid planera för bra boenden för äldre, till 
exempel trygghetsboende. 
 
Den stora utmaningen med förändrad demografi ligger i att kunna möta framtiden med den kunskap och kompetens som krävs för att 
kunna svara upp emot den nya generationen äldres specifika behov med samma eller gärna mindre resurser per brukare än dagens 
omsorg. För att möta detta krävs nya arbetsmetoder, boendelösningar, förhållningssätt samt en teknikmogen organisation. 
 

Personalförsörjning 
De demografiska utmaningarna kommer även påverka personalförsörjningen. SCB förutspår att det kommer finnas stora utmaningar att 
rekrytera personal till äldreomsorgen framförallt med rätt kompetens fram till 2035. Antal sökande till vård och omsorgsprogrammen eller 
KomVux förväntas inte vara i nivå med det framtida behovet. Utmaningen är stor och där prognosen visar att kommunerna inte själva 
kommer kunna lösa problematiken med personalförsörjningen. Bland annat SKR pekar på vikten av att hitta långsiktiga och hållbara 
lösningar med flera aktörer. 
 
För att hantera utmaningen med personalförsörjningen finns olika scenarier och flera lösningar:  
 

 På olika sätt öka attraktiviteten för vårdyrket och därmed öka antalet som söker vårdutbildningar 
 Att utbilda personer utan utbildning men som har drivkrafter för vårdyrket 

 Anställa vårdbiträden utan utbildning  
 Öka andelen som arbetar heltid  

 Behåll och öka incitamentet för medarbetare som kan arbeta efter att ha fyllt 65   

 Vara en attraktiv arbetsgivare      

 Se över boende alternativen 
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3. Personaluppföljning 

     

Omsorgsförvaltningen     

Redovisning av sjukfrånvaro 2021-06-30 2020 Totalt 2019 Totalt 2018 Totalt 

          

Total sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

11,4% 13,0% 10,8% 11,4% 

Sjukdagar per anställd - redovisas inte från 
2021  -- 39,3 33,9 35,5 

          

Övrig Personalstatistik 2021-08-31  2020 Totalt 2019 Totalt 2018 Totalt 

1 november respektive år exkl 2021-06-
30 

        

Antal månadsanställda 841 798 825 913 

          

Anställningsform         

därav tillsvidareanställda 781 738 790 859 

därav tillsvidareanställda i % 93% 92% 96% 94% 

          

Sysselsättningsgrader         

därav heltidsanställningar 514 441 448 481 

därav heltidsanställningar i % 61% 55% 54% 53% 

Arbetade timmar helår         

Andel timmar som görs av timavlönade i 
förhållande till arbetade timmar 

5,81% 7,64% 4,76% 3,59% 
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Kommentar och analys  
Kompetensförsörjning/personalomsättning  
Äldreomsorgen står inför stora utmaningar kommande år. Allt fler blir äldre samt att förvaltningen redan idag ser svårigheter att 
rekrytera både medarbetare och chefer. En långsiktigt hållbar kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för att säkerställa en god 
äldreomsorg.   
  
Under 2020 togs en strategi fram för att stärka kompetensförsörjningsarbetet. Kompetensförsörjningsstrategin presenterades för KSAU 2020 
och kommer fortsätta följas upp under 2021. Strategin innehåller ett fördjupat samarbete med Utbildningsförvaltningen, förvaltningen för 
Arbete och Välfärd samt Omsorgsförvaltningen. Centralt i Karlshamns Kommun tillsattes en projektledare på 50%, som under första halvåret 
2021 fokuserade på breddad kompetensförsörjning. Förvaltningarna kommer fortsätta sitt gemensamma arbete varav Äldrelyftet är ett av de 
större projekten, vilket har till syfte att främja kompetenshöjande utbildning för främst undersköterskor.  
  
Ett pilotprojekt har påbörjats under hösten 2021 där personal, utan adekvat vårdutbildning och som står långt ifrån 
arbetsmarknaden, genomgår ett 2-årigt program där deltagarna under halva tiden arbetar på sin enhet och resterande tid studerar vård och 
omsorg inom ramen för yrkeskategorin vårdbiträde.   
  
Fortsatt utbildningsbehov inom ramen för sin anställning är av betydelse, för att som arbetsgivare genomlysa och säkerställa egen 
personalförsörjning, öka kompetensnivå på befintlig personal, öka kvalitén i verksamheten och vara i linje med synen på en attraktiv 
arbetsgivare. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan verksamheten attrahera, utveckla och behålla personal. Vidare är ett gott 
samarbete med befintlig vård- och omsorgsutbildning, inom så väl gymnasium, KomVux och högskola/universitet av största vikt.  
  
Utöver medveten kompetensförsörjning har förvaltningen inom ordinärt boende och Särskilt boende satsat på ledar- och 
organisationsutveckling för att stärka ledarskap och medarbetarskap, bland annat med syfte att öka engagemang hos våra chefer 
och medarbetare, sänka sjuktal, samt skapa förutsättningar och medvetenhet för verksamheterna att minska på personalomsättningen.  
Extra fokus behöver ägnas åt att möjliggöra hållbara chefsuppdrag, då omsorgsförvaltningen visat på hög omsättning bland enhetschefer.  
Att behålla kompetent personal är centralt både för att skapa kontinuitet och kvalitet samt för att undvika merkostnader som uppstår i 
samband med personalomsättning.   
  
Timanställda  
Verksamheterna har sedan tidigare aktivt arbetat med att minska på timanställda och öka andelen tillsvidareanställda. Under år 2020 visade 
verksamheterna dock på ett utökat antal timanställda, vilket dels kan bero på ökad sjukfrånvaro till följd av covid –19 samt på 
mer vårdkrävande insatser. Statistiken under 2021 visar på ett sjunkande antal timanställda men vilken fortfarande är hög, främst 
inom ordinärt boende. Minskat antalet timanställda är av betydelse för att visa på tryggare anställningar, ökad kvalitet och 
ökad brukarnöjdhet.  
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Under hösten 2021 kommer ny lagändring ske vilket innebär att konverteringsregel till tillsvidareanställning sker redan vid 1 1/2 års 
anställning under en femårsperiod. Förvaltningen har ett antal visstidsanställda och vikarier, vilka kommer att konvertera till 
tillsvidareanställda från 211001. Antalet är idag osäkert men bör röra sig om mellan 5-10 personer inom hela förvaltningen.  
   
Heltid som norm  
För att öka takten i arbetet med “Heltid som norm” har omsorgsförvaltningen ingått i ett projekt under ett par år, med syfte att lägga grund för 
en heltidsorganisation. Projektet har arbetat med organisering och bemanning, med mål att uppnå en jämnare arbetsbelastning och 
effektivare bemanning, samt arbetat med att ta fram en bemanningshandbok. Projektet “Heltid som norm” har under våren 2021 avslutats, 
för att vidare hanteras ute i varje förvaltning. Omsorgsförvaltningen kommer att arbeta vidare med “Heltid som norm”, bland annat med 
medveten kompetensförsörjning och schemaläggning.   
  
61% av omsorgsförvaltningens medarbetare är heltidsanställda, en ökning med 3 %-enheter jämfört med år 2020 och jämfört med år 
2018 en ökning med 7%-enheter. Merparten av de medarbetare som arbetar deltid innehar anställningar som överstiger 80% och 
flertalet innehar anställningar på mellan 80 - 90%. Trenden visar en ökning av heltidsanställda över tid och en ökad sysselsättningsgrad för 
anställda som arbetar deltid.   
   
För vidare framgång med "Heltid som norm” behöver förvaltningen vidta åtgärder med tonvikt på organisatorisk översyn, översyn av 
schema, utökat samarbete mellan enheter och verksamhetsområden samt revidering av resursutnyttjande över dygnets alla timmar, veckans 
alla dagar.   
   
Arbetsskador   
Perioden januari till augusti innevarande år har antalet anmälningar om arbetsskador och tillbud ökat inom omsorgsförvaltningen. Totala 
antalet anmälningar har uppräknats till 106 anmälningar för perioden, varvid merparten är olycksfall men så även en högre andel 
tillbud.  Prognosen för antal arbetsskador/tillbud för året 2021 beräknas bli högre än föregående år 2020, med en prognos på 150 
anmälningar jämfört med 120 anmälningar år 2020. Anledning till ökning av arbetsskador och tillbud kan dels bero på den anmälningsplikt 
om exponering av smitta (tillbud) och smitta (arbetssjukdom) som ska hanteras i förhållande till covid-19. Karaktären på olycksfall är främst i 
anknytning till omvårdnad av brukare och där tryck, kläm och annan mjukdelsskada är mest representativt. Utbildning och 
kompetenshöjande insatser kan vara av vikt för att säkerställa arbetsmiljö och minska andelen skador.   

  
Sjuktal  
Karlshamns Kommuns sjukfrånvarostatistik ligger generellt högt i förhållande till andra kommuner med samma demografi och storlek.   
Under 2018 och 2019 gjordes ett omtag inom Karlshamns Kommun för att minska antalet sjukskrivna, både lång- och korttidssjukfrånvaron. 
Under 2020 skedde en ökning av sjuktalen inom omsorgsförvaltningen med 2,2%-enheter från 10,83% (2019) till 13% (2020), men där år 
2021 visar återigen på en minskning. Sjukfrånvaron totalt visar fram till 2021-06-30 på en minskning med 1,6 %-enheter till 11,4%. 
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Minskningen kan dels bero på minskad smitta, följsamhet av restriktioner samt ökad vaccinering mot Covid –19. Vidare kan insatser som 
genomförts i verksamheterna givit effekt både på lång- och korttidssjukfrånvaron.  
  
Specifikt ligger omsorgsförvaltningen högre än andra förvaltningar inom Karlshamns Kommun, främst i de yngre åldrarna. Enhetscheferna 
inom Stöd i särskilt boende påbörjade under hösten 2020, tillsammans med HR och Controller, ett fokuserat arbete kring sjuktalen. Syftet 
med ansatsen är att skapa medvetenhet kring problematiken med höga sjuktal, öka förståelse kring rehabiliteringsprocessen samt skapa 
känsla av hanterbarhet kring arbetet med sjuktal. Enhetscheferna har fått arbeta med analys av sin egen verksamhet samt sätta strategier 
och prioriteringar i sitt arbete. Arbetet med sjuktalen kommer att fortsätta under 2021 med riktade och förebyggande insatser samt med direkt 
hantering av sjukfrånvaro med stöd av HR.   
  
Parallellt har stöd i ordinärt boende haft ett pilotprojekt i samarbete med företagshälsovården, med syfte att se vikten av proaktivt arbete och 
tidiga insatser vid sjukfrånvaro. Insatsen har sin grund i vetskapen om att tidiga insatser skapar trygghet och sjukdomsförloppet blir oftast 
förkortat. Insatsen ger också stöd till chefen att sätta in rätt insatser vid rätt tillfälle för berörd medarbetare.   
  
  

 

4. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
Covid-19 

Under pandemin har förvaltningen visat ett mycket gott samarbete både inom förvaltningen, mellan förvaltningar och över 

huvudmannaskapsgränser. Covid-19 har även visat att när verksamheten måste fokusera sina resurser görs det på ett förtjänstfullt sätt 

vilket bl. a arbetet med basala hygienrutiner visar. Många och nödvändiga beslut har fattats med kort varsel för att styra och stödja 

verksamheten genom krisen. Chefer och medarbetare ute i verksamheten har gjort ett fantastiskt arbete under den pågående pandemin 

för att så långt det är möjligt kunna bedriva verksamheten under normala former. Vi ser en liten positiv trend när det gäller sjuktalen. 
 

Sjuktal 

Ett gott strategiskt arbete kring sjuktalen har inletts i delar av förvaltningen. Med stöd av HR och Controllers har strategier och 

prioriteringar tagits fram av enhetschefer. Statistiken visar en positiv trend av minskning av sjukfrånvaro. En minskning som till viss del 

härleds till minskad smitta av covid-19 och till en del kan hänvisas till att ett strategisk tillika operativt helhetsarbete kring sjuktalen kan ge 

god effekt. Uppföljning sker både i individuellt och i helgrupp.  
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Det har skett en minskning av delade turer i schemaläggningen både inom stöd i ordinärt och särskilt boende. I några grupper helt 

borttagna. Arbetet med att avveckla delade turer fortgår. 

 

Budget 

Ett aktivt budgetarbete påbörjat 2018 har inneburit att budgetanpassningar och effektiviseringar har hanterats inom befintlig ram 2019-

2020. under 2020 lämnades ett överskott om 4,5 mnkr och även under 2021 prognostiserar nämnden med ett överskott. Det påbörjade 

arbetet med genomlysning av stöd i ordinärt boende visar på faktorer som har förbättringspotential övriga verksamheter har prognoser 

som visar på överskott eller budget i balans. 

 

Omvärldsanalys, ekonomi och kvalité  
För att främja analyser mellan kommuner har RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) skapat ett jämförelseverktyg som heter 

Kolada. Genom detta verktyg kan flertalet nyckeltal analyseras mot andra kommuner baserat på inrapporterade redovisning från 

bokslutet. Ett övergripande nyckeltal är nettokostnadsavvikelsen. Positiva värden avseende nettokostnadsavvikelserna indikerar högre 

kostnadsläge än statistiskt förväntat. Karlshamn har 2020 de näst bästa talet för nettoavvikelse efter Ronneby kommun bland Blekinges 

kommuner och i mitten för kommuner i Sverige med avvikelsen +3,2%.  

  

2020 Karlshamn Karlskrona Ronneby Olofström Sölvesborg 

Nettokostnadsavvikelse  3,20% 7,80% 2,30% 6,40% 8,90% 

 

Karlshamns nettokostnadsavvikelse 2020 med 3,2% är en förbättring från 5,1% föregående år och 11% året innan. De effektiviseringar 

som har genomförts har därmed givit en ge positiv effekt på nettokostnadsavvikelsen 2020. Effekterna av covid-19 innebär dock att 

analyser mellan kommuner försvåras eftersom hantering och påverkan från covid-19 har varit varierande.   

 

Karlshamn 2017 2018 2019 2020 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 3,5 11,0 5,1 3,2 

 
Nästa rapport kommer att kompletteras med nyckeltalen för övergripande kvalité eftersom de ännu inte är publicerade i Kolada för 2020. 
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5. Ekonomisk uppföljning, drift 

 

Omsorgsnämnden Budget Utfall Avvikelse 
Budget Prognos- Prognos-

avvikelse  
Prognos-
avvikelse  

Utfall 

helår avvikelse 

  aug-21 aug-21 aug-21 2021 2021 Apr Feb aug-20 

           

Intäkter 47 348 68 430 21 082 71 014 25 710 22 300 4 050 47 028 

           

Personalkostnader -242 987 -255 988 -13 001 -369 063 -17 210 -16 700 -11 500 -242 665 

Övriga kostnader -89 230 -88 756 474 -133 734 -1 500 -600 950 -105 184 

Kapitalkostnader -2 125 -2 125 0 -3 187 0 0 0 -1 938 

Bruttokostnader -334 342 -346 869 -12 527 -505 984 -18 710 -17 300 -10 550 -349 787 

           

Nettokostnader -286 994 -278 439 8 555 -434 970 7 000 5 000 -6 500 -302 759 

 

6. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga i slutet av resultatrapporten 

 

Se bilaga. 

7. Anpassningar och covid 19, se bilaga i slutet av resultatrapporten 

Nämndens sammanställning över eventuella obalanser från tidigare år, aktuell budget och prognos för innevarande år, avvikelser 

från budget samt beslutade och planerade anpassningar. 

Dessutom redovisas merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 
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8. Investeringsuppföljning  

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

  Årsbudget 2021 Utfall         2021 Budget-
avvikelse  

2021 

Föregående 
prognos 2021 

KS projekt > 7 mnkr     0   

          

Projekt < 7 mnkr     0   

Summa 0 0 0 0 

  

9. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 
Helårsprognosen visar på en avvikelse om +7 mnkr. Prognosen fördelas på verksamheterna central +11,3 mnkr, digitalisering och 
utvecklingsenheten i balans, ordinärt boende –7,5 mnkr, särskilt boende i balans och myndighet och resurs +3,2 mnkr. Prognostiserat 
underskott återfinns inom personalkostnader –17,2 mnkr. Intäkter visar på ett överskott mot budget på totalt +25,7 mnkr och övriga 
kostnader –1,5 mnkr. Prognosen är en förbättring mot tidigare prognos med ca +2 mkr som till större delen beror på att 
omsorgsförvaltningen har vakanser, bostadsanpassningar och erhåller statsbidrag som kompenserar för ökade kostnader kopplat till 
kvalitetshöjningar, covid-19 och övriga förbättringar. Sedan föregående prognos har ett nytt statsbidrag tillkommit om 4,3 mnkr för nära 
vård.  
 
Det finns en mindre prognososäkerhet avseende befintliga statsbidrag och en större för ännu inte rekvirerade. Statsbidragen för ännu inte 
rekvirerade statsbidrag avser prestationer för att minska timanställningar samt utöka bemanningen med sjuksköterskor. Det råder en 
osäkerhet om de skall bokföras under 2021 eller 2022. Om de bokförs 2022 kan det inom omsorgsförvaltningen finnas kostnader som inte 
kan matchas mot en intäkt under 2021. De två statsbidragen finns inte med i prognosen ovan och listas i tabellen nedan.   
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Nationellt har fokus ökat på äldreomsorgen på grund av covid-19. Nämnden kommer erhålla betydande statsbidrag jämfört med tidigare år 
som även kommer resultera i högre kostnader. Majoriteten av statsbidragen är villkorade och ska bidra till bättre kvalité, 
personalkontinuitet, personalutbildning, digitalisering och i övrigt förbättra äldreomsorgen. Statsbidrag är ett verktyg som regeringen har för 
att uppnå politiska mål, till exempel genom att stimulera kvalitetsutveckling. I tabellen under avsnittet utmaningar listas de statsbidrag som 
har rekvirerats och prognosen för respektive statsbidrag. Statsbidragen kan vara generella eller villkorade. Är de villkorade måste en 
återrapportering och redovisning av statsbidragen rapporteras till Socialstyrelsen. Om villkoren är hårt reglerade genom förordning innebär 
det en risk att statsbidragen inte kan användas i sin helhet eller att förvaltningen har högre kostnader än intäkter för statsbidragen.  
 
Äldreomsorgslyftet nedan villkoras genom att utbildning kombineras med studier. Statsbidraget är omfattande men det kommer inte vara 
möjligt att använda majoriteten av statsbidraget varpå prognosen exkluderar 11,6 mnkr, som förväntas återbetalas till Socialstyrelsen. För 
resterande statsbidrag i tabellen nedan prognostiseras att de kan användas i sin helhet. Statsbidraget god vård kan användas för stora 
delar av omsorgsförvaltningens verksamhet. 
  
 

Statsbidrag tkr aviserade som ej finns med i prognosen 
Till samtliga 
kommuner 

Fördelning 
Karlshamn 

Nytt prestationsbaserat stöd för att minska andelen 
timanställningar inom äldreomsorgen 2 000 000 8 538 

Nytt prestationsbaserat stöd för att utöka 
sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen 1 000 000 4 263 

Summa 3 000 000 12 801 

 
Omsorgen har till följd av covid-19 haft extra stora kostnader när det gäller bl.a. personal och skyddsmaterial. Statsbidraget för god vård 
kan användas för att kompensera för kostnader som kopplat till covid-19 varpå nämnden har eller kommer kompenseras för utökade 
kostnader relaterat till covid-19. Förväntningarna är att kostnaderna kommer vara låga resterande del av året. Tvisten med Tunstall är 
ännu inte avgjord, inga intäkter har tagits med i prognosen. 
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Centralt 
Omsorgsförvaltningens centrala delar redovisar för perioden en positiv avvikelse om +9,8 mnkr på grund av att den stora majoriteten av 

statsbidragen ligger centralt. För perioden är dessa kostnader bland annat implementering av IBIC, demensteamets personalkostnader, 

äldreomsorgslyftet, god och nära vård och merkostnader för covid-19. Den prognostiserade helårsavvikelsen beräknas till +11,3 mnkr 

men kan förändras beroende på hur statsbidragen kommer fördelas samt kostnader som uppstår som en effekt av dessa. 

 
Digitaliserings- och Utvecklingsenheten 
Enheten redovisar för perioden ett överskott om +1,1 mnkr och helårsavvikelsen prognostiseras till 0 mnkr.  
 

Personalkostnaden inom digitaliserings- och utvecklingsenheten är något högre än budgeterat på grund av att lönekostnaden för ny 

verksamhetsutvecklare har belastat enheten från årets början, men är budgeterad från och med mars månad. 

 

Övriga kostnader har en positiv avvikelse för perioden, +1,6 mnkr, men en helårsavvikelse om endast +0,2 mnkr. Det beror till stor del 

på att planerade inköp av nya funktioner/moduler till vårt verksamhetssystem Procapita ännu ej har genomförts, men är planerat att ske 

innan årets slut. Förseningar har också berott på covid-19 då det bland globala komponentbrister finns ovanligt långa leveranstider (flera 

månader) på beställd IT-utrustning och välfärdsteknik. På grund av detta har planerade kostnader ännu ej realiserats men kommer att 

ske under hösten. Trygghetslarm med tillbehör och teknikhjälp har tillhandahållits LSS inom förvaltningen för arbete och välfärd utan 

ekonomisk ersättning. 

 

Stöd i ordinärt boende 

 Verksamheten stöd i ordinärt boende redovisar för perioden ett underskott om –6,5 mnkr, och helårsavvikelsen prognostiseras till  
-7,5 mnkr. Helårsprognosen är en försämring jämfört med helårsprognosen efter första tertialet, då det mycket komplexa arbetet med att 
skapa en kostnadseffektiv verksamhet tar mer tid än verksamheten kunde förutse i början av detta arbete. Kostnaden per 
hemtjänsttimme har varit i snitt 507 kr under perioden januari-augusti, 559 kr i januari men 460 kr i augusti. Kostnaden har successivt 
gått ner under året och i augusti uppnår verksamheten budget i balans för personalkostnader. 
 

Den främsta orsaken till periodens underskott är att personalkostnader har en negativ avvikelse om –9,5 mnkr, dock finns kostnad för 

covid-19 team om -0,9 mnkr och kostnad om –1,1 mnkr för införande av IBIC samt verksamhetssystem LifeCare planering i den 

avvikelsen. Kostnader för införande av IBIC samt merkostnader för Covid-19 finansieras av statsbidrag som är bokfört som en intäkt hos 

verksamheten.  
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Frånvaron i hemtjänstgrupperna är fortsatt mycket hög, främst rör det sig om kortidssjukfrånvaro men även vård av barn. Den höga 

frånvaron har delvis koppling till Covid-19 och de rådande riktlinjerna om att stanna hemma vid minsta symtom. Samtliga enheter 

arbetar med överkapacitet i syfte om att skapa trygghet, god kontinuitet och hög kvalitet. Överkapacitet är svårt att hantera 

kostnadseffektivt och det är en utmaning för verksamheten. Under våren blev det en del övertid för personalen på grund av frånvaron. 

 
Verksamheten har under sommaren kunnat bevilja extra semesterdagar då semestervikarierna var allt för många. Med förra sommaren i 

minne så överanställde verksamheten vikarier inför sommaren, kanske lite väl många. 

  

I maj påbörjades ett samarbete med Jotib, ett arbete där både enhetschefer och till viss del även planerare är involverade. Syftet med 

Jotib är att enhetscheferna ska bli mer proaktiva i planering av bemanning genom prognosarbete. Jotib-modellen skapar goda 

förutsättningar att få kontroll på frånvaro och hur stor andel av frånvaron som ersätts med till exempel överkapacitet eller vikarier. 

Förväntad effekt är ytterligare förståelse kring hur ett kostnadseffektivt arbete bedrivs men till skillnad från LifeCare planering som har 

med planering av insatser att göra, så handlar Jotib om bemanning. Arbetet med Jotib ska ses som ett lärande i nuläget. 

 

Planerare är sedan i juni med på ekonomiuppföljning tillsammans med enhetschef för att få en bild av hur verksamheten ligger till, vilka 

eventuella åtgärder som behöver göras men inte minst för att förstå hur mycket planeringen påverkar både ekonomi, kvalitet och hälsa. 

Insatsplanering och bemanning är kärnpunkten i ordinärt boende ekonomiarbete. Utan en bra planering är det oerhört svårt att få en 

kostnadseffektiv verksamhet. Och när planeringen kommer ligga rätt, kommer verksamheten bli mer kostnadseffektiv och känslan av att 

räcka till och hinna med ökar. Dessa faktorer tillsammans med standardiserade processer och tydliga rutiner, kommer skapa mer trivsel 

på jobbet och därmed också en lägre sjukfrånvaro. 

 

I arbetet mot friskare arbetsplats har en paus införts varje förmiddag vilket har medfört en extra kostnad initialt. Väntad effekt av pausen 

är att skapa goda förutsättningar för återhämtning under arbetspasset och på sikt en friskare arbetsplats. Det har varit svårt att följa upp 

om pausen haft väntad effekt då det är fortsatt hög frånvaro kopplat till Covid-19.  

  

Vårdtyngden upplevs ha ökat under perioden och med det fler dubbelbemanningar. Flera enheter har haft mellan 10 - 14 

dubbelbemanningar under perioden, vilket har medfört utmaningar i planeringen av både insatser och bemanning. Nattpatrullen hade 

under en period om några månader ökat behov och fick tillfälligt utöka med en bil och en personal.  

  
Den negativa avvikelsen på övriga kostnader är orsakad av en fortsatt hög förbrukning av skyddsmaterial och skyddskläder. 

Verksamheten märker också en stor prishöjning på dessa artiklar sedan Covid-19 startade. 
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Stöd i särskilt boende 

Prognosen är oförändrad mot föregående prognos och visar på en budget i balans. Verksamhetsområdet har erhållit kompensation med 

statsbidrag för covid-19 kostnader och för brukare med särskilda behov. Det finns en osäkerhet vilka effekter som covid-19 och 

eventuella statsbidrag kommer få på utfallet, för perioden är ca 1,2 mnkr av kostnaderna covid-19 relaterade. Kostnaderna kopplat till 

covid-19 har minskat kraftigt under sommaren. Effekter av Covid-19 innebär en omställning som fått flera effekter som ökade 

personalkostnader och ökade kostnader för skyddsmaterial. 

 

Periodens avvikelse för januari-aug är +0,1 mnkr och föregående år -0,6 mnkr, se bilaga. Föregående års avvikelse förklaras främst av 

Båtsmansgårdens periodbudget som var utfördelad under hela året men avvecklades succesivt under första halvåret. För året har 

budgeten förstärkts på Gustavsborgs äldreboende för en avdelning där brukarna har behov som kräver större resurser. 

 

Intäkter för kost och hyra ligger i nivå med budget. För perioden har det inkommit intäkter som är större än budgeterat, vilket beror på 

kompensation för sjuklöner, statsbidrag främst kopplade till covid-19 kostnader, och arbetsmarknadsåtgärder. Periodavvikelsen är därför 

+4,9 mnkr. Prognosen för intäkter hela året är +5,9 mnkr, se bilaga.  

 

Personalkostnader är i balans på totalen när hänsyn tas till statsbidrag och statliga bidrag för arbetsmarknadsanställningar. 

Periodavvikelsen är -4,2 mnkr och merparten av avvikelsen beror på arbetsmarknadsanställningar och covid-19 teamet. Prognosen för 

hela året är -5,6 mnkr för arbetskraftskostnader. För personalkostnader avviker sjuktalen negativt mot budget men har förbättrats jämfört 

med föregående år. Kostnaden för januari-aug 2021 är 2,4 mnkr exklusive arbetsgivaravgifter att jämföra med föregående års 

periodkostnader på 3,5 mnkr exklusive arbetsgivaravgifter. Satsningar har genomförts för att sänka sjuktalen och dessa beskrivs under 

avsnittet personaluppföljning. De minskade sjuktalen medför att det i perioder finns disponibeltid som behöver hanteras i varierande 

omfattning.  

 

För övriga kostnader avviker arbetskläder och skyddsmaterial -0,7 mnkr och fastighetskostnader -0,5 mnkr negativt. Kostnaderna för 

skyddsmaterialen kan kompenseras av statsbidrag. Avvikelsen för fastighetskostnaderna beräknas minska och föregående år kunde 

stora delar hämtas in under hösten. Prognosen är på helår -0,4 mnkr avseende övriga kostnader.  

 

Myndighet och resurs, hälso- och sjukvård 

Prognosen visar på en förbättring med +0,2 mnkr mot föregående prognos. Det finns en prognososäkerhet avseende statsbidrag 
kopplat till nära vård och utökad organisation för sjuksköterskor. Prognosen visar på helår en avvikelse om +3,2 mnkr. 
Verksamhetsområdet visar på en periodavvikelse med +4,1 mnkr för perioden januari-aug, se bilaga. Verksamhetsområdet följer sin 
budget väl men avviker på några få områden positivt. Periodens positiva avvikelse beror främst engångsintäkter, statsbidrag och på låga 
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kostnader för personal, och bostadsanpassningar. Covid-19 relaterade kostnader står för ca -0,5 mnkr och verksamhetsområdet är 
kompenserade med statsbidrag för kostnaderna.  
 
Intäkterna avviker mot periodbudget med +1,4 mnkr vilket till större del beror på bonus för tekniska hjälpmedel om +0,4 mnkr från 
Region Blekinge och intäkter kopplat till covid-19 +0,4 mnkr, AST-tjänst 0,3 mnkr samt praktikersättning om +0,2 mnkr. Helårsprognosen 
för intäkter är +1,5 mnkr men kan påverkas av ännu inte utbetalda och kända statsbidrag. Resterande intäkter är i nivå med 
budgeterade.   
 
Överskott för kostnader kopplat till personal för perioden januari-aug är +1,4 mnkr vilket beror till stor del på att det fortfarande finns 

vakanser och att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens inom områdena arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Det är 

troligt att trycket kommer öka under en period efter covid-19 på främst handläggare och korttidsboende varpå en förstärkning genomförs 

på handläggare. Verksamhetsområdet ersätter i regel inte alla anställda vid sjukdom och ledigheter förutom korttidsboendets personal 

och sjuksköterskor kväll vilket ger ett överskott vid frånvaro. Om Covid-19 får en fortsatt stor påverkan på årets sjukfrånvaro, vård av 

barn och övrig frånvaro kan det resultera i ökat överskott mot budget men brister i kvalité. Prognosen ligger på helår om +1 mnkr 

eftersom det under hösten förväntas ske en ökning av kostnader för personal på grund av nyrekryteringar. 

  

Överskottet för övriga kostnader mot periodbudget är +1,3 mnkr. Kostnaderna för bostadsanpassningarna har minskat kraftigt de 

senaste åren. I år är kostnaderna fortsatt låga i förhållande till periodbudget. Det finns dock ett pågående större ärende som eventuellt 

kommer behandlas under 2021 men förmodligen uppstår majoriteten av kostnaderna 2022. Bostadsanpassningarna visar +1,4 mnkr 

mot periodbudget. I december 2020 köptes mycket sjukhusmaterial in vilket minskat behovet under 2021. Resterande överskott kopplas 

till flera poster med bland annat låga utbildningskostnader. Helårsprognosen är +0,7 mnkr på övriga kostnader.   

  
Investeringsbudget 
För 2021 har omsorgsförvaltningen ingen budget för investeringar. På KS finns reserverade medel för investeringar och 
Omsorgsförvaltningen har sökt medel för främst framtida kostnader relaterade till larm.    
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10. Övriga verksamhetsmått / nyckeltal 

Utöver de indikatorer som redovisas ovan kan nämnden ange övriga relevanta verksamhetsmått eller nyckeltal som används 

som underlag för analys och beskrivning till nämndens resultat för året.  

Verksamhetsmått 2016 2017 2018 2019 2020 

Nettokostnadsavvikelse (Källa: 
Kolada) 1,6% 3,5% 11,0% 5,1%  3,2% 

Kvalitetsindex äldreomsorgen 
(Källa: Kolada)    53  

 Årsarbetare (1700 timmar) 
    739 680 666 

 

11. Uppföljning av internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

Kontroll av att "egna 
kostnader" 
beslutsattesteras av 
överordnad med 
beslutsattestantbefogenhet
er (Riktlinjer för attest med 
tillämpningsanvisningar) 

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 

Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för 
avslut av telefoner och 
datorer följs 

IT-chef 1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt 
sätt 

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

Granskning av 
vårdhygienisk 
standard utifrån 
egenkontrollmall 

Säkerställa att vårdhygien 
fungerar enligt rutin 

MAS Samtliga 
enheter 

Egenko
ntrollmal
l 

Särskil
t 
boend

e vår 
Hemtj
änst 
höst 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 

Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

 Läkemedels-
hantering 

Genomgång av 
rapporterade avvikelser 
med händelse- och 
orsaksanalys 

MAS 
 

10 
avvikelser 

Stickpro
v 

Under 
året 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 

Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

Hur 
genomförandeplan
en speglar 
utredningen 

Kopplingen mellan varje 
enskild insats, satta mål 
och HSL instruktion i 
genomförandeplanen. 

kvalitets
utveckla
re 

100 
ärenden 
slumpvis 
urval 
inom 
hemtjäns
t 

Ärende
granskn
ing 

Höst 
 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Följsamhet och 
uppgradering av 
genomförandeplan
er 

Säkerställa efterlevnaden 

av genomförandeplanen i 
det dagliga arbetet samt 
den äldres delaktighet i 
planen 

Kvalitets
utveckla
re 

10 

ärenden 

Slumpvis 
urval 

Intervju 

med 
brukare 
och 

Vår 
    

Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 
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 kontakt
person. 

Separat
a 
intervju
er 

Följsamhet till 
delegerings-
processen 

Uppföljning av arbete som 
gjorts under 2020 

MAS 
 

Minst 100 Enkät Höst 
 

☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 

Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

 

Bilaga Budgetram och anpassningar 

 

Uppföljning av anpassningar Anpassningar      
KF beslut  

Ytterligare 
förändringar 

som 
uppkommit  

Totalt  
krav om 

anpassning 

Förslag 
handlingsplan 

förvaltning 

Beslutad 
handlingsplan 

nämnd 

Anpassningar i 
prognos 

Prognos-  
avvikelse 

Nämnd 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 

Omsorgsnämnd 6 718   6 718 6 718 6 718 6 718 0 

Totalt 6 718 0 6 718 6 718 6 718 6 718 0 

        

Analys:        

Omsorgsnämnd 

Resultatet av Covid-19 är svåra att avgöra och det är troligt att det kommer få en påverkan under 
överskådlig tid. Skyddsmaterial och personalkostnader kopplat till covid-19 står för en stor del av de 
utökade kostnaderna 2021. Ett stort behov av skyddsmaterial kommer kvarstå efter vaccinering. 
Äldreomsorgen har hamnat i fokus med ett ökat antal statsbidrag som följd. Så länge statsbidragen finns 
kommer utökningar och obalanser hanteras med hjälp av dessa och därmed lämnas rutan i ovan tabell 
tom avseende ytterligare förändringar som uppkommit 2021. Karlshamn har en större andel över 80 och 
fler som är över 80 än tidigare år vilket kommer påverka framöver eftersom behoven av äldreomsorg 
förväntas öka. Planering finns för att se över olika delar för att möte behoven och höja kvalitén. 
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Bilaga Covid 19 

Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till covid-19 

Periodens 
kostnader  

för covid-19 

Kompensation 
sjuklön 

Övrig 
kompensation 

för 
merkostnader  

Lägre intäkter 
i prognosen 
för covid-19 

Ökade 
kostnader i 

prognosen för 
covid-19 

Helårsprognos 

Nämnd             

Omsorgsnämnd 4029  748 750    5 000 3 502 

Totalt 4 029 748 750 0 5 000 3 502 

       

Analys:       

Omsorgsnämnd 

Nämnden har kompenserats för kostnader kopplat till högre sjukfrånvaro i januari –augusti 
i två omgångar med 540 tkr och 208 tkr. Ansökan 3 för merkostnader under december 
2020 relaterat Covid-19 har skickats in av de 908 tkr som nämnden ansökt om har 750 tkr 
erhållits. Ökade kostnader för Covid-19 är svåra att prognostisera men ligger på ca 4,5 - 6 
mnkr och för perioden januari till augusti på 4 mnkr i utfall. Skyddsmaterial förväntas 
fortsatt vara en kostnad men personalkostnaderna har minskat kraftigt och förväntas ligga 
på en låg nivå. 
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RESULTATRAPPORT TEKNIK-OCH FRITIDSNÄMNDEN 

ÅR 2021 
Period: Januari-Augusti -2021 

Nämnd: Teknik – och fritidsnämnden 

Nämndsordförande: Mats Dahlbom 

Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen 

Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

Verksamhetschef Tekniska Ulrika Norden Johansson 

Verksamhetschef Fritidsgårdar 
och Fritid 

Maria Sköldqvist 

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Tekniska verksamheten 

 Fritid 

 Fritidsgårdar 

 Förvaltningsledning 
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Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
Nämndens arbete med att nå ett resultat i balans undantaget från påverkan av pandemin går enligt plan och kostnadssidan bedöms vara 

under kontroll. Delårsresultatet belastas av ett prognosticerat underskott på intäktssidan med drygt 2 000 tkr vilket beror på minskad 

uthyrning av lokaler. Denna minskning är helt kopplad till åtgärder för att begränsa pandemin både lokalt, regionalt och nationellt. I och 

med att samhället sakta öppnar upp kommer troligen intäkterna att öka under hösten vilket kan komma att minska underskottet. 

 

Sammantaget ligger prognosen på samma nivå som i våras. 

 

Nämnden bedömer inte det som rimligt att minska på annan verksamhet för att kompensera underskottet på intäktssidan, då det skulle 

kunna leda till ökad social oro och på längre sikt ökade kostnader som överstiger underskottet.  

 

Det finns en osäkerhet i prognosen då budgetväxlingar skett i budgetarbetet inför verksamhetsåret 2021 där man av naturliga skäl inte 

kunna utgå från kostnadsläget vilket gör att det är budgeterade kostnader som växlats och inte faktiska. Det kan finna behov av att göra 

vissa justeringar inför 2022 för att hantera detta. 

 

Föregående år låg det pandemirelaterade prognosticerade underskottet betydligt högre, men då ingick intäkterna för Väggabadet i 

nämndens budget vilken nu flyttats till KS från 2021. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Under perioden har arbetet med att vidareutveckla konceptet fritidsbibblan löpt på enligt plan. Man har satsat på att köpa in ny utrustning med hjälp av 
statliga bidrag vilket gör det möjligt för fler medborgare att prova på olika sporter och naturupplevelser. 
Antalet besökare har fortsatt öka i våra naturområden och för att ta hand det har nämnden bl.a. utöka antalet fikaplatser på olika håll. Under 2020 
påbörjades upprustning av Västervångs lekplats och denna färdigställs under 2021 och innehåller bl.a. en hinderbana. Mörrums åpromenad är ett 
besöksmål som lockar besökare året runt, även denna upprustning färdigställs under 2021.  
 
Exempel på bra samarbete mellan förening och kommun är en swimrunbana som har etablerats vid Långasjön, ett stort engagemang från föreningen gjorde 
att möjligt att bli verklighet. Ett annat bra samarbete med föreningar är initiativet Hittaut, där statistiken visar att det är minst lika många som föregående år 
som har varit ute och rört sig i våra natur- och friluftsområden.  
Inga digitala tjänster har utvecklats under perioden. En utredning kring fortsatt förvaltning av båtplatser har gjort att arbetet med digital båtplatskö har 
pausats.     

 
TFN:S prioriterade utvecklingsområden: 
Fritidsbibblan 
Digital båtplatskö 
Digitala ansökningar och bokningsfunktioner 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall 

indikator 
Status 
indikator 

Minska koldioxidutsläppen genom att en 
större andel resor sker med cykel- och 
gångtrafik inom Karlshamns kommun. 

Öka antal cyklister på: 

 Knutsberg 

 Prinsgatan 

 Erik Dahlbergsvägen – i höjd med 
Gustavsborgsvägen 

 Erik Dahlbergsvägen – i höjd med polisstationen 

Utgångsläge tas 
fram under 2021 

-  Välj status 

Att våra medborgare har en god folkhälsa 
genom att erbjuda möjlighet till motion på 
lika villkor, oberoende av ålder och 
ekonomiska förutsättningar 

Öka antal besökare i våra befintliga natur- och 
rekreationsområden. 

Mätning genomförs 
2021, därefter 
kontinuerlig ökning. 
 

- Välj status 

Antal utlån på fritidsbibblan 
 

> 133 st. 139 (jan-apr) Helt 

Digitalisering av tjänster som underlättar 
för våra medborgare i kontakten med 
nämndens verksamheter 

Självservicetjänster > 2 e-tjänster 
implementerade 
under 2021 

 Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Nämnden fortsätter sitt samarbete med SISU och Blekinge IF för att stötta föreningar så att föreningarna i sin tur kan utvecklas och möta de behov som 
finns hos barn och ungdomar. Målet är att fler barn och ungdomar blir en del av föreningslivet för att få möjlighet till gemenskap och rörelse, vilket påverkar 
folkhälsan och livskvaliteten.  
 
Arbetet med att få fler att uppleva Karlshamn som en ren och skräpfri kommun pågår enligt plan.  
Under 2020 samt 2021 har verksamheten succesivt bytt ut ett antal papperskorgar till större modell. Fimpomater kommer sättas upp på ett antal platser i 
staden där man ser att det är problem med nedskräpning av fimpar. Det kommer även fortsättningsvis föras dialog med tillsynsmyndigheten för att kunna 
påverka nedskräpning vid bl.a. verksamheter? Aktiviteten är utförd tillsammans med organisationen "städa Sverige" 
 
Verksamheten har även valt att vara en del av projektet Städa Sverige och har under perioden deltagit i aktiviteter tillsammans med det lokala föreningslivet.               
 
TFN:S prioriterade utvecklingsområden: 
Barn och ungdomar inom idrottsföreningar 
Publika och välbesökta områden inom Karlshamns kommun 

 

 Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

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

Öka antalet grundbidragsberättigade 
barn och ungdomar i 
föreningslivet till samma nivå som 
innan pandemin.  

 Flickor i åldern 7-20 år  

 Pojkar i åldern 7-20 år   
 

 
Flickor > 3 532  (2019= 3 532)    
Pojkar > 4 184   (2019=4 184)   

Mäts årsvis Välj status 

Att Karlshamn blir en renare 
kommun. 

Nöjdhetsindex genom årlig 
enkätundersökning 

> 65% av de tillfrågade ska 
uppleva Karlshamn som en ren 
kommun. 

Mäts årsvis Välj status 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Inom Tekniska verksamheten så kommer utbildning gällande digital tidrapportering att påbörjas under oktober månad. En satsning som kommer att 
effektivisera arbetsflödet för både chefer, medarbetare och ekonomi. Tekniska verksamheten förväntar sig att spara administrationstid på minst 1300h om 
året.    
Fritid fortsätter sitt arbete med att tillsammans med övriga Blekinges kommuner utveckla en kartjänst för våra natur-och friluftsområden. Tjänsten är nu 
upphandlad och kommer att börja implementeras under hösten. Planen är att tjänsten finns tillgänglig from kvartal 2 2022. Tjänsten förväntas genera en 
tidsbesparing internt då mycket information kommer finnas i karttjänsten, men den kommer också att kunna användas av medborgare och besökare som rör 
sig ute i våra natur- och friluftsområden. 
 
Nämndens verksamheter har under perioden fortsatt med mobilt arbete och det har fungerat mycket bra både för medarbetarna och för verksamheten.  
Personalen på fritid har under perioden blivit klara med certifiering i HBTQi.   
 
Arbetet med ekonomisk återrapporterats vid nämndsmöten gällande besparingarna har löpt på enligt plan. Även andra förändringar som påverkar 
nämndens verksamheter såsom tex neddragningar av personal till följd av besparingar har rapporterats under punkten verksamheten informerar  Detta har 
lett till en ökad insyn för nämnden. 
 
 
TFN:S prioriterade utvecklingsområden: 
Effektivisering genom processutveckling och digitalisering.  
Flexibel arbetsgivare med medarbetaren i fokus och en lärande organisation. 
Effektivt samarbete mellan nämnd och förvaltning. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall 
indikator 

Status indikator 

Sjukfrånvaro, % Minskning mot föregående år <7,7% 
 (2020 = 7,7 %) 
 

 Helt 

Omsättning chefer, andel som stannar 
kvar minst fyra år i organisationen. 
 

Ökning mot föregående år >2020 års utfall  Välj status 

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

Minskning mot föregående år 
 

< 3,1% 
(2020 = 3,1 %) 
 

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

verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Fritidsgårdarna 
Att fortsätta erbjuda en kvalitativ verksamhet med främjande perspektiv trots fortsatta besparingar 

 
Fritid 
 Att hinna med att vara föreningarnas bollplank enligt gällande FHMs riktlinjer avseende deras verksamhet med träningar och matcher etc  

 Att omorientera i befintliga arbetsuppgifter då det blir nya Coronarelaterade arbetsuppgifter.  

 
Tekniska 
 Att vara tillgängliga för våra medborgare samt kunna erbjuda, vad de uppfattar som, en god service samtidigt som antalet medarbetare inom den 

tekniska verksamheten bli allt färre         

 Extrema vädersituationer, att kunna ha beredskap och budget för dessa situationer      

 Verksamheten ser att kommunen behöver arbeta mer med att påverka olika beteende, nedskräpning ökar och hastigheter i trafiken blir högre. För 
att komma till rätta med dessa problem behövs troligen andra insatser än de som tekniska verksamheten har att arbeta med. Verksamheten 
upplever också att medborgarna har högre krav på vad man anser att man kan förvänta sig att få när man betalar skatt i kommunen. Trycket på 
samtal in till kommunen med klagomål och förbättringsförslag ökar.       

 I och med Corona ser verksamheten att besökstrycket i våra områden och anläggningar har ökat, tidigare såg vi en topp under sommaren medan 
det nu verkar fördela sig mer jämt över året, fortfarande en liten topp på sommaren men inte så markant. Detta gör att planering av resurser och 
fördelning av budget behöver ses över och läggas upp på ett annat sätt framåt.     
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3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
 
Fritidsgårdarna 
En omfattande sommarverksamhet har erbjudits och kommunens barn och unga har getts möjlighet till kostnadsfria lovaktiviteter med hög närvaro av 
fritidsledare. 
 
Fritid  

 Börjat arbetet tillsammans med Blekinges andra kommuner angående karttjänster kopplat till friluftsliv.  

 Har varit delaktiga i projektet Rörelsefaktorn. 

 Blivit HBTQi certifierade.     

 Målet med att genomföra fler än 133 utlån per år via fritidsbibblan är redan uppnått och det efter bara 4 månader, samt att vi utökar utbudet 
med hjälp av statligt bidrag         

 Karlshamn fortsätter att klättra på rankingen över årets friluftskommun och nu är placeringen femma i Sverige, så högt har vi aldrig legat 
tidigare.          

Tekniska           

 Trots neddragningar i personalstyrkan precis innan sommaren har verksamheten ändå lyckats hålla en bra standard till våra medborgare och 
möta det ökade antalet besökare i våra områden. 

 Projektet "Hinseberget -Stadsporten till Karlshamn" vann årets Svenska Ljuspris i kategorin "Exteriör". Projektet är även utvalt som Sveriges 
representant i Nordic Lighting Design Award som avgörs under nästa år. 

 Projektet med att byta gamla belysningsarmaturer till LED ser vi redan effekterna av i driftbudget för belysning, ett bra exempel på en 
investering vars effekt blir lägre driftkostnader       
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4. Personaluppföljning 

Utfallet för perioden jan-aug 2021 gällande total sjukfrånvaro blev 6,83%. Denna siffra avser personal i hela  Kommunstyrelse       

förvaltningen och inte bara personal i Teknik- och fritidsnämnden. Målet är ett resultat på mindre 7,7% (2020 års resultat).  

 

5. Ekonomisk uppföljning, drift 

 

 

7. Anpassningar och covid 19, se bilagor i slutet av resultatrapporten 

Nämndens sammanställning över anpassningar, beslutade och planerade. Merkostnader eller minskade intäkter pga. covid 19. 
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10. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
Förvaltningsledning 
Inför budgetåret anpassades verksamhetens rambudget med en minskning om 776 tkr. 
Verksamheten lämnar en prognosavvikelse om plus 750 tkr helår. 
 

Fritidsenheten 
Inför budgetåret anpassades verksamhetens rambudget med en minskning om 1 000 tkr. 
Fritidsenheten har presenterat ett anpassningsförslag, vissa anpassningar verkställda via nämndbeslut. 
Större del av anpassning avser verksamhet som budgetmässigt har skiftats till verksamheten där kostnaderna ligger. Strategiska beslut om exempelvis 

avveckling av verksamheter tas dock även fortsättningsvis av TFN. Det gör att beslut i TFN ger effekt i de verksamheter där kostnaderna ligger men med 

viss eftersläpning kollat till arbetsrättsliga processer och möjlighet till avyttring av tillgångar. En viss osäkerhet finns i prognosen kopplat till dessa 

budgetväxlingar då det inte är den faktiska kostnaden som växlats utan den budgeterade.  

Sedan föregående prognos har covid-restriktionerna lättat och uthyrning ökat något. I april lämnade fritidsenheten en prognosavvikelse om 2 500 tkr. 

Med bakgrund av ovanstående lämnar fritidsenheten en prognosavvikelse om minus 2 200 tkr helår, grundat på nuläget av pandemipåverkan. 

Tekniska verksamheten 
Inför budgetåret anpassades verksamhetens rambudget med en minskning om 4 000 tkr, samtidigt har verksamheten blivit kompenserad för åtgärder 
som tidigare saknat budget. Verksamheten beräknar en prognosavvikelse om minus 500 tkr helår. 
I prognosen finns en stor osäkerhet kring utfall gällande vinterväghållning. 
Prognosavvikelse beror till största del på vinterväghållning, en stor del av årets budget är redan förbrukad inför ny vintersäsong. 
För att möta upp besparingskrav har neddragning av personal genomförts under året, ekonomisk full effekt först under år 2022. 
 

Fritidsgårdsverksamheten 
Inför budgetåret anpassades verksamhetens rambudget med en minskning om 1 000 tkr. 
Dessa anpassningar ska förverkligas genom att inte tillsätta alla tjänster, indragna lovaktiviteter med mera. 
Under perioden har statliga medel för lovaktiviteter rekvirerats varför verksamheten kan fortsätta med en bred satsning inom området trots anpassningar. 
Den avvikelse som finns för perioden härrör sjukfrånvaro samt väldigt återhållsam drift och vikarietillsättning. 
Detta överskott kommer dock att ändras under året då anpassningarna ligger utfördelade över hela året. 
Fritidsgårdsverksamheten lämnar en prognosavvikelse på noll för året.  
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12. Uppföljning av internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Markera  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

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

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ ☐ ☐  

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt 
sätt 

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ ☐ ☐   

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ ☐ ☐  

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

 Gatuunderhåll Avrapportering gällande 
ekonomi och beläggningsbehov 
för gator. 

 Gatu-
ingenjör 

1 ggr/år Genomgå

ng 

 Jan-
dec-20 

 Teknik-och 
fritidsnämnden 

☐ ☐ ☐  
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Bilaga anpassningar 
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 Bilaga Covid 19            
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RESULTATRAPPORT Revisionen ÅR 2021 
Period: Januari – augusti 

Nämnd: Kommunrevisionen 

Nämndsordförande: Lars Beckman 

Förvaltning: - 

Förvaltningschef: - 

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Kommunal revision 

 
Sammanfattning  

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

Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som följer av god revisionssed, årligen granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Val av granskningsområden sker utifrån en 
risk- och väsentlighetsanalys. Revisionsinsatserna dokumenteras i en revisionsplan. I år räknar revisorerna med att i 
huvudsak genomföra grundläggande granskningar. Ett centralt område är dialogen om risker och riskhantering med 
nämnderna och dess presidier. Utöver detta kommer revisionen att följa nämndernas ekonomi och åtgärder för en balanserad 
ekonomi. Vidare följer vi upp föregående års granskning av uppsikt och ägarstyrning av kommunens bolag.     
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

inriktningsmål och uppdrag i statliga styrdokument. Detta kommer att vara underlag till kommunens årsredovisning. 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

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

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

Samtliga nämnder 
tar del av 
revisionens 
riskbedömningar 

 Helt 

 

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

verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 

Revisionen har genomfört en upphandling av revisionstjänster för kommande fyra år. Som en konsekvens av upphandlingen 
räknar vi en fördyrning av den finansiella granskningen.  
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3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
Revisorerna arbetar vidare med att diskutera risker och riskhantering med nämnderna. Arbetssättet har till största delen 
mottagits positivt, då arbetet främjar en dialog om väsentligheter och utvecklingsområden inom nämndernas ansvarsområden. 
Metodiken innebär ett bättre beslutsunderlag inför ansvarsprövningen och ökad insikt för politiker om revisionens arbete samt 
en utveckling av internkontrollperspektivet hos styrelse och nämnder.   
 
För revisionsåret 2020, som avslutades i april 2021, gör vi bedömningen att granskningen av beslutsgången gällande 
investeringar i kommunens bolag har bidragit till att föra upp ägaransvaret och koncernperspektivet på ett tydligt sätt. Vi 
menar att det kommer att på sikt vara till gagn för hela kommunkoncernen.    

 

5. Ekonomisk uppföljning, drift 

Kommunrevision Budget Utfall Avvikelse Budget 
helår 

Prognos-  
avvikelse 

Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Utfall 
 

Helårs- 
prognos 

  Aug 2021 Aug 2021 Aug 2021 2021 2021 Apr Feb Aug 2020  2021 

             

Intäkter 116 116 0 175 0 0 0 88  175 

             

Personalkostnader -430 -373 57 -661 0 0 0 -447  -661 

Övriga kostnader -616 -595 21 -924 0 0 0 -444  -924 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Bruttokostnader -1 046 -968 78 -1 585 0 0 0 -891  -1 585 

             

Nettokostnader -930 -852 78 -1 410 0 0 0 -803  -1 410 
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 7. Anpassningar och covid-19, se bilagor i slutet av resultatrapporten 

Revisionen har hittills bedrivit sitt arbete på distans med hjälp av videotjänster. Det är vår bedömning att arbetssättet haft sina 

förtjänster men också brister.   

 

10. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 
Eftersom revisionsåret först slutar i april/maj året efter kommer alltid slutrevisionsarbetet att påverka det innevarande året. Revisionsåret 
2020 var mycket intensivt med kritik mot nämnd och styrelse samt inte minst ett omfattande arbete och dialog kring granskningen av 
investeringar inom bolagskoncernen. I syfte att anpassa vårt arbete till gällande budget, kommer revisonen att i huvudsak arbeta med den 
grundläggande granskningen samt dialog med nämnder och styrelse. Revisionen prognostiserar ett nollresultat för budgetåret 2021. 
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 12. Uppföljning av internkontrollplan   

  

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Markera  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

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

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt 
sätt 

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

Uppföljning mot 
revisionsplan och 
risk- och 
väsentlighetsanalys 

Avstämning sker mot 
revisionsplan vid varje 
sammanträde 

 Ordf 
 

 11 ggr/år Uppföljni
ng mot 
revision
splan 

Hela 
2021 

Revisors-
kollegiet 

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

Genomförandegrad 
av beslut 

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

 Ordf 11 ggr/år Uppföljni
ng mot 
logg 

Hela 
2021  

Revisors- 
kollegiet 

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

        

Uppföljning av anpassningar Anpassningar      
KF beslut  

Ytterligare 
förändringar 

som 
uppkommit  

Totalt  
krav om 

anpassning 

Förslag 
handlingsplan 

förvaltning 

Beslutad 
handlingsplan 

nämnd 

Anpassningar 
i prognos 

Prognos-  
avvikelse 

Nämnd 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 

Kommunrevisionen 22 0 22 22 22 22 0 

 
Analys:        

Kommunrevisionen   Anpassningarna påverkar inte Kommunrevisionens förmåga att hålla budget 

 

Bilaga Covid-19 

Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till covid-19 

Periodens 
kostnader  

för covid-19 

Kompensation 
sjuklön 

Övrig 
kompensation 

för 
merkostnader  

Lägre intäkter 
i prognosen 
för covid-19 

Ökade 
kostnader i 

prognosen för 
covid-19 

Helårsprognos 

Nämnd             

Kommunrevisionen  0 0 0 0 0 0 

       

Analys:       

Kommunrevisionen  
Verksamheten är inte berörd, ekonomiskt, av Covid-19 
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RESULTATRAPPORT UTBILDNINGSNÄMND ÅR 2021 
Period: 2021-01-01 till 2021-08-31 

Nämnd: Utbildningsnämnden 

Nämndsordförande: Jan Åke Berg 

Förvaltning: Utbildningsförvaltningen 

Förvaltningschef: Tomas Ringberg 
 

Nämndens verksamhetsområden 
 Förskola 

 Förskoleklass 

 Grundskola 

 Grundsärskola 

 Fritidshem 

 Gymnasieskola 

 Gymnasiesärskola 

 Vuxenutbildning 

 

Sammanfattning  

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

Coronapandemin har ställt nya krav på samtliga verksamheter, men bedömningen är ändå att omställningen generellt har gått 
relativt bra trots stora utmaningar. Vilka långsiktiga effekter, verksamhetsmässiga och ekonomiska, som pandemin får för 
kommunen som helhet är dock svårt att helt förutspå.  
 
Inför budgetår 2021 var den bedömda avvikelsen minus ca 7 mnkr för att få en budget i balans och efter uppföljningen i april 
var prognosavvikelsen minus 4,4 mnkr. Delårsrapporten per den siste augusti bedöms ge en positiv avvikelse mot tidigare 
bedömning gällande framförallt IKE/bidrag till fristående verksamheter men även förskolan går bättre än budgeterat (tillkommit 
statligt bidrag och något mindre personalkostnad än budgeterat), helårsprognosen efter augusti bedöms till minus 0,3 mnkr. 
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Åtgärder för anpassning till budget hösten 2021: 
(som är inräknade i prognosen) 

 Ytterligare personalanpassning på gymnasieskola (bland annat ej återbesätta pensionsavgång) 

 Ytterligare personalanpassning på vuxenutbildningen (bland annat ej återbesätta pensionsavgång) 

 Ytterligare personalanpassning i fritidshem (med anledning av viss volymminskning) 

 Ytterligare personalanpassning i förskoleklass (med anledning av viss volymminskning) 

 Ytterligare begränsningar i inköp av läromedel på gymnasieskolan 

 Reglering i anställning av visstidsanställda medarbetare i förskolan under hösten (belastningen i verksamheten är 

mindre under hösten än under våren) 

 Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med att söka extern finansiering för personalkostnader samt för läromedel och 

fortbildningsinsatser.  

De betydande effektiviseringar som är genomförda varje år 2019, 2020 och 2021 ger positiva effekter för nämndens 
ekonomiska utfall.  
 
Dock är bedömningen nu att utrymmet för ytterligare effektiviseringar är begränsat. 
 
Det finns en genomarbetad plan för behov och användning av beviljade investeringsmedel och processen är igång. Dessa 
medel används till IT-utrustning, arbetsmiljöinsatser samt vissa nödvändiga inköp av inventarier. 
 
Utbildningsförvaltningen genomför med stöd av Skolverket utvecklingsprojektet Riktade insatser för nyanlända och 
flerspråkiga barn och elevers utbildning, som sträcker sig fram t o m VT 2023. Projektet omfattar samtliga verksamheter och 
professioner inom förvaltningen, då en nulägesanalys har visat att förvaltningen har gemensamma utmaningar. Ett stöd på 6,8 
miljoner kronor möjliggör en rad insatser för att öka kompetensen kring flerspråkiga barn och elevers lärande och skapa 
samsyn och likvärdighet såväl inom som mellan verksamhetsområden.  
 
Vad gäller nämndens mål kan konstateras att behörigheten till gymnasiet har ökat över tid och så även detta år. 
Vårdnadshavares nöjdhet med de kommunala förskolorna är fortsatt högt, då fler än 9 av 10 vårdnadshavare svarar att de är 
antingen nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. Kursbetygen på gymnasiet ligger på en jämn hög nivå med liten 
variation de senaste åren. Vägga gymnasieskola har en relativt hög genomströmning och betygsresultat i nivå med riket eller 
högre. Resultatanalys i vuxenutbildningen visar att verksamheten är i fas i arbetet med nämndens mål och verksamhetens 
åtaganden 2021. 
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Resultat och måluppfyllelse: 

Utbildningsnämnden arbetar med samtliga fem inriktningsmål fastställda av kommunfullmäktige. Ett nämndsmål är knutet till 

inriktningsmål 1 och 2 och ett nämndsmål är knutet till inriktningsmål 3 och 4 enligt nedanstående tabell. 
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1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle  
Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

Prioriterade aktiviteter utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2021 är (fet stil med kommentarer under): 

Barn- och elevhälsa för ökad kvalitet och likvärdighet 

Arbetet i Barnhälsan och Barnhälsoteamen i förskolan har varit en viktig faktor för att höja kvaliteten och ökat likvärdigheten 

samt skapat bättre förutsättningar till att få till ett salutogent förhållningssätt och ett mera främjande och förebyggande arbete. 

Resultatet av analysen är att detta arbete leder till tryggare barn, ger bättre förutsättningar för god hälsa och välbefinnande 

samt att lyckas i sin utbildning. 

En enhetsövergripande insats i grundskolan har varit att utveckla elevhälsornas arbete utifrån elevernas måluppfyllelse och 

skolnärvaro. Detta har lett till ett dokument med professionsbeskrivningar för elevhälsans olika roller. Detta utvecklingsområde 

kommer att fortsätta och är en viktig del i arbetet med likvärdigheten mellan skolenheterna. 

Fortsatt uppföljning av trygghet, trivsel och studiero 

Utbildningsförvaltningen genomför årligen en kvalitetsenkät till vårdnadshavare till barn i förskola (2 och 5 år). 98% av de 

svarande (Stämmer helt och hållet + Stämmer ganska bra) uppger att deras barn är trygga i förskolan. 92% uppger att deras 

barn trivs med sina kamrater och 96% svarar att personalen i förskolan bemöter barnen på ett positivt sätt. 

Kommunens elever upplever generellt både god trygghet och trivsel på grund- och gymnasieskolorna. Vi ser en viss variation 

på upplevelsen gällande studiero, men variationen finns både inom skolorna och mellan skolorna. 

Under året har Skolinspektionen genomfört Skolenkäten i Karlshamns kommuns skolverksamheter, med frågor om bland 

annat trygghet, trivsel och studiero. Enkäter vänder sig till elever (grundskolan åk 5 och 9 samt gymnasieskolan år 2), 

personal och vårdnadshavare i olika verksamheter och ger ett ger ett gediget underlag till analys med nationell 

jämförelsestatistik på enhets- och huvudmannanivå. Skolorna har arbetat med materialet, tillsammans med andra underlag 

som egna enkäter och kartläggningar, statistik från elevhälsosamtal och kommunens undersökning av ungas levnadsvanor, i 

syfte att identifiera verksamhetens styrkor och utvecklingsområden. 
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Användande av digitala verktyg/läromedel för anpassningar, extra anpassningar, särskilt stöd och ökad 

måluppfyllelse 

Digitaliseringsprocessen i förskolan fortskrider, personalens kompetens har ökat, digitala verktyg används i högre utsträckning 

och med en annan medvetenhet än tidigare. Den positiva effekten av distansundervisning på högstadiet och i 

gymnasieskolan/vuxenutbildningen är att den digitala kompetensen generellt har ökat markant bland lärare och elever. 

Digitaliseringen har blivit ett viktigt medel för att elever med hög frånvaro (oftast pga pandemin) ska kunna följa 

undervisningen. Digitaliseringen har också bidragit till utveckling av metoder för att ge elever extra anpassningar och särskilt 

stöd.  

Förebyggande arbete kring problematisk skolfrånvaro 

Våren 2021 startade Tillbaka till skolan, ett tvåårigt utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra samordning och samverkan 

mellan interna kommunala verksamheter och delar av Region Blekinge kring elever med problematisk skolfrånvaro. En 

projektledare har anställts för att arbeta strategiskt för att fler barn och ungdomar ska komma tillbaka till skolan samt 

förebygga att barn och ungdomar hamnar i utanförskap och problematisk skolfrånvaro. Projektledaren arbetar med stöd av 

utbildningsförvaltningen för att kartlägga arbetet, för att därefter erbjuda utvecklande åtgärder. 

Sedan 2015 har Karlshamns kommun i den årliga undersökningen av ungas levnadsvanor följt upp stress och psykiskt 

mående hos elever på högstadiet och i gymnasieskolan, i synnerhet i relation till stress över skolarbetet. Andelen som uppger 

att de mår dåligt är relativt konstant över tid vilket indikerar att det är viktigt att avsätta resurser för att arbeta med denna 

problematik. 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Alla barn och elever i 
utbildningsnämndens verksamheter 
upplever god hälsa och är delaktiga 
på lika villkor samt upplever trygghet, 
trivsel och studiero 

Föräldrars nöjdhet med kommunens 
förskola 

Minst bibehållen 
nivå 

2021: 92% 
2020: 93% 
 
Skillnaden bedöms 
vara inom 
felmarginalen för 
mätningen. En 
försiktig slutsats är 
att 2021 års värde 

Helt 
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är ungefär samma 
som fjolårets. 

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

Minskning mot 
föregående år 

2021: 13% 
2020: 16% 

Helt 

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

Minskning mot 
föregående år 

2021: 19% 
2020: 18% 
 
Skillnaden bedöms 
vara inom 
felmarginalen för 
mätningen. En 
försiktig slutsats är 
att 2021 års värde 
är ungefär samma 
som fjolårets. 

Delvis 

 

 

Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

Prioriterade aktiviteter enligt utbildningsnämndens beslutade verksamhetsplan för 2021 (fet stil med kommentarer under): 
 
Kompetensutveckling och kollegialt lärande kring språkutvecklande arbetssätt/flerspråkiga elevers lärande 
 
Inom ramen för Riktade insatser för flerspråkiga och nyanlända barn och elevers utbildning genomförs två pilotprojekt i syfte 
att öka stödet till flerspråkiga barn och elever - språkstöd i förskolan och studiehandledning i vuxenutbildningen. En insats 
kring språkstöd under omsorgstiden planeras och en kartläggning genomförs i form av enkät till personal i fritidshem. Projekten 
ska ge varaktig effekt genom metodutveckling och kunskapsspridning i det kollegiala lärandet. Arbete har påbörjats med en 
kompetensutvecklingsinsats kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och transspråkande för pedagoger, elevhälsa 
och andra barn- och elevnära professioner, cirka 1150 personer. Upphandling pågår. 
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Fortsatt uppföljning av presterade resultat 
Resultatanalys har under året genomförts i alla verksamheter, framför allt i grundskolan - förstalärargruppen, 
ämneslärargrupper och i rektorsgruppen. Arbetet med nämndens prioriterade utvecklingsområde resultatanalys har 
intensifierats och omfattar samtliga årskurser. 
 
Resultatanalys i förskola visar på en hög andel nöjda barn och vårdnadshavare, bra samspel mellan vuxna och barn samt bra 
kontakt mellan förskola och hem. 

 

Kvalitetsenkät till vårdnadshavare till barn i förskola (2 och 5 år) våren 2021, procentuell svarsfördelning. 

 

Grundskolan i Karlshamns kommun har en positiv resultatutveckling. Andelen med minst E i samtliga av ämnena engelska, 
matematik och svenska/svenska som andraspråk, vilket krävs för gymnasiebehörighet, har ökat kontinuerligt i årskurs 6-9. 

 

Stämmer helt och
hållet

Stämmer ganska
bra

Stämmer ganska
dåligt

Stämmer inte alls Vet ej

Kommunala 70,21% 21,92% 4,11% 1,71% 2,05%
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Vårterminsbetyg i årskurs 6 och slutbetyg i årskurs 9, kommunala skolor, Karlshamn. Andel av eleverna med godkända betyg i 
samtliga av ämnena engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk. 
 
Kursbetygen i gymnasieskolan läsåret 2020/21 i Karlshamns kommun ligger på en jämn hög nivå med liten variation över tid. 
Vägga gymnasieskola har en nationellt sett hög genomströmning och betygsresultat i nivå med riket eller högre. Innevarande 
års resultat i riket presenteras senare under hösten. Det är svårt att se någon direkt effekt av Covid-19 och de restriktioner 
som präglat läsåret. Andelen godkända gymnasiearbeten läsåret 2020/21 är 97%. 
 

  2019 2020 2021 

Andel A-E 94,0% 94,6% 93,0% 

Genomsnittlig betygspoäng 13,9 13,7 13,4 

Betyg i gymnasiala kurser, Vägga gymnasieskola, alla program. Andel godkända betyg och genomsnittlig betygspoäng (viktat 
medel). 
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Betyg i gymnasiala kurser, alla program. Procentuell fördelning. 
Resultatanalys i vuxenutbildningen visar att verksamheten är i fas i arbetet med nämndens mål och verksamhetens åtaganden 
2021. 

Implementering av nya kurs- och ämnesplaner med fokus på progression och allsidig bedömning 
Implementeringsarbetet har inte genomförts enligt plan, då implementeringen på nationell nivå flyttats fram till vårterminen 
2022 på grund av covid-19. 
 
Arbete med likvärdigt förhållningssätt gällande språkutveckling/flerspråkighet. 
Arbetet med Riktade insatser för flerspråkiga och nyanlända barn och elevers utbildning fortgår enligt plan. Under året 
genomförs Att motverka rasism, en webbaserad kompetensutvecklingsinsats om förskolans och skolans demokratiuppdrag 
som omfattar alla personalkategorier inom förvaltningen. Insatsen genomförs i tre steg, 1) lokala teamet (förvaltningschef, 
verksamhetschefer, samordnare), processledare och skolledare (genomfört), 2) processtödjare (genomfört) och 3) 
medarbetare (pågår). Den planerade insatsen kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och transspråkande ger 
förutsättningar för ett likvärdigt förhållningssätt till barn och elever inom hela organisationen med utgångspunkt i deras rätt till 
utbildning. 
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Alla barn och elever i 
utbildningsnämndens verksamheter 
lär sig och utvecklas så långt som 
möjligt med hög måluppfyllelse och 
goda presterade resultat. 
 
 
 

Andel behöriga elever till något nationellt 
program i gymnasieskolan 

Ökning 2021: 82,3%* 
2020: 76,3% 
 
* Efter lovskolan 
hade totalt 84,5% 
av eleverna uppnått 
behörighet. 

Helt 

Meritvärde åk 9 Ökning 2021: 220,7 
2020: 211,4 

Helt 

Gymnasieelever med examen inom 3 år 
inklusive IM, kommunala skolor, andel (%) 

Högre än 
riksgenomsnittet 
(med kontinuerlig 
förbättring) 

Redovisas i 
samband med 
årsbokslutet 

Välj status 

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

Högre än 2020 års 
värde 

Redovisas i 
samband med 
årsbokslutet 

Välj status 

 

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 

Prioriterade aktiviteter enligt utbildningsnämndens beslutade verksamhetsplan för 2021 (fet stil med kommentarer under): 

Insatser gällande aktiv rehabilitering 
Tillsammans med kommunens HR-avdelning arbetar alla cheferna i förvaltningen med snabba insatser gällande sjukskrivna 
med målet om en snabb återgång i arbete. Insatserna anpassas för varje individ och situation. 
 
Insatser gällande att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och fortsätta ge förutsättningar för 
utvecklingsmöjligheter inom yrket 
Karlshamns kommun har ansökt om och beviljats statsbidrag för deltagande i kompetensutvecklingsinsatsen 
Specialpedagogik för lärande i förskolan och några enheter i grundskolan. 
 
En gymnasielärare på Vägga gymnasieskola har inom ramen för sin tjänstgöring genomgått forskarutbildning och tagit en 
licentiatexamen inom utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. Gymnasiet och vuxenutbildningen har dessutom ett antal 
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yrkeslärare som genomgår utbildning för att få lärarlegitimation. I grundskola/gymnasiet har ett antal lärare inom ramen för sin 
anställning gått en specialpedagog-/speciallärarutbildning. 
 
Rekrytering med fokus på mångfald så att personalgruppen speglar elevgruppens sammansättning (flerspråkighet 
mm) 
Inom vuxenutbildningen har det tillsatts en ny tjänst som studiehandledare som finansieras genom Riktade insatser för 
flerspråkiga och nyanlända barn och elevers utbildning. Kunskapsspridning och metodutveckling sker genom det kollegiala 
lärandet. I förskolan rekryteras språkstödjare både internt och externt i ett projekt som sker i samverkan med grundskolans 
modersmålslärare/studiehandledare. 
 
En positiv företeelse är att mångfald vid rekrytering har fått genomslag på kort tid och att detta perspektiv finns med i alla 
rekryteringsprocesser. 
 
Fortsatt arbete med effektiviseringar med fokus på bibehållen kvalitet 
Förvaltningen har ansökt och beviljat statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan. 
 
I gymnasieskolan har vi lyckats hantera stora volymökningar utan att utöka personalstyrkan och förbättrat balansen mellan 
kostnader för interkommunal ersättning/ersättning till fristående skolor och intäkter från andra kommuner. 
 
Fortsatt arbete med lokalutredningar 
Arbete pågår i samverkan med fastighetskontoret. 

Resursfördelningssystem utifrån barns och elevers olika förutsättningar och behov – implementering i förskola och 
utveckling i grundskola/grundsärskola. 
Ovan insats följer plan. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

All personal i utbildningsnämndens 
verksamheter har god hälsa, upplever 
en positiv arbetsmiljö och presterar på 
toppen av sin förmåga. 
 

Sjukfrånvaro, % Minskning mot 
föregående år 

2021: 6,4% 
2020: 6,4% 

Delvis 

Andel heltidsanställda av totalt antal 
tillsvidareanställda 

Ökning mot 
föregående år 

2021: 84% 
2020: 83% 

Helt 

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

Minskning mot 
föregående år 

2021: 54% 
2020: 44% 

Helt 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 

I PO-pålägget ingår arbetsgivaravgifter samt pålägg för pensionskostnader och avtalsförsäkringar. Från 1 januari 2021 
infördes en tillfällig lag som löper till och med 31 mars 2023 och som avser nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga som 
vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år. Nedsättningen har tillkommit för att motverka negativa effekter av covid-19 samt för att 
arbetsgivare skall behålla personal som är nyanställd. Nedsättning av arbetsgivaravgifterna innebär att PO-Pålägg om 
40,15% minskar till 25,5% enligt SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) rekommendation. Procentsatsen gäller upp till en 
lön på 25 000 kronor. Under juni, juli och augusti 2021 sker ytterligare en nedsättning till 10,21% för att öka möjligheterna för 
personer som är inom åldersspannet att anställas, behålla anställning eller erbjudas extra arbeta. Åldersspannet 15-18, 65-67 
och över 67 år har särregler sedan tidigare som innebär lägre PO-pålägg än 40,15%. Särreglerna säkerställer att det finns 
incitament att anställa och behålla personer inom dessa åldersspann. Utöver differentierat PO-pålägg för olika åldersspann 
finns även PO-påläggs skillnader på grund av inkomst. 

Nämnden har i utfallet PO-pålägg om 40,15% och har därmed inte fått ta del av den positiva förändringen. Det råder en 
osäkerhet om nämnden kommer kompenseras för mellanskillnaden och i prognosen beräknas alla lönekostnader med PO-
pålägg med 40,15% tills nya besked framgår. Ett förslag om ändrad redovisning där nämnderna erhåller korrekt utfall kommer 
under hösten att gå upp till KS. Går förslaget igenom kommer det innebära en markant förbättring av resultatet mot nuvarande 
utfall och att prognosen behöver revideras.  

Under året har elevantalet i grundsärskolan ökat mer än väntat pga. inflyttning av elever med rätt till grundsärskola. Vingens 
lokaler för träningsskolan på Stenbackanavet är dimensionerade till 14 elever och där går idag 21 elever. Inom 
gymnasiesärskolan finns inte motsvarande volymökning, men utmaningen här är istället att andelen elever med mycket stora 
behov av stöd har ökat. 
 
Även inom den vanliga grund- och gymnasieskolan ökar andelen elever i behov av särskilt stöd/elever med extraordinära 
behov (exempelvis ökar antal barn med diabetes och svårartad diabetes). Detta märks också i antalet ansökningar om 
tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd från fristående skolor/huvudmän. 
Stora volymökningar i framför allt den kommunala gymnasieskolan, men också i grundskolan, ställer fortsatt alltmer krav på 
lokalhanteringen/-lösningar.  
 
Med tanke på de saker som sker internationellt så behöver det finnas en viss beredskap för viss ökning av nyanlända.   
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Den senaste tiden har det varit stora svårigheter i att rekrytera chefer. Få lärare och förskollärare är intresserade av 
rektorstjänster och det är inte helt enkelt att erbjuda attraktiva chefstjänster (lön, antal medarbetare mm). Vi ser en allt större 
omsättning av chefer. Det är också vissa svårigheter att rekrytera kuratorer. Dock har personalomsättningen gällande 
lärarpersonal minskat något. 

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
Förskolan har, trots besparingar och pandemin, lyckats klara att ta emot barn inom lagstadgad tid, att bibehålla förhållandevis 
hög kvalitet och att ändå få personalen att uppleva sin arbetsmiljö som inte allt för krävande. Vårdnadshavare är fortsatt nöjda 
med verksamheten 
 
Arbetet i Barnhälsan och Barnhälsoteamen har varit en viktig faktor för att höja kvaliteten och ökat likvärdigheten samt skapat 
bättre förutsättningar till att få till ett salutogent förhållningssätt och ett mera främjande och förebyggande arbete. Resultatet 
av analysen är att detta arbete leder till tryggare barn, ger bättre förutsättningar för god hälsa och välbefinnande samt att 
lyckas i sin utbildning. 
 
Digitaliseringsprocessen fortskrider, personalens kompetens har ökat, digitala verktyg används i högre utsträckning och med 
en annan medvetenhet än tidigare.  
 
Trots stor påfrestning i verksamheterna i pandemins spår, så har elevernas måluppfyllelse och behörighet till 
gymnasieskolans nationella program ökat. De centrala insatserna i grundskolan med analysarbete och utveckling av 
skolornas elevhälsor har fortgått och intensifierats. De första indikationerna visar inte på en alltför stor utbildningsskuld, då 
resultaten i grundskola/gymnasieskola följer tidigare trender. 
 
Utbildningsförvaltningen genomför med stöd av Skolverket utvecklingsprojektet Riktade insatser för nyanlända och 
flerspråkiga barn och elevers utbildning, som sträcker sig fram t o m VT 2023. Projektet omfattar samtliga verksamheter och 
professioner inom förvaltningen, då en nulägesanalys har visat att förvaltningen har gemensamma utmaningar. Ett stöd på 6,8 
miljoner kronor möjliggör en rad insatser för att öka kompetensen kring flerspråkiga barn och elevers lärande och skapa 
samsyn och likvärdighet såväl inom som mellan verksamhetsområden. Motorn i arbetet är ett starkt processteam med 
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skolledare och pedagoger. Processledare och processtödjare med hög legitimitet och förankring i respektive verksamhet 
planerar och genomför insatserna med stöd av förvaltningen. 
 
Utbildningsnämnden börjar närma sig en budget i balans. Stora effektiviseringar har genomförts och samtidigt har presterade 
resultat/måluppfyllelse fortsatt öka. Samtidigt har vi ännu inte kunnat se några andra utmärkande negativa effekter i form av 
exempelvis stor personalomsättning eller utmärkande ökade sjuktal. 
 

 

4. Personaluppföljning 

Personaluppföljning Utfall 
perioden 

Utfall 
perioden 

män 

Utfall 
perioden 

kvinnor 

Utfall helår  Utfall helår  

  2021 2021 2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro %          

Totalt 6,4% - - 6,4% 5,5% 

--29 år      

30 - 49 år      

50 -- år      

 

 
     

Kommunstyrelseförvaltningen 
Omsorgsförvaltningen 
Arbete och välfärd 
Kommunen totalt 

6,8% 
11,4% 
9,4% 
8,3% 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
13,0% 
8,2% 
7,9% 

- 
10,8% 
7,8% 
7,3% 
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Analys 

Det gäller perioden 1 januari - 31 augusti, vilket nödvändigtvis ej behöver vara representativt för helåret. Det ger en indikation, 
men man bör vara försiktig med slutsatser. 

Sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen har under den senaste tioårsperioden haft en svag uppåtgående trend, men med 
en mer markant ökning mellan 2019 – 2020. Denna ökning beror till stor del på Corona pandemin och sjuktalen har på grund 
av detta fortsatt ligga på likvärdigt högre nivå 2021 som 2020. Samtidigt kan konstateras att detta är en tendens som gäller för 
kommunen som helhet och utbildningsförvaltningen ligger under snittet för kommunen som helhet. 

Då vi saknar uppgifter på hur sjuktalen är fördelade mellan kön och ålder för 2021, kan vi inte göra någon djupare analys av 
detta. Trenden som varit tidigare år är att det är korttidsfrånvaron som ökar, att kvinnorna står för två tredjedelar av 
sjukfrånvaron och att den största ökningen av sjukfrånvaro är i gruppen yngre medarbetare, --29år. 
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5. Ekonomisk uppföljning, drift 

 

 

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

 

7. Anpassningar och covid-19, se bilagor i slutet av resultatrapporten 

Nämndens sammanställning över anpassningar, beslutade och planerade. 

Merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 
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8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 
Inför budgetår 2021 var den bedömda avvikelsen minus ca 7 mnkr för att få en budget i balans och efter uppföljningen i april 
var prognosavvikelsen minus 4,4 mnkr. Delårsrapporten per den siste augusti bedöms ge en positiv avvikelse mot tidigare 
bedömning gällande framförallt IKE/bidrag till fristående verksamheter men även förskolan går bättre än budgeterat (tillkommit 
statligt bidrag och något mindre personalkostnad än budgeterat), helårsprognosen efter augusti bedöms till minus 0,3 mnkr. 
 
Efter åtta månader finns dock fortfarande viss osäkerhet, framförallt kring kommande beslut/redovisningar/rekvireringar av 
statsbidrag och kostnader för interkommunal ersättning/bidrag till fristående verksamheter. Efter elevernas programval inför 
läsår 21/22 ser vi att kostnader för interkommunal ersättning/bidrag till fristående verksamheter ger en positiv avvikelse. Dock 
kan det fortfarande ske förändringar som påverkar utfallet och därför är nämnden fortsatt försiktiga i prognosen. Med anledning 
av oroligheter i mellanöstern kan det påverka hur vi organiserar mottagandet och integrationsprocessen och därmed nämndens 
utfall inom integrationsverksamheten.  

Om förslaget gällande kompensation för ändrat PO beslutas kommer det innebära en förbättring av resultatet mot nuvarande 
utfall och att prognosen behöver revideras.  

Nämnden har, utöver genomförda effektiviseringar 2019 och första halvan av 2020, gjort ytterligare personalanpassningar i den 
kommunala budgeten från hösten 2020 och framåt med nästan 35 årsarbetare. 
 
I tidigare beslutade planer för budget i balans har förvaltningen gjort effektiviseringsinsatser under 2019 och inför/under hösten 
2020 motsvarande ca 45 mnkr, samtidigt som det funnits betydande volymökningar. Minskad bemanning är gjord i alla delar av 
organisationen och ansenliga nedskärningar har gjorts vad gäller resurser till läromedel och fortbildning.  
 
Åtgärder för anpassning till budget hösten 2021: 

 Ytterligare personalanpassning på gymnasieskola (bland annat ej återbesätta pensionsavgång) 

 Ytterligare personalanpassning på vuxenutbildningen (bland annat ej återbesätta pensionsavgång) 

 Ytterligare personalanpassning i fritidshem (med anledning av viss volymminskning) 

 Ytterligare personalanpassning i förskoleklass (med anledning av viss volymminskning) 

 Ytterligare begränsningar i inköp av läromedel på gymnasieskolan 
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 Reglering i anställning av visstidsanställda medarbetare i förskolan under hösten (belastningen i verksamheten är 

mindre under hösten än under våren) 

 Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med att söka extern finansiering för personalkostnader samt för läromedel och 

fortbildningsinsatser.  

Bedömningen är nu att utrymmet för ytterligare effektiviseringar är begränsat. 
 
Det finns en genomarbetad plan för behov och användning av beviljade investeringsmedel och processen är igång. Dessa 
medel används till IT-utrustning, arbetsmiljöinsatser samt vissa nödvändiga inköp av inventarier. 
 

 

9. Uppföljning av internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Markera  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

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

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kontroll pågår. Redovisning sker i 
samband med årsbokslutet. 

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt 
sätt 

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kontroll pågår. Redovisning sker i 
samband med årsbokslutet. 
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Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kontroll pågår. Redovisning sker i 
samband med årsbokslutet. 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

Barn- och elevhälsa Roller och ansvar i barn- och 
elevhälsans förebyggande 
och främjande arbete 

VC 
 
 

1 gång/ år Enkät/ 
intervju/ 
skattning 

2021 Utb. nämnd ☐ ☐ ☐ Kontroll pågår. Redovisning sker i 
samband med årsbokslutet.  

Elevens rätt till 
utbildning 

Uppföljning av elevers 
frånvaro 

VC 2 gånger/ 
år 

Kartlägg
ning/enk
ät 

2021 Utb. nämnd ☐ ☐ ☐ Kontroll pågår. Redovisning sker i 
samband med årsbokslutet.  

Resursfördelning i 
förskola 

Uppföljning av effekt – positiv 
eller negativ 

VC Vid 
kalenderå
rets slut 

Dialog i 
chefsgru
pp 
förskola 

2021 Utb. nämnd ☐ ☐ ☐ Kontroll pågår. Redovisning sker i 
samband med årsbokslutet. 

Rätt till SFI Hemkommunens ansvar för 
att erbjuda SFI inom 
stipulerad tid 

VC 1 gång/ år Gransk- 
ning av 
underlag 

2021 Utb. nämnd ☐ 

 

☐ 

 

☐ Kontroll pågår. Redovisning sker i 
samband med årsbokslutet. 

 

 

Bilaga Anpassningar 
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Bilaga Covid 19 
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Bilaga Nämndspecifik ekonomiuppföljning 
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RESULTATRAPPORT Överförmyndarnämnden ÅR 2021 
Period: Januari – augusti 

Nämnd: Överförmyndarnämnden 

Nämndsordförande: Susanne Olsson 

Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen 

Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Tillsyn av god man, förvaltare och förmyndare 

 Utbildning av god man, förvaltare och förmyndare 

 Rekrytering av god man, förvaltare och förmyndare 

 Förordnande av tillfälliga uppdrag som god man, förvaltare och förmyndare samt byten 

 Utredning av behov av god man, förvaltare och förmyndare 

 
Sammanfattning  

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

Nämnden har märkt att färre personer visar intresse av att bli ställföreträdare vilket gör att vi fortsättningsvis har svårt att 
rekrytera tillräckligt många ställföreträdare. Vi antar att det har att göra med rådande pandemi. Nämnden klarar därmed inte 
att uppfylla det obligatorium som rekrytering av ställföreträdare innebär.  
Överförmyndarnämnden har lite av en särställning i den kommunala organisationen då uppdraget styrs av särskild lagstiftning 
och uppdragstagare inte har en anställning i kommunen.  
Från och med 2021 har överförmyndarnämndernas kansli i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona gått samman i ett 
gemensamt kansli med placering i Ronneby kommun. Det innebär att Ronneby kommun kommer att fakturera Karlshamns 
och Karlskronas överförmyndarnämnder för personal- och verksamhetskostnader. Kostnad för nämndsledamöter och 
ersättning till ställföreträdare ska finnas kvar i respektive kommun under åren 2021-2022. Beslut är taget om en gemensam 
nämnd från och med 2023-01-01. Detta gör att uppföljningen fokuserar på det ekonomiska utfallet under året.  
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

inriktningsmål och uppdrag i statliga styrdokument. Detta kommer att vara underlag till kommunens årsredovisning. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

 
Tillströmningen av nya ställföreträdare har inte varit så stor som vi hoppats på och möjligtvis kan det ha att göra med rådande pandemi. Vi 

försöker hitta nya sätt att rekrytera fler till vår verksamhet men fortfarande får personer vänta länge på att få en god man. Det ska göras en 

gemensam kampanj med de övriga kommunerna Karlskrona och Ronneby för att få fler ställföreträdare som kan ta uppdrag. 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Nämnden ska tillhandahålla 
ställföreträdare till de som är 
berättigad det 

Nämnden har fått in ett fåtal nya 
ställföreträdare  

Det behövs ca 40 
st nya 
ställföreträdare    

 Ej uppfyllt  

 

 

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 

Nämnden har haft flera utbildningstillfällen för nya gode män under året. På grund av rådande pandemi så har det inte 

planerats för några större utbildningsinsatser. Förhoppningen är att kunna hålla en gemensam utbildning för ställföreträdarna 

under senare delen av hösten. Under året kommer utbildningsmaterialet att ses över till gode män och förvaltare. 
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Nämnden erbjuder 
vidareutbildningar till 
ställföreträdarna förutom den 
obligatoriska grundutbildningen. 

1 utbildningstillfälle som vänder sig till 
alla ställföreträdarna 

  Ej uppfyllt 

     

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Nämnden ska tillsammans med 
Ronneby och Karlskrona 
överförmyndarnämnder utveckla 
verksamheten effektivt och 
rättssäkert. 

Att ta fram gemensamma rutiner och 
mallar.  
 

100 %  Delvis uppfyllt 

 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Nämnden har inte tagit något specifikt 
mål. 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 

 
Under år kommer det att införas e-Wärna Go vilket gör det möjligt för ställföreträdaren att använda sig av elektroniska 

årsräkningar. 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Nämnden är effektiv och ska införa 
fler e-tjänster inom verksamheten 
där det är möjligt. 

Årsräkningarna klara innan september 
månad slut. Nya E-tjänster 

90 % 
100% 

 Delvis 

 

 

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

verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 

 Nämnden har svårt att rekrytera gode män och förvaltare, vilket är ett problem generellt i Sverige. Nämnden höjde 
ersättningsnivån inom förvalta egendom till samma nivå som Sveriges Kommuner och Regioner rekommenderar som 
lägsta nivå, vilket påverkar resultatet 2021 men förväntas underlätta rekryteringen. Det är för tidigt på året för att se 
någon effekt av höjningen.  

 Tidigt att göra en långsiktig ekonomisk bedömning av det gemensamma myndighetskontoret i Ronneby. 

 Liksom tidigare år en osäkerhet i behovet av ställföreträdare och därmed kostnader för dessa. 

 I början av maj 2021 kommer en presentation av Ställföreträdarutredningen (SOU 2021:36), vilka konsekvenser det 
kommer att få för överförmyndarnämnden är för tidigt att säga. Ett av förslaget är att det skulle bli möjligt att införa 
förvaltarenheter, vilket skulle underlätta arbetet med att hitta ställföreträdare till de svåra uppdragen. Ett annat förslag 
är att överförmyndarnämnderna tar över anordnandet av godmanskap från tingsrätten. Detta kommer att generera en 
större arbetsinsats för nämndens kansli, vilket kan leda till att fler personer behöver anställas. Det står i utredningen att 
kommunerna ska kompenseras för denna ökade kostnad. 
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3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
Vid årsskiftet gick den gemensamma organisationen för Ronneby, Karlshamn och Karlskrona i drift. Ett omfattande arbete 

under hösten 2020 ledde till att det gemensamma överförmyndarkontoret kunnat fungera på ett bra och effektivt sätt direkt 

från start. Ändå har det under året varit ett hektiskt arbete med att få ihop tre olika kulturer till en fungerande verksamhet. 

Samtidigt som det gäller att granska alla inkomna årsräkningar. Verksamheten fungerar bra, men ligger efter med antalet 

granskade årsräkningar. 

Den gemensamma organisationen ska vara effektiv och leda till minskad sårbarhet, ökad kompetens och öka digitalisering. 

 

4. Personaluppföljning 

Analys 

Nämnden har inte några tjänstemän som är anställda i Karlshamns kommun och kan därmed inte redovisa någon statistik på 
sjukfrånvaro.  Personalen är sedan 2021-01-01, anställda i Ronneby kommun på det gemensamma Överförmyndarkansliet.  
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5. Ekonomisk uppföljning, drift  

 

Analys 

Resultatet för Överförmyndarnämnden är + 0,2 mnkr efter augusti månad. Budgetramen för Överförmyndarnämnden uppgår 
till 2,4 mnkr för 2021 och prognosen är att nämnden kommer att hålla sig inom given budgetramen.  

Som det ser ut i dagsläget och om inget oförutsett inträffar under årets sista månader, landar Överförmyndarnämnden på 
budget i balans. Överskottet gällande personalkostnaderna beror på färre utbetalda arvoden till uppdragstagare under 
perioden. Övriga kostnader består till del av kostnader som uppstått i samband med att verksamheten flyttade till Ronneby. 
 
Arvode för ledamöter i nämnden och ersättning för ställföreträdare kommer att hanteras inom Karlshamns kommun. 
Personalen är anställd i Ronneby kommun och kostnad för personal och verksamhet kommer att betalas ut till Ronneby 
kommun som är värdkommun för överförmyndarverksamhetens kansli. 
 
Det kommer från 2021 att uppstå en hyres- och städkostnad som inte är budgeterad inom befintlig ram. Det har även initialt 
uppstått en del kostnader när kansliet slogs samman med Ronneby och Karlskrona. Eventuella över- och underskott för den 
gemensamma verksamheten fördelas enligt principen "kostnad per invånare". Antalet invånare per kommun per den 31 
december verksamhetsåret ligger till grund för slutreglering.  
 

Överförmyndarnämnd Budget Utfall Avvikelse Budget

helår

Prognos- 

avvikelse

Prognos-

avvikelse 

Prognos-

avvikelse 
Utfall Helårs-

prognos

Aug 2021 Aug 2021 Aug 2021 2021 2021 Apr Feb Aug 2020 2021

Intäkter 20 0 -20 30 0 0 0 30 30

Personalkostnader -1 547 -1 019 528 -2 413 0 0 0 -1 609 -2 413

Övriga kostnader -64 -372 -308 -94 0 0 0 -184 -94

Kapitalkostnader -4 -3 1 -5 0 0 0 -3 -5

Bruttokostnader -1 615 -1 394 221 -2 512 0 0 0 -1 796 -2 512

Nettokostnader -1 595 -1 394 201 -2 482 0 0 0 -1 766 -2 482
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Enligt Länsstyrelsen ska årsräkningarna vara färdiggranskade i slutet av september. Detta kommer nämnden inte att kunna 
leva upp till under året. Detta beror dels på att överförmyndarnämndens kansli har flyttat till Ronneby kommun, vilket har 
inneburit en arbetsbelastning för personalen, samt att ersättare för Erik Bååth inte blev tillsatt förrän i slutet av mars 2021. För 
att klara denna målsättning har en person visstidsanställts för att siffergranska årsräkningarna för alla tre kommunerna, vilket 
uppgår till knappt 0,3 mnkr. Denna förstärkning har inte inneburit någon utökning av personal, eftersom nämnden varje år 
brukar tillsätta en tillfällig förstärkning för att granska årsräkningar.  

 
 

 

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

 

7. Anpassningar och covid 19, se bilagor i slutet av resultatrapporten 

Nämndens sammanställning över anpassningar, beslutade och planerade. 

Merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 

 

8. Investeringsuppföljning 

Nämnden har inte någon investeringsuppföljning.  

  

9. Exploateringsuppföljning  

Nämnden har inte någon exploatering. 
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10. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 

 Nämnden bedöms uppnå ett resultat i nivå med det budgeterade vid årets slut. Det finns en osäkerhet i utfallet av 
uppstartskostnader för det nya myndighetskontoret samt i den totala kostnaden för uppdragstagare. 

 Nämnden har nu gått vidare i sin digitalisering och köpt modulen e-Wärna Go. Modulen e-Wärna Go kommer belasta 
nämnden med 130 000 inkl. initial utbildning för handläggare och en testgrupp av ställföreträdare. Denna modul ska 
fungera som ett heltäckande system för redovisningshantering där en ställföreträdare har alla sina uppdrag samlat i och 
med hjälp av BankID loggar in samt signerar sina redovisningar vid inlämnandet. Under året bokför ställföreträdaren sin 
redovisning i en kassabok som sedan förs över till en elektronisk årsräkning vid årsskiftet. Vi hoppas kunna uppnå en 
tidseffektiv granskning då systemet fungerar som ett stöd för alla ställföreträdare. Risken att göra fel ska minimeras då 
systemet ”leder” ställföreträdaren genom de moment som vi kräver ska finnas med. Tyvärr har leverantören meddelat att 
införandet inte kommer att ske förrän i slutet av året. 

 Under hösten kommer arvodesnivåerna till ställföreträdarna att ses över igen. Denna gång ska de anpassas till samma 
nivå som Karlskrona har. När det är ett gemensamt kontor så måste det var samma arvodesnivåer till ställföreträdarna 
inom alla tre kommunerna. Om beslut tas i år så börjar det generera kostnader främst vid utbetalningar år 2023. 
Förhoppningsvis kommer denna arvodeshöjning även att leda till att fler personer vill ta på sig ett uppdrag. 
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11. Övriga verksamhetsmått / nyckeltal 

Utöver de indikatorer som redovisas ovan kan nämnden ange övriga relevanta verksamhetsmått eller nyckeltal som används 

som underlag för analys och beskrivning till nämndens resultat för åren fram till den 31 augusti per år.  

Verksamhetsmått 2018 2019 2020 2021

Godmanskap 259 249 247 239

Förvaltarskap 36 34 36 40

Ensamkommande barn 25 9 3 3

Antal årsräkningar 315 287 280 284  
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12. Uppföljning av internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Markera  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

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

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt 
sätt 

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

 Kontroll av 
förmyndare vid 
första ansökan om 
uttag från spärrat 
konto 

 Kontroll av akt  Enhetsc
hef 

 1 gång 
under året 

 Stickpro

v 
 Okt- 
nov 

 Överförmynda
rnämnden  

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

 Köpeskilling sätts 
aldrig in på 
huvudmannens 
konto 

 Kontroll av akt Enhetsch
ef   

 1 gång 
under året 

 Stickpro

v 
 Okt- 
nov 

 Överförmynda
rnämnden 

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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Vid uttag på 
kapitalvaror ska 
kvitto uppvisas för 
nämnden 

 Kontroll av akt Enhetsch
ef 

1 gång 
under året 

Stickpro
v 

Okt-
nov 

Överförmyndar
nämnden 
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Bilaga Anpassningar 

        

Uppföljning av anpassningar Anpassningar      
KF beslut  

Ytterligare 
förändringar 

som 
uppkommit  

Totalt  
krav om 

anpassning 

Förslag 
handlingsplan 

förvaltning 

Beslutad 
handlingsplan 

nämnd 

Anpassningar 
i prognos 

Prognos-  
avvikelse 

Nämnd 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 

Överförmyndarnämnden 896 0 896 896 896 0 0 

 
Analys:        

Överförmyndarnämnd Anpassningarna ligger i budgeten och inga avvikelser beräknas uppstå. 

 

Bilaga Covid-19 

Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till covid-19 

Periodens 
kostnader  

för covid-19 

Kompensation 
sjuklön 

Övrig 
kompensation 

för 
merkostnader  

Lägre intäkter 
i prognosen 
för covid-19 

Ökade 
kostnader i 

prognosen för 
covid-19 

Helårsprognos 

Nämnd             

Överförmyndarnämnd 0 0 0 0 0 0 

       

Analys:       

Överförmyndarnämnd 
Verksamheten är inte, ekonomiskt, berörd av Covid-19 
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2021 
Period: Jan-Aug 
Bolag: Karlshamnsbostäder AB 

Bolagsordförande: Ola Persson 

VD: Kristina Söderling 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Bolagets verksamhet är att inom Karlshamns kommun köpa, sälja, bebygga, förvalta 

och utveckla fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande 
lokaler. 

 Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda goda bostäder och i allmännyttigt 
syfte främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun samt erbjuda hyresgästerna 
möjlighet till boinflytande. 

 Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Med affärsmässighet avses 
att bolaget ska ha samma övergripande förhållningssätt som ett icke subventionerat 
företag på en marknad intar inför investeringar, sin dagliga drift och i relation till andra 
aktörer. 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

Sammanfattning  

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

Summera de väsentligaste delarna i rapporten.  
De förändringar och anpassningar vi under förra året fick göra på grund av pandemin har hållit i sig. Vi har fått skjuta på vissa 
mål och justera andra. Men vi har också fått nya mål och utmaningar att jobba med. Vi lyckas väl med att arbeta mot de fem 
inriktningsmålen utifrån vårt perspektiv och bidra till utveckling av Karlshamns kommun. Från halvårsskiftet har vi börjat lätta 
på en del interna restriktioner enligt utarbetad plan.  
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

inriktningsmål.  

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

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

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Minska miljöpåverkan internt EPC-projekt – slutförs 2021 17 % minskning 
2021 med 
referensår 2015 
 

16% Delvis 

 Sänka energiförbrukningen med 30 % 2030 
jämfört med 2008  
 

23 %, 2021 
 

20 % 
/(klimatinitiativet 
ligger vi på 15 % 
men det är mot A 
temp samt 
normalårskorrigerat 
med energindex 
istället för SMHIS 

Delvis 
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gradagskorriering 
och BOA/LOA ) 
 

 Miljödiplomerade, 2021-09-09  
 

Godkänd revidering 2021-09-09 Ej uppfyllt  

 Minska dieselförbrukning 
 

100 % minskning 
Övergång till 
HVO100 
 

Övergång klar Helt 

 Hållbara bostadsgårdar och utemiljöer samt 
tydliga skötselplaner 
 

Plan färdig 
 

Pågår Delvis 

Fossilfria 2030 
 

Miljödrivna företagsbilar, utbyte sker efter 
hand som avtal löper ut.  
 

30 % 
 

7 % hybrider 
13 % elbilar 

Delvis 

 Eldrivna arbetsmaskiner 
 

Installera ytterligare 
6 stycken 
robotgräsklippare 
Alla övriga 
maskiner som köps 
in skall vara 
eldrivna eller drivas 
med miljödiesel. 
 

7 robotar 
installerade 

Helt 

 Ersätta servicebilar med eldrivna 
arbetsfordon 

2 stycken Pausat pga dyra 
investeringar 

Ej uppfyllt  

Hållbar livsstil för medarbetarna Friskvårdsbidrag  
 

100 % användning 
 

36 % nyttjande Delvis 

 Friskvårdstimme  
 

100 % nyttjande 
 

16 % nyttjande Delvis  

 Utreda alternativ till den traditionella 
arbetsformen: arbetstid, schemalagd 
             oregelbunden arbetstid, jobba  

             hemifrån etc 

Utredning klar  Pausad pga Covid-
19 

Ej uppfyllt  

Minska hyresgästernas miljöpåverkan Fossilfri bilpool till hyresgäster  
 

1 bil 
 

0 bilar (under 
utredning ) 

Ej uppfyllt  

 Cykelkoncept med elpoolscykel 
 

1 koncept 
 

0 koncept Ej uppfyllt  
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 Cykelförråd på marknivå, cykelpump, 
laddmöjlighet till elcykel  
 

2 stycken 
 
 

Pågår Ej uppfyllt  

 Laddstolpar till elbilar  
 

5 stycken till i 
beståndet 
 

1 st beställd 
ytterligare två till 
ska genomföras 
under hösten 
.(coop svängsta ) Vi 
kan ev göra flera. 
Planering pågår 

Delvis 

 Automatisk tvättmedelsdosering i 
gemensamma tvättstugor 
 

100 nya 
hyresgäster 

Möllebacken, 213 
hg. Fler släpps på 
efter hand som 
renoveringar 
fortlöper. 

Helt 

 Öka medvetenheten hos hg om minskad 
miljöpåverkan 
 

 Pausad pga Covid-
19 

Ej uppfyllt  

Hälsofrämjande aktiviteter för 
hyresgäster 

Erbjuda aktiviteter på befintliga utegym  
 

5 tillfällen 
 

Pågår, 3 av 5 
tillfällen 

Delvis 

 Spelningar på bostadsområden  
 

20 stycken 
 

6 st av 20 Delvis 

 Caféverksamhet med aktiviteter Minst 2 omr/vecka Uppstart sept. Ej uppfyllt  

Utveckla förebyggande arbete kring 
barns och ungas hälsa 
 

Avhysning av barnfamiljer 
 

0 stycken 
 

0 stycken Helt 
 

 Samarbete med föreningsliv 2 stycken Pausad pga Covid-
19 

Ej uppfyllt  
 

Möjlighet till delaktighet och inflytande 
för hyresgäster 

Skapa en struktur för hur vi arbetar med 
hyresgästinflytande. Rutiner för fysiska 
möten/möten i bostadsområden, aktiviteter 
på sociala medier mm  
 

Skapa struktur 
 

Planerad att hållas 
senhösten-21 om 
restr tillåter 

Ej uppfyllt  
 

 Sommarträffar på utvalda områden Minst 10/vår-
sommar 

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

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Öka kunskapen kring rättigheter och 
skyldigheter för boende i hyresrätt  
 

Alla nyinflyttade ska delta i vår Boskola 100% av alla 
nyinflyttade 
 

10 % (mindre 
grupper pga Covid-
19) Uppstart sept 

Delvis 

 Lägga upp videor på hemsidan kopplade till 
boskolan. Saker som du förväntas göra 
själv i din lägenhet.  
 

5 st 
 

0 stycken Ej uppfyllt  

 ”Nudging” inom sopsortering, fimpar och 
städning i tvättstugor 

3 exempel 
 

Miljöhus Fridhem 
klart. 

Delvis 

Öka den digitala kunskapen för våra 
hyresgäster 
 

Erbjuda alla hyresgäster utbildning i digital 
teknik utefter behov  
 

6 st 
studiegrupper/år i 
samarbete med 

Planerat till hösten 
2021 

Ej uppfyllt  
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Studieförbundet 
Vuxenskolan 
 

 Utbildning genom studiecirklar 
             mobilt användande 

4 st 
studiegrupper/år i 
samarbete med 
Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Planerat till hösten 
2021 

Ej uppfyllt  

Motverka ensamhet och verka för en 
meningsfull och aktiv fritid 

Erbjuda studiecirklar i olika ämnen  
 

10 studiecirklar/år 
 

2 stycken, övriga 
uppstart hösten 
2021 

Delvis 

 Gröna KABO – utöka med nya 
odlingsprojekt. Möjlighet för hg att själva 
odla och sköta planering 
 

2 st 1 styck Delvis 

 Samverka med Blekinge Trädgårdsakademi 
i syfte att öka intresse för odling i våra 
bostadsområden, samt lära sig att odla året 
runt, odlingscafé 

1 café/vecka i olika 
områden 

1 café/vecka Helt 

Öka medvetenheten (till hg och 
medarbetare) kring Agenda 2030 

Kommunikationsinsats kring Agenda 2030 
och saker hg kan göra för att bidra 

2 insatser/år Samplanering 
marknad. 
Hållbarhetsrapport 
ligger på hemsida 

Delvis 

Öka människors konkurrenskraft och 
möjlighet att forma sitt eget liv 

Projekt med Arbetsmarknadsenheten  
 

2 praktikplatser 
med efterföljande 
max 6 mån arbete 
 

2 
projektanställningar 
via Kommunen tom 
2021-11-30 

Helt 

 Praoelever  
 

Minst 2 praoelever 
 

Pausat pga Covid-
19 

Ej uppfyllt  

 Lärlingsplatser och APL  
 

Minst 1 elev 
 

1 st elev - APL Helt 

 Läxhjälp  
 

Minst 1 kurs 
 

Senarelagt pga 
Covid-19 

Ej uppfyllt  

 Språkskola, kurs i jobbsökning  
 

Minst 1 kurs 
 

1 stycken Helt 

 ”Prova på” praktik  
 

 2 stycken som 
arbetstränat, 1 
pågår fortfarande. 

Helt 
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 Besök i skolor och informera om våra yrken 2 tillfällen Pausat pga Covid-
19 

Ej uppfyllt  

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
 
Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv. Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala 
näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och 
företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn. 
 
Karlshamnsbostäder tittar på att bygga i olika geografiska områden inom kommunen. Detta för att stärka utvecklingsmöjligheterna för landsbygden, 
men även förtätning/nyproduktion i stadskärnan ingår i planerna. För att lyckas med etablering på landsbygden eller i ytterområden till Karlshamn krävs 
mer tomtmark samt fungerande infrastruktur och välfärd för att folk ska vilja bo och leva där.  
 
Karlshamnsbostäder arbetar kontinuerligt med att identifiera hållbara och innovativa boendeformer för att skapa attraktiva boendemiljöer som fungerar i 
livets alla skeenden.  
 
Genom att fortsätta jobba med ett hållbart ekonomiskt perspektiv kan vi vidhålla en god vinstmarginal i syfte att självfinansiera underhållsarbetet i vårt 
fastighetsbestånd. 

 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Tillföra 100 bostäder under perioden 
2021-2026 

Antal tillförda bostäder  7 Delvis 

Arbeta ikapp det eftersatta 
underhållet 

Totalt 230 mkr under åren 2018-2026 14 mkr 2021 7,3 mkr per augusti, 
ökande 
 

Delvis 

Veta vilket behov av framtida boende 
som efterfrågas 

Undersöka efterfrågan på nuvarande 
boendeform (gällande boendeattribut och 
kostnadsbild) men även alternativa 
boendeformer (tex concept living, co-
living. ägandeformer etc) 

Analys av utfall och 
slutsatser om vad 
vi ska bygga i 
framtiden 

 Ej uppfyllt  

Införskaffa byggbar mark 
 

Minst ett markköp om året Antal markköp 1 köp Helt 

258



Fiberutbyggnad i hela beståndet Antal bostäder med fiberanslutning  
 

500 lgh 0 lägenheter, KEAB 
driver projektet där vi 
blir Dpl 

Ej uppfyllt  

Nyttja våra sponsorsamarbeten 
smartare 

Ung Företagsamhet – göra ett projekt 
tillsammans med fokus på skolbarn och 
idéer för framtidens hållbara boende 

1 aktivitet Under uppstart Delvis 

Stärka samarbetet med kommunen 
och/eller systerbolag 
 

Arbeta aktivt för nya samarbeten 
 

 Kommunikationsnätverk 
skapat 

Delvis 

 Välfärds-IT med Karlshamn Energi  
 

4 lgh 
 

0 lägenheter Ej uppfyllt  

 Vräkningsförebyggande  
 

En träff/kvartal 2 träffar Delvis 

 Fortsatt stöd till kommunen avseende 
träffpunkterna 
 

12 000 kr 
 

Ej inkommit ansökan 
från ansvarig hos 
kommunen, som 
återkommer till 2022 

Ej uppfyllt  

 Inkluderingsfrågor 2 träffar/år 1 träff Delvis 

 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

 
Karlshamnsbostäder verkar för att erbjuda trygga och bra bostäder och bostadsområden för att skapa gemenskap och trivsel för våra hyresgäster. 
Detta bidrar till att man ska känna trygghet och vilja bo kvar så länge som möjligt i vårt bestånd. Vi vill skapa mötesplatser i våra utemiljöer för att skapa 
trivsel och trygga mötesplatser. 
 
Vi främjar mångfald, inkludering och en ökad integration tillsammans med kommun och föreningar. Vi skapar livskvalitet genom boinflytande samt 
erbjuder våra hyresgäster olika typer av aktiviteter i syfte att minska utanförskap och otrygghet. Stor vikt läggs på våra äldre hyresgäster samt barn, där 
vi i samverkan med olika aktörer skapar meningsfull fritid för barn och motverkar ofrivillig ensamhet för äldre. Detta bidrar till social hållbarhet. 
 
I våra samarbetsavtal med föreningar säkerställer vi att våra hyresgästers barn och ungdomar erbjuds möjlighet till att delta i föreningslivet. 
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Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Trygga hyresgäster som känner 
stolthet för sitt bostadsområde. 

Huskurage/våld i nära relation  
 

Proaktivt arbete 
genom information 
 

Löpande 
information till alla 
nyinflyttande via 
Kaboskolan, projekt 
på plats och 
informera ute på 
omr. Start sept. 

Delvis 

 Förstärkning av yttre skalskydd  
 

Porttelefoner i 
trapphus med mer 
än 4 lgh. 
 

26 stycken  Helt 

 Trygghetsvandring  
 

På utvalda 
områden med egen 
personal. 
 

2 områden/vecka Helt 

 Grannsamverkan polis/kommun  
 

4 studiecirklar 
 

1 studiecirkel Delvis 

 Arbeta för att minska antalet konstaterade 
störningar 
 

Minska med 5 %  
 

 Delvis 

 Boinflytande/dialog med hyresgäster. 
Temamöten samt dialogmöten (tillsammans 
med Marknad) 
 

Minst 1 möte/år 
 

Planerat till hösten Ej uppfyllt  

 Arbeta aktivt med att identifiera vanvårdade 
lägenheter/misskötta lägenheter för att 
kunna vidta åtgärder och förhindra vräkning 
om möjligt 
 

 Pågår ständigt, 5 
stycken per den 
31/8  

Delvis 

 Utreda varför vi har relativt låg andel nöjda 
(72 % jmf 79 % NKI) kunder i samband med 
inflyttning samt upprätta handlingsplan 

 Utredning pågår, 
har varit begränsat 
under pandemin 

Delvis 

Socialt projekt för äldre (tema: ofrivillig 
ensamhet och förbättrad hälsa) 

Seniorvän 375 000 kr/år 
 

Pågår Delvis 

 Kreativum för äldre  
 

100 hg Utgår pg a IOP Ej uppfyllt  
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Socialt projekt för socioekonomiskt 
utsatta barn 

Day camp 100 barn 90 barn Helt 

Arbetar för barns rättigheter enligt 
FN:s barnkonvention 

Barnens Träd  
 

1 träd om året 
 

Oktober-21 Ej uppfyllt  

 Barns rätt till trygga o tillgängliga lekplatser Lekplats i projekt 
Möllebacken. 
Planering påbörjad. 

Möllebacken pågår 
Fridhem och 
Myntvägen klart 

Delvis 

Äldres sociala trygghet o hälsa Samarbete med Lunds universitet: 
 

   

 - Tillgänglighet i boendet  
 

24 timmar LU jobbar på 
slutrapport, vi har 
medverkat och 
återkopplat. 

Helt 

 - Kritiska situationer för äldre  
 

48 timmar Pågår Helt 

 - Ofrivillig ensamhet  16 timmar 
 

Pågår Delvis 

 - Boendeattribut 16 timmar Studien pågår Helt 

Nöjda kunder Nöjd kundindex – Analys av vad som 
skapar trygghet samt implementation av 
Netigate 

>83% Övergång från NKI 
till NPS (ändring av 
mål till nästa år) 

Delvis 

Möjliggöra fritidsaktiviteter för barn 
och ungdomar 

Aktiviteter på lov i samarbete med FK 
United, Kreativum 

2 aktiviteter Sommar + höst  Delvis 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Karlshamnsbostäder strävar efter att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare där vi speglar vårt samhälle. 
 
Karlshamnsbostäder bedriver ett aktivt arbete för att få nöjda och engagerade medarbetare. En viktig del är att erbjuda alla medarbetare möjlighet till 
kontinuerlig kompetensutveckling samt att utveckla ledarskapet i organisationen.  
 
Genom att utveckla vår digitala kompetens kan vi fokusera på att hitta digitala lösningar för att skapa effektivitet i verksamheten. 
 
Vi har i våra upphandlingar möjlighet att påverka genom att ställa krav på ekologisk och social hållbarhet. 
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Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Verksamhetsutveckling 
 

Projekt med inriktning att 
utveckla/förbättra/effektivisera vår 
verksamhet med personal från olika delar 
av verksamheten: 

   

  Processen visning till inflyttning  
 

 Gör i samband med 
genomlysning av 
förvaltning hösten 
2021 

Ej uppfyllt  

  Överlämning nyproduktion till 
förvaltning  

 

  Ej påbörjad. Ligger 
i planeringslista 

Ej uppfyllt  

  Projektprocessen 
 

 Ej påbörjad. Ligger 
i planeringslista 

Ej uppfyllt  

  On/off boarding, 
rekryteringsprocessen  

 

 Påbörjad Delvis 

  Rätt uppgifter i vårt 
fastighetssystem, arbetet 
påbörjas 2021, lokaler och 
blockuthyrning – 3D scanning 

 Påbörjat, 3D 
scanning i dagsläge 
ej aktuellt. 
Digitalisering alla 
ritnignar pågår. 

Delvis 

 Internkontrollplan 
 

  Delvis 

 Bättre kunskap om de program vi använder 
 

Bättre kunskap ger 
effektivare 
arbetssituation 
 

Planering för 
internutbildning 
ALLA kommer 
starta Q4-21 

Delvis 

 Utredning ägarlägenheter 
 

Utredning klar 
 

 Ej uppfyllt  

 Höjd kompetens i interkulturell 
kommunikation 

Fler hg tar del av 
vår kommunikation 

Vi testar olika 
metoder och 
kanaler 

Delvis 

Digitalisering 
(Affärsutveckling 
Hyresgästkommunikation 
Effektivare arbetssätt) 

Elektronisk bokning av tvättstuga 
 

100 hyresgäster 
 

50 st sedan tidigare 
+ ca 60 till i 
dagsläget fram till 
31/8-21 

Helt 
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 Bokning av tvättstuga via webb eller app 
 

Alla med 
elektronisk bokning 
 

Alla har tillgång, 
instruktioner finns 
på hemsidan 

Helt 

 Utredning budgetverktyg Utredning klar  Delvis 

 Digitala personalakter 100 % Nyanställda digitalt, 
ej fört över gamla 
akter 

Delvis 

 Digitala hyresavier 100 % Ca 40 % Delvis 

 Implementering DocuNote 100 % 70 % upparbetning 
och utbildning 
pågår i planering. 
Omtag utbildning 
samt strukturell 
uppbyggnad 
påbörjas Q3-21 

Delvis 

 Automatiserad visningsinbjudan till hg  Automatiserade 
utskick klart 

Helt 

 Implementation ImBox, Facebook och 
Messenger 

 Alla kanaler 
upprättade, 
personal utbildad 

Helt 

 Egen kö för bilplatser  Kösystem i drift Helt 

 Fastighetsövervakning Utvalda objekt 
 

Planering på 
energi. 
Beställt, planerat 
klart u. Q4-21 

Delvis 

 Digitalt ritningsarkiv in i Ibinder 70 % 
 

20 % Delvis 

 Uppdatera Ur-plan med underhållsplaner 
 

100 % 95 % Delvis 

Kompetensutveckling Upprätta och följa utbildningsplan.  
 

25 000 kr/anställd 
 

3 914 kr/person Delvis 

 Öka kunskapen kring offentliga handlingar 
och diarie 
 

100 % deltagande i 
utbildning 
 

100 % deltagande i 
utbildning 

Helt 

 Öka den ekonomiska kunskapen hos chefer  
 

Alla chefer deltar i 
utbildning 
 

 Ej uppfyllt  
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 Ökad kunskap internt kring 
kommunikation/information till hg 
 

Workshop 
 

Pausad pga Covid-
19 

Ej uppfyllt  

Effektiv och lättillgänglig 
internkommunikation 
 

Bredda vårt sätt att kommunicera och 
informera genom implementering av 
Intranät IntraNote 

Andel som tar del 
av info 

Uppsättning pågår Delvis 

Jämställd och jämlik arbetsgivare 
 

Utbildning i jämlikhetsfrågor för samtliga 
medarbetare och chefer. 

100 % deltagande 
 

Stoppad pga Covid-
19 ska genomföras 
fysiskt 

Ej uppfyllt  

Hållbar organisation 
 

Framtidens kontor utredas 
 

Utredning klar  Ej uppfyllt  

Upphandling med krav på ekologisk 
och social hållbarhet 

 1 projekt Laddstolpar 
kvarteret 
Norrköping 

Helt 

Engagerade medarbetare     

 

 

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

verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. Kommentera även eventuell effekt av covid19. 

 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
- Begränsad kommunal borgen vilket medför att vi måste avstå investeringar som skulle generera intäkter. Vi har också stora 

svårigheter med att planera investeringarna framåt då läget är så osäkert 
- Försenade detaljplaner 
- Höga kostnader för ombyggnad lokaler till lägenheter 
- Svårigheter att hyra ut lokaler 
- Svårigheter att hyra ut studentlägenheter 
- Viss svårighet att hyra ut lägenheter i ytterområdena  
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Effekter av Covid-19 

- Sämre service till våra hyresgäster; delar av året har vi inte vi åtgärdat enklare fel i lägenheterna, inga fysiska visningar av 

lägenheter (dvs kunder blev tvungna att ta beslut om sitt boende utan att ha varit där), kontoret har varit helt stängt för besök, 

färre aktiviteter, tar inte emot tillvalsbeställningar och utför väldigt lite inre underhåll (målning, tapetsering och golvbyte). Från 

halvårsskiftet har vi börjat gå tillbaka mot normala rutiner och from 15/8 började vi visa lägenheter fysiskt 

- Fortsatt digital utveckling i bolaget 
- Vissa mål pausas pga går inte att genomföra på ett säkert sätt 
- Färre uthyrda studentlägenheter till följd av digital undervisning 

 
 
 
 

 

3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
- Stabil ekonomi 

- Största lokala hyresvärden 

- Stor geografisk spridning 

- Brett produktutbud 

- Hög servicenivå 

- Välunderhållna lägenheter 

- Gott renommé 

- Nära relationer till våra kunder 

- Trygga kunder 

- Välmående medarbetare 

- Boinflytande 

- Arbetar aktivt med inkludering 

- Gott samarbete med sociala myndigheter 

265



4. Personaluppföljning 

Personaluppföljning Utfall 
perioden 

Utfall 
perioden 

män 

Utfall 
perioden 

kvinnor 

Utfall helår  Utfall helår  

  2021 2021 2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro %           

Totalt 2,03%  1,64%  2,85%  3,26% 3,30% 

--29 år 1,13%  1,45%  - 3,59% 1,95% 

30 - 49 år 2,94%  2,31%  4,28% 3,88% 5,85% 

50 -- år 1,28%  0,97%  1,85%  2,62% 0,95% 

 

5. Ekonomisk uppföljning, resultat 

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

Resultatuppföljning (enhet tkr)

Utfall 

2021-08-31

Utfall      

2020-08-31

Avvikelse 

jmf med fg 

år

Budget   

helår 2021

Helårs-

prognos 

2021

Utfall 

2020 

(helår)

Avvikelse 

prognos /  

budget

Rörelsens intäkter 150 825 150 378 447 229 170 227 090 228 109 -2 080

Rörelsens kostnader -89 011 -86 160 -2 851 -133 029 -133 986 -132 335 -957

Avskrivningar enligt plan -29 117 -27 385 -1 732 -46 039 -45 391 -43 251 648

Nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0

Rörelseresultat 32 697 36 833 -4 136 50 102 47 713 52 523 -2 389

Finansiellt netto -9 682 -9 384 -298 -14 880 -14 491 -13 960 389

Resultat efter finansiella poster 23 015 27 449 -4 434 35 222 33 222 38 563 -2 000
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6. Investeringsuppföljning 
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Investeringsuppföljning  
(enhet tkr) 

Projektbudget 

 totalt för 

projektet

Upparbetat 

t o m 2020-

12-31

Periodens 

utfall jan-aug 

2021

Ackumulerat 

projekt t o m 

aug 2021

Budget helår 

2021

Helårsprognos 

2021

Prognos-

avvikelse helår

Investeringar > 7 mkr

Hällaryd, nybyggnation och nya lgh i befintligt hus 30 000 1 178 379 1 557 7 000 379 6 621

Möllebacken 200 000 27 700 57 987 85 687 55 000 83 585 -28 585

EPC 60 000 45 028 8 648 53 676 15 400 14 972 428

Nybro, inkl Alingsås 27 100 000 1 153 3 695 4 848 5 000 4 768 232

Nyproduktion Mörrum 30 000 1 044 10 1 054 0 10 -10

Ombyggnad lokal --> lgh Bokvägen Svängsta 8 000 7 221 1 074 8 295 1 000 1 074 -74

Höralyckan 10, LSS-boende Mörrum 15 000 111 314 425 7 500 339 7 161

Recordvägen 34, LSS-boende Svängsta 15 000 7 308 315 7 500 333 7 167

Perennagården,Göken 2, LSS-boende Karlshamn 15 000 0 22 22 7 500 22 7 478

Stambyten 7 600 153 3 504 3 657 7 600 7 600 0

Ombyggnad omsorgslokaler 10 900 7 671 3 266 10 937 0 3 946 -3 946

Summa investeringar > 7 mkr 79 207 113 500 117 028 -3 528

Investeringar < 7 mkr

Ombyggnad lokal --> lgh Hagaslätt Karlshamn 3 000 2 122 379 2 501 1 500 379 1 121

Fiberutbyggnad 2 033 0 0 0 1 350 1 350 0

Porttelefoner 3 825 0 0 0 1 350 450 900

Oförutsett underhåll 5 000 0 3 882 3 882 5 000 6 412 -1 412

Utemiljö Iglavägen 600 0 0 0 600 320 280

Robotgräsklippare 300 0 300 300 300 300 0

Tvättstugor, 3 st Frälsegårdsvägen 2 100 0 0 0 2 100 2 100 0  

 

7. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
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Kommentarer och analys till resultat- samt investeringsuppföljningen 
Investeringar: Projektet på Möllebacken flyter på snabbt. Tanken var att investeringen skulle ligga jämt under åren 2021-2023 men enligt 
nuvarande betalplan kommer vi vara klara redan januari 2023. 
Fastighetsförvärv Alingsås 27 har tillkommit och är helt självfinansierat, totalt 3 500 tkr. 
 
 
Drift: I och med stoppade projekt har planerade åtgärder i fastigheter och med det hyreshöjningar bidragit till minskade intäkter jämfört med 
budgeterat. Samt att det var budgeterat för en hyreshöjning om 1,5%, medan den faktiska blev 1,25%.  
På grund av uppsagda lokalavtal och svårigheter att hitta nya hyresgäster till våra lokaler står vi med en del tom-hyror. Vi har inte möjlighet 
att låna mer pengar för att bygga om lokalerna till lägenheter vilket gör att vi hamnar i ett läge med stora kostnader för outhyrda lokaler 
vilket påverkar resultatet negativt.  
Kostnadsmässigt har vi fått fördela om resurserna, personalkostnader har påverkats genom oförutsedda kostnader om 900 tkr i AD samt 
ökade kostnader i samband med genomlysning av organisationen om ca 1 000 tkr. 

Utifrån pandemin har vissa planerade aktiviteter fått ställas in och därmed inte inneburit någon kostnad för året, medan skadeläget i 
fastigheterna som råder har kostat mer. Genom att fördela om resurserna har vi en prognos på att hamna 2 mkr under det budgeterade 
resultatet för helåret 2021, vilket förklaras av personalrelaterade kostnader nämnda ovan för AD samt organisationsgenomlysning.  

 

8. Verksamhetsmått/ nyckeltal  

Verksamhetsmått 2017 2018 2019 2020 2021

Balansomslutning ttk
1155 1266 1471 1489

Soliditet % 19 19 18 21

Avkastning TK % 4 4 3 4

Avkastning EK % 14 14 13 12
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9. Uppföljning intern kontroll   

Redovisning av Intern kontroll -  planering och uppföljning 
Beställningsrutinen inom Boservice 
Rutinen för beställning av tjänster är uppdaterad. Vårt tidigare rekvisitionssystem används inte längre utan beställningar görs istället via 
fastighetssystemet. Vid direktupphandling kan beställning även ske via e-post eftersom beställningen då inte behöver kopplas till fastighetssystemet. 
Ekonomisk avstämning sker månadsvis. 
 
Uppföljning partneringavtal 
Checklista för kontrollpunkter är framtagen och arbetet är påbörjat. 
 
Avhysningsprocessen 
Befintliga rutinbeskrivningar följs och stickprov görs kontinuerligt för att säkerställa att vi följer våra rutiner. 
 
Rutin för inköp och avyttring av leasingbilar 
Checklista för kontrollpunkter är framtagen och arbetet är påbörjat. 
 
Årlig miljödiplomering 
Miljö- och hållbarhetspolicy och miljödiplomeringen (Svensk miljöbas) är en integrerad del av bolagets verksamhet. Vårt miljöarbete kvalitetssäkras 
genom en årlig oberoende granskning för att säkerställa att vi uppfyller kraven för att få behålla vår miljödiplomering. Miljödiplomeringen har 
genomgått revision och godkänts i september 2021. 
 
Arkiv- och diarierutiner 
Fortsatt arbete med genomgång av befintliga rutiner för arkivering och diarieföring. Utbildning för samtliga medarbetare i offentliga handlingar och 
diarieföring har genomförts. Justeringar har gjorts i programvaran för arkiv och diarieföring, DocuNote, för att uppfylla krav för god diarieföring.  
 
System för kundundersökning 
Övergång till nytt system har skett 2021. Kundundersökningen är genomförd och resultatet har delgetts ledningsgruppen. 
Under 2022 kommer rutiner upprättas för hur vi ska arbeta med resultatet i systemet. Utvärdering sker under 2022. 
 
Systemgenomgång lokaler 
Prissättning av objekten pågår samt ska en plan tas fram för att hyra ut objekten. Klart hösten 2021. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
Årliga skyddsronder har genomförts med skyddsombud och därvid bekräftat bolagets systematiska arbetsmiljöarbete och gjorda anmärkningar har 
åtgärdats.  
Uppföljning sker löpande i verksamheten, vid alla arbetsplatsträffar för ev. beslut och åtgärder. 

 

 

271



RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2021 
Period: Jan-Aug 
Bolag: Karlshamnsfastigheter AB  

Bolagsordförande: Jan-Åke Berg 

VD: Magnus Persson 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Bolaget ska främja näringslivet i Karlshamns kommun genom att förvalta och hyra ut lokaler. 

 Bolaget ska inom Karlshamns kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter 
eller tomträtter 

 Verksamheten ska bedrivas för ägaren och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. 

 Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och främja etableringar. 

 Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja etableringar. 

 

Sammanfattning  

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

Summera de väsentligaste delarna i rapporten.  
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

inriktningsmål.  

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

 
Karlshamnsfastigheter har ingått ett samverkansavtal med Netport. Netport arbetar med fokusområden inom Digitala medier, 

energi och intelligenta transportsystem. Samtliga områden verkar för att ta ansvar för morgondagens samhälle och utveckling. 

Genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för Netport och deras medlemmar bidrar Karlshamnsfastigheter till att ta 

ansvar för morgondagens samhälle. 

Byggnationen av 10 000 kvm nya lokaler i kvarteret Emigranten är en stor satsning för Karlshamn och den möjliggör för 

Netport att utvecklas och att fler företag satsar på utveckling och innovation i Karlshamn. 

Karlshamnsfastigheters lokaler i Svängsta är viktiga för Karlshamn och möjliggör för företag att etablera sig och verka inom 

kommunen. Verkstäder, tillverkning och kontor ger arbetsplatser och rörelse i Svängsta. 

 
 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

    Välj status 

    Välj status 

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

 
BTH är en stor hyresgäst hos Karlshamnsfastigheter på Östra Piren. Likaså finns Lärcenter och Navigatorcentrum inhyrda i 

fastighetsbeståndet. Dessutom finns det utbildningslokaler i Svängsta som kan tillföra mycket för Karlshamns kommun. 

Nybyggnationen av Emigranten möjliggör en scen för musikskolan att öva på och det finns även diskussioner om en 

etablering av musikskolan på Östra Piren. 

 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

    Välj status 

    Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

Blekinge Business Inkubator (BBI) är en hyresgäst hos Karlshamnsfastigheter och de främjar utveckling och entreprenörskap. 

Inom fastigheterna på Östra Piren finns det möjlighet att hyra enskilda kontor och arbetsplatser vilket ger nystartade företag 

och entreprenörer möjligheten att på ett enkelt sätt etablera sig i en kreativ miljö tillsammans med likasinnade. Detta i sin tur 

föder möjligheter för mer utveckling och entreprenörskap. 

Energifrågan är viktig för Karlshamnsfastigheter och framgent kommer energibesparingsprojekt att påbörjas. Nu är fokus på 

att nybyggnationen av Emigranten ska bli energieffektiv. 

Karlshamnsfastigheter fordonsflotta är fossilfri. 

 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

    Välj status 

    Välj status 

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

 
Karlshamnsfastigheter har fastigheter i Svängsta och centrala Karlshamn. Fastigheterna är kända varumärken både i innanför 
och utanför kommungränsen. Både i Svängsta och Karlshamn innehåller fastigheterna Restauranger som skapar 
mötesplatser och livskvalitet för invånarna i kommunen.  
 
Kvarteret Emigranten kommer dessutom att tillföra kultur och upplevelser i form av bio och konsertlokal. 
 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

    Välj status 

    Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

 
Karlshamnsfastigheter har många innovativa företag som hyresgäster och det är Karlshamnsfastigheter roll att ta tillvara på 

dessa hyresgäster och se till att de erbjuds ändamålsenliga lokaler. Genom att göra detta på ett effektivt sätt kan 

Karlshamnsfastigheter fortsätta bidra till utveckling och innovation. 

En ekonomisk genomgång av bolaget pågår för att öka dess effektivitet och möjliggöra bättre resultat. 

 

Samverkansavtalet med Netport bidrar till möjligheten att Karlshamn ska fortsätta ha en innovativ Science Park. 

 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

    Välj status 

    Välj status 

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

verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. Kommentera även eventuell effekt av covid19. 

 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 
Karlshamnsfastigheter har många utmaningar framöver. Det befintliga fastighetsbeståndet åldras och i takt med det så ökar 

underhållsbehovet vilket kommer kräva investeringar framöver.  

Covid19 har påverkat bolaget genom att vissa hyresgäster har fått uppskov med hyror mm, men den största utmaningen är 

vad som händer efter Covid19 och hur arbetsplatserna kommer att utformas framöver. Mer hemarbete spås vilket kommer 

medföra att kontorsytorna minskas. Det är viktigt att Karlshamnsfastigheter är med i utvecklingen och kan ställa om för att 

klara av de nya kraven som hyresgästerna kommer att ha. 

Projekt Emigranten riskerar att bli dyrare än de 430 Mkr som är beviljat som borgensram. Framtagande av nya prognoser 

pågår, men tar tid då det är ett omfattande underlag. 

Den plan som legat för att öka hyresintäkterna under 2021 har behövt revideras.  
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3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
 

Samverkansavtal med Netport 

Många rekryteringar har skett under året. VD, fastighets- och ekonomi handläggare, receptionist och marknadschef är 

samtliga rekryterade under året. 

Arbete påbörjat med genomgång och digitalisering av Karlshamnsfastigheters lokaler och hyresavtal. 

Ökat samarbete över gränserna inom koncernen. 

Ny restauratör till Svängstakrogen. 

Upphandling av konsult för marknadsföring av projekt Emigranten är slutförd och arbetet är påbörjat. 

Ny och större organisation kring projekt Emigranten. 

Ökat intresse för CoWorking-miljöer på Östra Piren. 

 

 

 

  

279



4. Personaluppföljning 

Personaluppföljning Utfall 
perioden 

Utfall 
perioden 

män 

Utfall 
perioden 

kvinnor 

Utfall helår  Utfall helår  

  2021 2021 2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro %           

Totalt 0  0 0 0 0 

--29 år 0  0 0 0 0 

30 - 49 år 0  0 0 0 0 

50 -- år 0  0 0 0 0 
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5. Ekonomisk uppföljning, resultat 

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

Resultatuppföljning (enhet tkr)

Utfall 

2021-08-31

Utfall      

2020-08-31

Avvikelse 

jmf med fg 

år

Budget   

helår 2021

Helårs-

prognos 

2021

Utfall 2020 

(helår)

Avvikelse 

prognos /  

budget

Rörelsens intäkter 17 199 17 421 -222 26 807 26 496 25 428 -311

Rörelsens kostnader -14 245 -12 273 -1 972 -19 118 -21 647 -20 771 -2 529

Avskrivningar enligt plan -4 131 -4 126 -5 -6 719 -6 191 -5 710 528

Nedskrivningar -1 513 -2 446 933 -2 998 -2 314 -2 495 684

Rörelseresultat -2 690 -1 424 -1 266 -2 028 -3 656 -3 548 -1 628

Finansiellt netto 0 0

Resultat efter finansiella poster -2 690 -1 424 -1 266 -2 028 -3 656 -3 548 -1 628
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6. Investeringsuppföljning 

Investeringar > 7 mkr

Emigranten 1 430 000 144 762 78 206 222 968 165 000 173 784 -8 784

0 0

0 0

0 0

0

0 0

Summa investeringar > 7 mkr 78206 165 000 173 784 -8 784

Investeringar < 7 mkr

Solskydd på Badhuset 1, Frisholmen 1, Söderport 3 000 24 24 1 000 24 976

Energibesparing, Hamnkontoret 3 000 0 1 000 0 1 000

Ventilationsanläggning hus A, Halda 2 000 0 1 000 0 1 000

Tilläggsisolering tak, Halda 6 100 0 0 0

Hyresgästanpassningar 1 900 0 0

Energibesparing, Tullhuset 3 000 0 0

Kök Halda 2 300 0 0

0 0

0 0

0 0

Summa investeringar > 7 mkr 24 3 000 24 2 976

Summa totalt 78230 168 000 173 808 -5 808
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7. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys till resultat- samt investeringsuppföljningen 
 
Resultatet är lägre än budgeterat, vilket inte är oväntat. På intäktssidan handlar det om uteblivna intäktsökningar. Dessa har uteblivit då 
organisationen har varit tvungen att fokusera på byggnationen av Emigranten och inte har haft möjlighet att arbeta med omförhandling av 
hyresavtal. Det som väger upp på intäktssidan är försäljning av tjänst som Fastighetschef till Karlshamns kommun. 
 
Kostnaderna har stigit mer än beräknat. Det som sticker ut är taxekostnaderna som ökat markant mycket pga stigande elpriser och en kall 
vinter. Utöver detta belastar kostnaderna för den brand som uppstod i kv Badhuset samt kostnaderna för marknadsföring för Emigranten. 
 
Vad gäller kring investeringarna har fokus legat på nybyggnationen av Emigranten varpå det inte funnits utrymme att påbörja och arbeta 
med den investeringsplan som tagits fram.  
 
 
 

 

 

8. Verksamhetsmått/ nyckeltal  

Verksamhetsmått 2017 2018 2019 2020 2021

Nettoomsättning 22 092 23 557 25 096 25 428

Resultat efter finansiella poster -6 679 -5 811 -7 037 -3 548

Balansomslutning 226 528 264 671 297 797 354 790

Soliditet % -1,0 1,3 1,3 1,0
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9. Uppföljning intern kontroll   

Redovisning av Intern kontroll -  planering och uppföljning 
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2021 
Period: Jan-Aug 
Bolag: Karlshamn Energi med dotterbolag 

Bolagsordförande: Annika Westerlund 

VD: Anders Strange 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Karlshamn Energi AB: Värme & Kyla, Elnät, Bredband, Laddinfrastruktur och därtill hörande 

tjänster 

 Karlshamn Energi Elförsäljning AB: Elhandel, elproduktion i vindkraftverk 

 Karlshamn Energi Vatten AB: Huvudmannaskap för VA: Vatten & avlopp 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

Sammanfattning  

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

Karlshamn Energi redovisar ett resultat efter finansiella poster för Tertial 2 år 2021 på totalt 7,4 mnkr vilket totalt sett är i nivå 
med föregående års utfall.   
Inom verksamheten har vi under tertialet haft en hel del störningar inom Vatten, både på vattenverket och på ledningsnätet. 
Inom Bredband pågår utbyggnaden på återstående del (1%) av landsbygden samt i skärgården. 
Investeringar uppgår till 75 mnkr, vissa projekt inom Värme och Vatten förskjuts till kommande år. 
 
Karlshamn Energi fortsätter att satsa för framtiden inom samtliga affärsområden och har flera pågående och planerade 
förbättringsprojekt.  
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Resultat och måluppfyllelse: 

 

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

inriktningsmål.  

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

 
Karlshamn Energi bidrar till att nå kommunens mål att alla permanentboende ska ha möjlighet att anslutas till bredband. 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

På affärsmässig grund bygga 
infrastruktur av fiber för att nå alla 
permanentboende i våra 
definierade områden till slutet av år 
2021. 

 100% år 2021 98% år 2020 
99% år 2021-08 
 

Helt 

Dricksvattenförsörjningen ställer 
stora krav på både tillgång och 
rening.  
Vi behöver säkra tillgången till 
reservvatten.  

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

 Beslutsunderlag 
färdigställt, för 
vidareprocess hos 
ägare. 

Helt 

Vi kan minska utsläppen när vi 
väljer att gå, cykla eller resa med 
kollektiva färdmedel. Därför är det 
viktigt att prioritera och förbättra 
infrastrukturen för cyklister och 
fotgängare genom att bland annat 
bygga cykel- och gångbanor, 
belysa dessa samt ge möjlighet att 
ladda elcyklar och att pumpa däck 

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

 Pågår enligt plan. Helt 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 

 
 
 
 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

    Välj status 

    Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

 
KEAB arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet förnyelsebar leverans av fjärrvärme, genom att ersätta reservproduktion baserad på fossila 
bränsle till främst bioolja men även genom att optimera leveransen av spillvärme från Södra Cell.  

 
 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Mål kring koldioxidutsläppen från 
fjärrvärmeverksamheten ska 
understiga 1,5 g/kWh år 2021. Det 
långsiktiga målet är ett 
fossilbränslefritt och klimatneutralt 
fjärrvärmesystem 

Mängd koldioxidutsläpp per såld mängd 
fjärrvärme 

1,5 gr/såld kWh 
fjärrvärme år 2021 

Mäts på helår 
 
Utfall 2020:                 
2,5 gr/såld kWh 
fjärrvärme (mål 3,0) 
 
 

Helt 

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

 
 
 
 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

    Välj status 

    Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

 
 
 
 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

KEAB Elnät – oaviserad 
medelavbrottstid (min/kund) i eget 
elnät ska vara mindre än 25 min/år 
som ett rullande genomsnitt över tre år 

 <25 min/år Mäts helårsvis 
Utfall år 2020:                
9,3 min/år 

Helt 
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KEAB ska arbeta aktivt med 
digitalisering samt driva affärs-
utveckling inom infrastruktur 

KEAB ska erbjuda kunder digitala tjänster 
samt arbeta med effektivisering av interna 
processer genom bl.a. digitalisering och 
modernisering av system. 

Uppkopplade 
mätare 2300 st år 
2021, digitala 
tjänster ska införas 

Antal uppkopplade 
Vattenmätare,   
Nytt ärende-
hanteringssystem 

Helt 

KEAB – våra medarbetare ska vara 
friska, trivas och må bra. 

Uppföljning sjukfrånvaro på kort och lång 
sikt, övertidsrapportering 

 Rapporteras 
helårsvis: utfall -20 
Sjukfrånvaro totalt 
3,6% 
Övertid 38 tim/anst 

Helt 

    Välj status 
    Välj status 

 

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

verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. Kommentera även eventuell effekt av covid19. 

 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 
Involvering av verksamheten inom Vatten & Avlopp i KEAB har varit, och är fortsatt, en utmaning.  
Många åtgärder och aktiviteter är implementerade och processen fortsätter. Verksamhetsmässigt så har vi flera större utmaningar inom 
Vatten. Anläggningarnas status har omfattande behov av reinvesteringar och forcerat underhållsarbete, vilket kommer att kräva resurser 
under en lång period framöver. Arbete pågår för långsiktig planering samt för att få VA ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö. 
 
Pandemin har påverkat Karlshamn Energi bland annat genom att arbete som utförs i kundanläggningar såsom fiberinstallationer, 
mätarbyten, servicearbete mm. har senarelagts i perioder under året. Vi har även fått ställa in marknadsföringsaktiviteter.  
Intern krisledning har pågått under sedan mars månad. Åtgärder har vidtagits i syfte att minska risken för smittspridning bland annat 
genom utlokalisering av personal och hemarbete. Ekonomisk påverkan har blivit lite lägre än befarat, förutom att vissa kunder har behövt 
anstånd med betalning (dock begränsad omfattning). 
 
Karlshamn Energi ansvarar för samhällskritisk infrastruktur och därav är det mycket viktig med långsiktig planering av verksamheten. Det 
är viktigt att säkerställa reinvesteringar och utveckling av verksamheten. Med kommunens nuvarande begränsade låneutrymme och 
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eventuell påverkan på Karlshamn Energis framtida investeringar, ser vi utmaningar och risk för konsekvenser i verksamheten. Vi behöver 
ha långsiktig planering och det skapar problem att enbart ta kortsiktiga beslut.  

 
 
 

 

3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
I verksamheten pågår projekt inom alla affärsområden;  
 
Inom Bredband är utbyggnaden av fiber till återstående delar av landsbygden i slutlig fas, över 99% av kommunens permanentboende 
har nu möjlighet att få uppkoppling. Vi har påbörjat projektet för att installera fibernät i kommunens största lägenhetsbestånd, vilket bidrar 
till förbättrad lönsamhet i framtiden.  
 
Inom Vatten har flera förbättringsprojekt påbörjats exempelvis införande av digitala mätare, uppgradering av styrning på Sternö 
Reningsverk, ombyggnad av flera viktiga pumpstationer. Arbete för att ta fram ny VA-plan pågår och förväntas bli klar under året. 
Utredningen av Framtida Vattenförsörjning är avslutad och beslutsunderlag har tagits fram. Projektet förväntas behandlas inom 
Stadsvapnets styrelse och inom kommunen före årsskiftet. 
 
Inom Värme har vi påbörjat projektet för att installera en ny panna baserad på bioolja i Norra nätet.  
 
KEAB har energitjänster såsom solceller och laddboxar för företag och privatpersoner, vilket är ett område som växer snabbt. 
 
Internt har vi genomfört ett omfattande förändringsarbete som avser digitalisering och nya system för fakturering, kundhantering och 
mätinsamling. 
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4. Personaluppföljning  
Personaluppföljning  Utfall 

perioden  
Utfall 

perioden 
män  

Utfall 
perioden 
kvinnor  

Utfall helår   Utfall helår   

   2021  2021  2021  2020  2019  

Sjukfrånvaro %             

Totalt   2,85   3,22   

 

 
1,72   3,32  2,53  

--29 år  1,24   1,24   0,00   2,13  2,09  

30 - 49 år  2,87   2,94   2,69   3,21  2,68  

50 -- år  2,99   3,90   0,38   3,56  2,41  
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

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

 

 

Enhet (tkr)
Årsbudget 

2021

Periodbudget 

jan-aug 2021

Periodens utfall 

jan-aug 2021

Periodens utfall 

jan-aug 2020

Avvikelse utfall 

jmf med fg år

Helårsprognos 

2021

Utfall helår 

2020

Avvikelse 

Helårsprognos - 

budget

Rörelsens intäkter 354 800 262 628 247 928 209 984 37 944 379 543 329 248 24 769

Rörelsens kostnader -257 917 -199 984 -181 334 -144 753 -36 581 -278 465 -238 518 -20 574

Av- och nedskrivningar -85 445 -57 034 -55 150 -53 008 -2 142 -87 378 -78 518 -1 933

Rörelseresultat 11 438 5 610 11 444 12 223 -779 13 700 12 212 2 262

Finansiellt netto -7 638 -5 092 -4 024 -4 557 533 -5 900 -6 322 1 738

Resultat efter finansiella poster 3 800 518 7 421 7 666 -245 7 800 5 890 4 000
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Årsbudget 

2021

Periodens utfall 

jan- aug 2021

Helårsprognos

 2021

Prognosavvikel

s helår

Investeringar > 7 mkr

Elnät - ombyggnad Khn Västra 7 000 2 065 7 000 0

Bredband utbyggnad landsbygd inkl. bidrag fr Jordbruksverket24 698 10 961 22 577 2 121

Bredband utbyggnad skärgård 5 450 5 431 7 500 -2 050

Värme & Kyla Biooljepanna 15 000 327 6 600 8 400

Framtida vattenförsörjning nytt vattenverk 5 000 354 1 500 3 500

Vattentäkt 5 000 369 1 000 4 000

Fastighetsprojekt 8 000 3 233 3 440 4 560

Bredbandsnät flerfamiljshus 4 000 557 2 500 1 500

Investeringar < 7 mkr

Elnät re- och nyinvesteringar 18 800 11 900 15 787 3 013

Bredband nyinvesteringar 13 552 13 004 20 169 -6 617

Värme & Kyla re- och nyinvesteringar 19 705 5 211 11 265 8 440

Vatten ledningsnät 14 650 6 701 14 643 7

Vatten reinvesteringar 28 885 8 169 21 703 7 182

Vatten exploateringar & nyanslutningar 8 250 2 491 7 200 1 050

Laddstolpar & IT 550 995 1 250 -700

Fastighet och gemensamma inv. 7 850 2 804 3 985 3 865

0

0

Summa 186 390 74 572 148 119 38 271  
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
 
Resultat 
Utfall Tertial 2: Omsättningen ökar främst pga. Elhandelns högre elpriser, vilket även kostnader för inköpt el. Totalt sett redovisas resultat 
på samma nivå som föregående år, dock med avvikelser mellan affärsområdena. Vindkraften visar en resultatförbättring med 2,5 mnkr 
beroende på högre elpriser och lägre underhållskostnader. Denna effekt inkluderas i årsprognosen. I utfall föregående år inkluderades en 
vinst för VA med 1,8 mnkr, vilket har i balansförts i utfall 2021-08.  
I resultatet inkluderas nedskrivningar för fiberutbyggnad på landsbygden, vilket dock inkluderas både i utfall föregående år och i budget 
med motsvarande belopp.  
Prognos för helår 2021 visar ett förbättrat resultat med 4 mnkr jämfört med budget, främst tack vare högre intäkter inom Vindkraft och 
Bredband. 
 
Investeringar 
Några projekt förskjuts till nästa år bland annat biooljepannan i Tostarp, kylanläggning på Östra Piren, byte av elmätare samt vissa 
reinvesteringar. Om- och tillbyggnad av verksamhetslokal är senarelagt ett år enligt beslut i styrelsen. På grund av myndighetskrav, högre 
driftkostnader, tillfälliga lokaler och begränsat bygglov, är det angeläget att detta påbörjas under år 2022. Inom Vatten förskjuts 
reinvesteringar på ledningsnätet samt projektet för nytt vattenverk & vattentäkt. Inom Bredband påverkas prognosen av periodiseringar 
mellan åren. 
Prognos för helår 2021 avviker mot budget med 38 mnkr, vilket främst består av förskjutningar till år 2022. 

 

7. Verksamhetsmått/ nyckeltal  
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8. Uppföljning intern kontroll   

Redovisning av Intern kontroll -  planering och uppföljning 
 

Karlshamn Energi har integrerad intern kontroll som en del av den funktionella organisationen, med proaktivt stöd av olika 
stabsfunktioner såsom Ledningssystem och Ekonomi & Administration kompletterat med extern och intern revision för 
tvärfunktionell kontroll och samordning. Karlshamn Energi har ett ledningssystem med dokumentation av processer, rutiner och 
instruktioner för hela verksamheten samt för verksamhetens viktiga styrdokument såsom policys, mål, verksamhetsplaner, 
bolagsstyrande dokument etc. 
KEAB är certifierat inom ISO för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Inom ramen för detta sker systematisk uppföljning både externt 
och internt utifrån KEABs ledningssystem. Extern revision genomförs årligen. Intern revision genomförs årligen vid sex tillfällen, 
vilket har resulterar i förbättringsförslag och avvikelser. Laggenomgång inom miljö och arbetsmiljö genomförs av extern part. 
Interna skyddsronder genomförs sju gånger per år med fokus på avvikelser och förbättringsförslag. 
System för avvikelsehantering inkl. visselblåsarfunktion finns. 
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2021 
Period: Jan-Aug 
Bolag: Karlshamns Hamn AB 

Bolagsordförande: Anders Karlsson 

VD: Mats Olsson 

  

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Hamnverksamhet 

 Logistikverksamhet 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

Sammanfattning  

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

Volymmässigt utvecklas KHAB bra. Lönsamheten släpar i utveckling genom en stor investering som påverkar resultatet 
negativt för att upprätthålla service. Sjukskrivningar ligger på en hög nivå genom pandemin. CO2 följer inte planerad 
reduktion. Omställningsprocess pågår för reducerad CO2, med en viss eftersläpning i införande av HVO pga hänsynstagande 
till Palmolja. Ett kraftigt ökande behov av bogsering inverkar också negativt på CO2 utsläpp. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

inriktningsmål.  

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

Hur vi kan ta ansvar för morgondagens samhälle tolka att tillse att hamnen utvecklas genom en långsiktig tillväxt med bra 

miljöhänsyn för invånarnas bästa i balans med företagets lönsamhet. Vi jobbar aktivt med vårt miljöarbete och utvecklar det 

hela tiden framåt. En av våra stora varor som vi jobbar med kommer på tåg och skeppas ut på båt vilket är miljömässigt ett 

bra sätt att transportera varor på. 

 
En viktig del är att våra investeringar görs rätt och att hamnen växer. kan ta ansvar  
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Långsiktigt omsättningsmål> 200 
mnsek 

Omsättning 175 mnsek Takt >190 mnsek Helt 

Avkastning på sysselsatt kapital ROCE >2,5 % 1 % Ej uppfyllt  

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

Vi breddar kunskapen om hamnen till invånare och kunder, som är till gagn för hamnens utveckling. 

 

Vi utbildar vår personal så de följer utvecklingen inom branschen och håller sig uppdaterade på de senaste säkerhetsreglerna 

m.m. 

 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Vart 3:e år tillse att vi har öppet hus Senaste Öppet Hus  2019 Välj status 

Minst 5 studiebesök i hamnen per år Antal studiebesök 5 N A pga. Corona Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

För hållbar utveckling är bästa mätetalet att vår CO2 utvecklas. Vi har ett bra miljöinvesteringsprogram som kommer 

att ge långsiktig utveckling, med solceller som kommer att stå färdigt 2022. Led belysning är genomfört på många 

ställen inom hamnen år 2019-2021. Nya effektivare maskiner som drivs av el. mm. Beslut att gå över till HVO för vissa 

maskiner. Utbyte av tjänstebilsflottan till Hybrid-/elbilar på sikt. 

Indikator mäts på miljon ton CO2 i relation till miljon ton gods hanterat. 

 

 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Minskade CO2 utsläpp bränsle CO2<år 2018 (350 ton/miljon ton gods) 300 467 Ej uppfyllt  

    Välj status 

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

Vi bygger ut vår säkerhetsorganisation efter de nya lagstiftningarna och kraven som gäller, vi har skrivit ett avtal med Stöd 

från Securitas för att klara detta. Löpande arbetsmiljöarbete för att personalen ska må bra och för att olycksfall inte ska 

behöva ske. Vi tar hand om vår personal genom att bl.a. erbjuda dem friskvårdsbidrag samt tillgång till Hamnens lilla gym. 

Hamnen har också en fritidsförening som gör gemensamhets aktiviteter för att få må bra. Sjuktalet ökar 2021 p.g.a. Corona. 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Lågt antal olycksfall (ej allvarligare 
olycka) 

Antal Olycksfall <2/månad 1,9 Helt 

Våra anställda ska må bra %sjukskrivna <4% 5,12 % Helt 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

Effektivitet är en av våra viktigaste konkurrensmedel. Ett bra mått på detta är personalkostnad i relation till omsättning. Vi har 

en låg omsättning på personal, den större andelen har jobbat här länge.  

 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Automatisering, minskade 
personalkostnader i relation till 
omsättningen 

% personalkostnad/omsättning <46,5% 50 % Ej uppfyllt  

    Välj status 

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

verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. Kommentera även eventuell effekt av covid19. 

 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

Covid påverkar sjukskrivningar och möjligheten till personliga möten. 
 
 

 

3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
En bra volymutveckling. Ett genombrott med Sidenvägen till Kina med god efterfrågan. 
Karlshamn Kombiterminal går med vinst 2021. 
En hög  
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4. Personaluppföljning 

Personaluppföljning Utfall 
perioden 

Utfall 
perioden 

män 

Utfall 
perioden 

kvinnor 

Utfall helår  Utfall helår  

  2021 2021 2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro % 5,12 %      4,7 %  6 %  

Totalt 4772 h      6200 h  

--29 år 4,76 %      7,69 %  

30 - 49 år 6,93 %      4,05 %  

50 -- år 3,66 %      3,46 %  

 

5. Ekonomisk uppföljning, resultat 

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

Resultatuppföljning (enhet tkr)

Utfall 

2021-08-31

Utfall      

2020-08-31

Avvikelse 

jmf med fg 

år

Budget   

helår 2021

Helårs-

prognos 

2021

Utfall 2020 

(helår)

Avvikelse 

prognos /  

budget

Rörelsens intäkter 131 660 123 325 8 335 173 345 187 939 192 784 14 594

Rörelsens kostnader -106 480 -100 557 -5 923 -131 718 -145 608 -147 799 -13 890

Avskrivningar enligt plan -19 412 -18 877 -535 -29 977 -29 694 -28 519 283

Nedskrivningar 0 0 0 0

Rörelseresultat 5 768 3 891 1 877 11 650 12 637 16 466 987

Finansiellt netto -3 362 -2 446 -916 -6 000 -5 644 -3 766 356

Resultat efter finansiella poster 2 406 1 445 961 5 650 6 993 12 700 1 343
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6. Investeringsuppföljning 

Investeringsuppföljning 
(enhet tkr) 

Projektbudget 

totalt för 

projektet

Upparbetat 

t o m 2020-12-

31

Periodens 

utfall jan-aug 

2021

Ackumulerat 

projekt t o m 

aug 2021

Budget helår 

2021

Helårsprognos 

2021

Prognos-

avvikelse helår

Investeringar > 7 mkr

RoRo nya färjeläget 241 500 98 271 83 898 182 169 116 500 156 500 -40 000

Invallning Cisterner 16 500 0 3 500 3 500 0

0 0

0 0

0

0 0

Summa investeringar > 7 mkr 83898 120 000 160 000 -40 000

Investeringar < 7 mkr

Myndighetskrav 278 278 10 790 10 790 0

Underhållsinvesteringar 386 386 16 830 16 830 0

Ersättningsinvesteringar 0 884 884 0

Affärsmässiga 0 1 000 1 000 0

Övriga investeringar 0 1 390 1 390 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Summa investeringar > 7 mkr 664 30 894 30 894 0

Summa totalt 84562 150 894 190 894 -40 000  
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7. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys till resultat- samt investeringsuppföljningen 
Bra utveckling omsättningsmässigt, där vinsten ligger i linje med prognos. Lönsamheten är lägre och vinstmarginalen måste öka. Denna 

drabbas negativt av den pågående investeringen som genererar merkostnader för upprätthållande av service. Investeringar i RoRo 
överskrider budget och ny borgensram godkändes under våren inom vilken KHAB ska hålla sig. 

 

8. Verksamhetsmått/ nyckeltal  

Verksamhetsmått 2017 2018 2019 2020 2021

Omsättning 196 248,9 333,5 192,8

Vinst 28,2 26,8 45,8 12,7

ROCE 5,80% 4,90% 8,90% 2,40%

Sjukfrånvaro - 6% 4,70% 4,70%

Soliditet 31% 29% 30,90% 27,80%  

 

9. Uppföljning intern kontroll   

Redovisning av Intern kontroll -  planering och uppföljning 
Systematiskt arbete sker löpande under räkenskapsåret. Fokus på att eliminera risker genom rutinbeskrivningar, kontrollfunktioner m.m. 
ISO certifiering samt revisionen av densamma. Ledningens genomgång två gånger om året. IT upphandling under förberedelse.  
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2021 
Period: Jan-Aug 
Bolag: Kreativum i Blekinge AB  

Bolagsordförande: Per-Ola Mattsson  

VD: Samuel Henningsson 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Besöksmål turism/allmänhet 

 Konferenser och gruppbokningar 

 Fortbildningar skolpersonal 

 Bokade skolbesök 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Kreativum är ett science center som stimulerar intresse för teknik, naturvetenskap, matematik, innovation och entreprenörskap för att möta framtida 
samhällsutmaningar. Kreativum har uppbyggda nätverk, en infrastruktur med expertkunskap inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn, 
ungdomar och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik, matematik, entreprenörskap, innovation och hållbar utveckling. 
 
Verksamheten har under första halvåret 2021 kraftigt påverkats av pandemin. På grund av regler, rekommendationer och restriktioner har Kreativum 
bara kunnat erbjuda verksamhet omfattande ca 10 % av det normala. Detta har påverkat intäkterna i samma grad. Skolverkets förändrade 
statsbidragshantering har också påverkat bolagets intäkter. Kostnader har hanterats bland annat genom att förhandla om hyresreduktion samt 
genom att hyra ut personal. Prognosen för året är kraftigt försämrad gentemot budget, men på samma nivå som vid bokslutet i april allt på grund av 
pandemin. Från och med 1 juli har Kreativum tagit över ansvaret för innehållet på Ihre natur och kulturskola. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

inriktningsmål.  

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Kreativum är ett science center som stimulerar intresse för teknik, naturvetenskap, matematik, innovation och entreprenörskap för att möta framtida 
samhällsutmaningar. Kreativums uppdrag är att bidra till regionens kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering 
av arbetskraft. Kreativum har uppbyggda nätverk, en infrastruktur med expertkunskap inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn, ungdomar 
och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik. 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

    Välj status 

    Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Intresset för teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling samt kunskap om forskning är en ödesfråga för hela regionen och samhället. För att förstå 
och delta i den demokratiska utvecklingen behövs en allmänbildning där naturvetenskaplig och teknisk kunskap ingår. Det omgivande samhället 
förändras i snabbare takt och har ett allt högre teknikinnehåll.  
 
Det övergripande syftet med Kreativums och andra science centers verksamhet är att bidra till att tillgodose landets behov av framtida 
kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. Science centers har främst näringslivssamarbeten 
lokalt och regionalt. Det kan vara genom tematiska projekt, spjutspetsteknik i utställningar och experiment eller tävlingar för skolklasser. 
 
Ett livslångt lärande kommer att vara en förutsättning för att förbli aktuell på arbetsmarknaden men också för att kunna ta aktiv del i samhället i 
stort. För att exempelvis kunna tillgängliggöra oss samhällsinformation krävs numera digital kompetens och insikt om att algoritmer påverkar våra 
sökresultat på webben. Under senare tid har begreppet vetenskapligt kapital introducerats. Med ett stort vetenskapligt kapital ökar sannolikheten att 
välja en karriär inom eller närliggande naturvetenskap och teknik. Hur litet eller stort det är beror på vilka formella och informella kunskaper, 
kontakter, erfarenheter och attityder man har inom naturvetenskap och teknik. Kurser, hobbys, familj eller bekanta som arbetar med teknik är 
exempel på sådant som påverkar.  
 
Kreativum är en naturlig plats för livslångt lärande och en möjlighet att öka sitt vetenskapliga kapital. Kreativum anordnar bland annat föreläsningar 
och annan programverksamhet för allmänheten där bland annat aktuell forskning presenteras. En viktig del av utbudet är fritidskurser och 
lovaktiviteter för barn och unga. Kreativum arbetar även aktivt med integration. Samt arbetet med Ihre natur och kulturskola. 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Öka intresset och kunskaperna inom 
teknik, naturvetenskap, entreprenörskap 
och hållbar utveckling hos barn, unga och 
allmänhet. 

Antalet bokade skolbesök, antal 
lärarfortbildningsdagar samt antalet besökare 
totalt.  

70000 26504 Ej uppfyllt  

    Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 
Kreativum ska verka för att öka kunskapen om hållbar utveckling hos alla sina målgrupper och verksamhetens alla delar ska beakta detta. 
 
Kreativum ska ses som en av de självklara arenor och mötesplatserna för att tillgodose regionens behov av framtida kompetensförsörjning och ökad 
innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. Kreativum är en del av en befintlig nationell infrastruktur med expertkunskap inom 
livslångt lärande och hur man inspirerar barn, ungdomar och allmänhet till fördjupad kunskap inom teknik, naturvetenskap, matematik 
entreprenörskap och hållbar utveckling. 
 
I första hand ska bolaget stimulera intresset för teknik, naturvetenskap och entreprenöriella förmågor, lyfta intresset för utbildning och yrken inom 
dessa områden genom att nå allmänbesökare och organisationer. Detta för att bidra till den regionala kompetensförsörjningen och att stärka de 
entreprenöriella förmågorna: att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer i handling, hos besökare i alla åldrar. 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Verka för en breddad rekrytering, 
entreprenöriellt förhållningssätt, att 
synliggöra yrken med stort 
rekryteringsbehov. 

Antal genomförda aktiviteter med inriktning 
kompetensförsörjning. 

3 
heldagsevenemang 

0 
heldagsevenemang 

Ej uppfyllt  

    Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Vi förstärker lärandet även på fritiden för kommuninvånarna.  
 
Kreativum utgör ett attraktivt besöksmål för både egna invånare och tillresande turister. 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kreativum avser att erbjuda aktiviteter 
för att bredda utbudet på fritiden till att 
omfatta även teknik och naturvetenskap. 

Antal aktiviteter som erbjuds allmänheten 
(ForskarFredag, Unga Forskare, Fritidskurser, 
Lilla Kulturdagen, Kulturnatten, 
Östersjöfestivalen etc.) 

Medverkande eller 
arrangör på minst 
två evenemang 

Noll evenemang Ej uppfyllt  

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

   Delvis 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

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

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Relevant och kärnfull förnyelse av 
bolagets basutbud. 

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

Två nya 
skolprogram och en 
ny utställning. 

Helt 

    Välj status 

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

verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. Kommentera även eventuell effekt av covid19. 

 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

Pandemin fortsätter att hämma möjligheten till intäkter. Öppningen av samhället har gått långsammare än prognosticerat 
under hösten 2020. 

 

3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
Ny populär utställning, som inom ramen för de mängder besökare som Kreativum kan ta emot, medfört en relativt hög 
beläggning.r och kulturskola. 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

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

Enhet (tkr)
Årsbudget 

2021

Periodbudget 

jan-aug 2021

Periodens utfall 

jan-aug 2021

Periodens utfall 

jan-aug 2020

Avvikelse utfall 

jmf med fg år

Helårsprognos 

2021

Utfall helår 

2020

Avvikelse 

Helårsprognos - 

budget

Rörelsens intäkter 19 603 13 069 10 770 8 550 2 220 15 584 12 180 -4 019

Rörelsens kostnader -17 438 -11 625 -12 454 -8 783 -3 671 -18 718 -14 708 -1 280

Av- och nedskrivningar -1 020 -680 -351 -241 -110 -640 -362 380

Rörelseresultat 1 145 763 -2 035 -474 -1 561 -3 774 -2 890 -4 919

Finansiellt netto -92 -61 -30 -13 -17 -45 -18 47

Resultat efter finansiella poster 1 053 702 -2 065 -487 -1 578 -3 819 -2 908 -4 872
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Årsbudget 

2021

Periodens utfall 

jan- aug 2021

Helårsprognos

 2021

Prognosavvikel

s helår

Investeringar > 7 mkr

0

0

0

0

0

0

0

Investeringar < 7 mkr

Ersättningsinvestering kök 0

Ersättningsinvestering belysning 1 800 0 1 800

Ersättningsinvestering digital vetenskapsbiograf 4 000 3 145 3 505 495

Ersättningsinvestering konferensteknik 54 445 -445

IP - Spelutställning  

IP - Astronomiavdelning   100 -100

IP - Skog & Miljö   65 -65

IP - Larry  0

IP - Basutställning teknik & naturvetenskap 200 -200

IP - Övrigt 29 36 -36

0

Summa 5 800 3 228 4 351 1 449  
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
Låga intäkter på grund av pandemin. Kostnader hanterats genom bland annat hyresreduktion samt uthyrning av personal. Under augusti 
var det relativt få besökare i anläggningen vilket gör att kostnaden per besökare blir hög. Här kommer vi att jobba under hösten med att 
dels öka antalet besökare men också att arbeta med kostnadsbilden. 
 

 

 

7. Verksamhetsmått/ nyckeltal  

Verksamhetsmått 2017 2018 2019 2020 2021

 

 

8. Uppföljning intern kontroll   

Redovisning av Intern kontroll -  planering och uppföljning 
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2021-10-19 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 17:00 
(ajournering klockan 15:10 – 15:20) 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Ulrika Nordén Johansson, avdelningschef 
Maja Andersson, HR-specialist § 323 
Maria Bengtsson, verksamhetschef § 323 
Marie Björnsson, HR-chef § 323 
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt § 324 
Ola Karlsson, gatuingenjör § 324 
Per Olsson, trafikhandläggare § 324 
Emina Kovacic, stadsbyggnadschef § 324 
Liselott Skough, mark- och exploateringsingenjör § 324 
Frida Gustavsson, gatuingenjör § 324 
Nina Andersson, näringslivschef § 324 
Kristin Martinsson, upphandlare § 325 
Bodil Gustavsson, byggnadsingenjör § 325 
Anders Strange, VD Karlshamn Energi AB §§ 327-328 
Annika Westerlund, ordförande Karlshamn Energi AB §§ 327-328 
Toini Sjöqvist, projektledare Karlshamn Energi AB §§ 327-328 
Cecilia Bernhardsson, nämndkontorschef § 330 
Mathias Wijk, etableringschef § 330 
Johanna Randsalu, förbundschef Miljöförbundet Blekinge Väst §§ 335-338 

 

Paragrafer 321-340  

Utses att justera Elin Petersson (M) 

Justeringsdatum  2021-10-21 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Elin Petersson 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsdatum: 2021-10-19 

Tillkännages fr.o.m: 2021-10-21 

Tillkännages t.o.m: 2021-11-12 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 332 Delårsrapport augusti 2021 2021/358 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa delårsrapport per augusti 2021, samt 
 
att ta nämndernas och bolags resultatrapporter för januari- augusti 2021 till protokollet. 
 
Arbetsutskottet beslutar för egen del 
 
att uppdra åt förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde komplettera 
ärendet med en sammanställning av uppfyllnadsgraden rörande kommunfullmäktiges 
inriktningsmål.  
 
Sammanfattning 
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen är på väg men inte fullt ut uppnår en 
god ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
tillsammans med det ekonomiska resultatet. 
 
Helårsprognosen för 2021 indikerar ett överskott på 50 mnkr samt en budgetavvikelse 
på +29 mnkr. Det är viktigt att notera att 15,3 mnkr är erhållna ersättningar kopplade till 
pandemin. Helårsprognosen för skatteintäkter är + 41,6 mnkr och avser positiv 
slutavräkning för 2020 och 2021. Finansförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse 
som bär upp nämndernas obalans. Nämnderna arbetar aktivt med olika 
anpassningsåtgärder för att nå budget i balans 2021 men också i ett längre perspektiv. 
Nämnderna bedöms vara i balans vid utgången av 2022 då effekterna av beslutad 
personalreducering helt slagit igenom. Att genomföra åtgärder och hitta nya arbetssätt 
tar tid.  
 
Det finns mycket som utvecklats positivt och som bör lyftas fram. För verksamheterna 
inom utbildning har elevernas resultat i skolan höjts och nämnden närmar sig budget i 
balans. Inom omsorgen sker ett arbete för att utveckla ett mer systematiskt 
kvalitetsarbete, att genomföra omställningen till individens behov i centrum, utveckla 
framtidens boende samt att klara en budget i balans även när de riktade statsbidragen 
faller bort. Antalet försörjningsstöd har minskat, antalet placeringar inom barn och familj 
har stabiliserats och kostnaden per brukare inom LSS-verksamheten fortsätter att 
sjunka. Digitaliseringen har tagit stora steg framåt och kommunkoncernen har ett tydligt 
fokus på hållbarhet i sina verksamheter. Detta märks inte minst vid kommunens 
upphandlingar och investeringar inom kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas 
förnyelsebar leverans av fjärrvärme, LED-belysning samt solceller. 
 
Den ekonomiska hållbarheten är en utmaning när befolkningen ökar, demografin 
förändras och skatteunderlagsutvecklingen är svag. Verksamheterna ska kunna ta emot 
ökade volymer samtidigt som det ekonomiska utrymmet är fortsatt begränsat de 
kommande åren. Resultatet är bättre än förra året men det finns en fortsatt utveckling att 
göra vad gäller kommunens ekonomi och långsiktiga finansiella resultat där 
överskottsmålen kan nås och självfinansiering av investeringar är möjlig. 
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Beslutsunderlag 
 
Dokument Delårsrapport 2021-08-31 
AV RESULTATRAPPORT Jan-Aug 2021 
BN RESULTATRAPPORT 2021 jan-aug 
KN DELÅRSRAPPORT jan-aug 2021 
KF RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
KS RESULTATRAPPORT 2021-08-31 
ON RESULTATRAPPORT Jan-Aug 2021 
TFN RESULTATRAPPORT 2021 jan-aug 
REV RESULTATRAPPORT T2-2021 
UN RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
ÖFN RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
KABO RESULTATRAPPORT 2021-08-31 
KAFAB RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
KEAB RESULTATRAPPORT 2021 jan-aug 
KHAB RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
Kreativum RESULTATRAPPORT jan-aug 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie H Nilsson 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka om det förekommit oaktsamhet i 
framtagandet av underlag till ansvarsprövningen på Karlshamnsfastigheter AB:s 
bolagsstämma 2021-05-14. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att ta informationen till protokollet,  
 
att kräva att en slutkostnadskalkyl inom bästa/värsta scenario ska presenteras för 
kommunstyrelsen utan dröjsmål,   
 
att lämna information till kommunfullmäktige om att det finns en väsentlig risk att 
projektets totalkostnad inte kommer att hållas, samt 
 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB löpande informerar kommunstyrelsen om förhållandena 
i projektet.  
  
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har skriftligen inkommit med information gällande projektet 
Emigranten etapp 5, enligt bifogade underlag. Stadsvapnet har begärt information från 
Karlshamnsfastigheter AB bland annat gällande prognostiserad totalkostnad samt 
alternativ för budget i balans för projektet.  
 
Karlshamnsfastigheter AB har inkommit med svar till Stadsvapnet, där bolaget 
konstaterar att det inte går att bygga färdigt huset i projektet Emigranten inom beslutad 
budget. En prognostiserad totalkostnad för projektet Emigranten etapp 5 har inte 
inkommit, med hänvisning till att rådande omständigheter gör att det är för osäkert att 
fastställa en siffra för en prognostiserad slutkostnad i projektet. Karlshamnsfastigheter 
AB har begärt anstånd med den korta tidsramen, för att återkomma med slutkostnad för 
projektet så snart det finns en mer korrekt siffra att ange.  
 
Vidare har Karlshamnsfastigheter AB inkommit till Stadsvapnet med kända 
osäkerhetsfaktorer och risker gällande Emigranten etapp 5 på begäran. Även vidtagna 
och planerade åtgärder har inkommit på begäran. Bedömningen är att styrelsen för 
Karlshamnsfastigheter AB har implementerat rimliga åtgärder utifrån kända risker. Det 
kvarstår trots åtgärder en väsentlig risk för att projektets totalkostnad kommer att avvika 
mer än befogat, då bygghandlingar är bristfälliga.  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslås därför att löpande informera kommunstyrelsen om 
förhållandena i projektet Emigranten etapp 5. Särskild hänsyn har tagits av Stadsvapnet 
i Karlshamn AB i beredningen av flerårsplaner för resultatbudget och investeringar, 
eftersom osäkerheten i projektet kan få väsentliga ekonomiska konsekvenser för 
kommunkoncernen.       
 
Beslutsunderlag 
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Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-11 
Protokollsutdrag SV § 70 2021 Emigranten etapp 5 
Protokollsutdrag SV § 51 2021 Lägesrapport från Karlshamnsfastigheter AB 
Emigranten etapp 5(3) 
Skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 1, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 2, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 3, skrivelse till Stadsvapnet sept 2021 
Bilaga 4, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar vidare på att följande att-sats läggs till:  
 
att kommunstyrelsen uppmanar Karlshamnsfastigheter AB att omgående pausa allt 
pågående byggnads- och installationsarbete för att säkerställa att alla bygghandlingar är 
färdigställda för att därigenom möjliggöra framtagandet av slutkostnadskalkyl i enlighet 
med kommunstyrelsens begäran. 
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Elin Petersson (M) och Britt Jämstorp (KD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag samt Magnus Gärdebrings tilläggsyrkande.  
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på Magnus Gärdebrings tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Magnus Gärdebrings tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att avslå detsamma.  
 
Magnus Gärdebring begär omröstning.  
 
Följande propositionsordning fastställs: 
 
Den som biträder Magnus Gärdebring med fleras yrkande röstar JA. 
Den som biträder arbetsutskottets förslag röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 10 röster enligt arbetsutskottets förslag och 5 röster enligt 
Magnus Gärdebring med fleras yrkande. 
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Namn Ja Nej Avstår 
Per-Ola Mattsson  X  
Mats Dahlbom   X  
Magnus Gärdebring X   
Björn Tenland Nurhadi  X  
Charlott Lorentzen  X  
Elin Petersson  X   
Christel Friskopp  X  
Magnus Sandgren  X   
Tor Billing  X  
Marco Gustavsson   X  
Bodil Frigren Ericsson X   
Annika Westerlund  X  
Ida Larsson  X  
Britt Jämstorp X   
Leif Håkansson  X  

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig till förmån för Magnus Gärdebrings 
tilläggsyrkande.  
 
Protokollsanteckning 
 
Per-Ola Mattsson (S) begär och beviljas följande protokollsanteckning från 
Karlshamnskoalitionen: 
 
Att uppmana Karlshamnsfastigheter AB att stoppa byggnationen vid Emigranten/Etapp 5 
skulle i praktiken innebära ett övertagande av hela eller delar av ansvaret från bolaget, i 
det fall bolaget väljer att ta ett sådant beslut, med de effekter detta får. 
 
Vi har idag en styrelse i Karlshamnsfastigheter AB som är medvetna om problemen i 
och omkring byggnationen och som, tillsammans med nuvarande VD och projektledare, 
är bäst lämpade att fatta sådana beslut, om det skulle visa sig att ett tillfälligt stopp av 
byggnationen är det bästa för projektet och bolaget. 
 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över Karlshamnsfastigheter AB och denna plikt 
utövas. Kommunstyrelsen har dock varken plikt eller befogenheter att styra bolagets 
styrelse. Därför röstade vi i Karlshamnskoalitionen mot Karlshamnsoppositionens 
tilläggsyrkande om att uppmana bolagets styrelse att omgående pausa byggnationen.  
 
Att, som Karlshamnsoppositionen, föreslå ett beslut om att pausa byggnationen utan att 
veta den faktiska kostnaden och konsekvenserna för detta finner vi oansvarigt. 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Ekonomichef Åsa Nygren
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka om det förekommit oaktsamhet i 
framtagandet av underlag till ansvarsprövningen på Karlshamnsfastigheter AB:s 
bolagsstämma 2021-05-14. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ta informationen till protokollet,  
 
att kräva att en slutkostnadskalkyl inom bästa/värsta scenario ska presenteras för 
kommunstyrelsen utan dröjsmål,   
 
att lämna information till kommunfullmäktige om att det finns en väsentlig risk att 
projektets totalkostnad inte kommer att hållas, samt 
 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB löpande informerar kommunstyrelsen om förhållandena 
i projektet.  
  
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har skriftligen inkommit med information gällande projektet 
Emigranten etapp 5, enligt bifogade underlag. Stadsvapnet har begärt information från 
Karlshamnsfastigheter AB bl.a. gällande prognostiserad totalkostnad samt alternativ för 
budget i balans för projektet.  
 
Karlshamnsfastigheter AB har inkommit med svar till Stadsvapnet, där bolaget 
konstaterar att det inte går att bygga färdigt huset i projektet Emigranten inom beslutad 
budget. En prognostiserad totalkostnad för projektet Emigranten etapp 5 har inte 
inkommit, med hänvisning till att rådande omständigheter gör att det är för osäkert att 
fastställa en siffra för en prognostiserad slutkostnad i projektet. Karlshamnsfastigheter 
AB har begärt anstånd med den korta tidsramen, för att återkomma med slutkostnad för 
projektet så snart det finns en mer korrekt siffra att ange.  
 
Vidare har Karlshamnsfastigheter AB inkommit till Stadsvapnet med kända 
osäkerhetsfaktorer och risker gällande Emigranten etapp 5 på begäran. Även vidtagna 
och planerade åtgärder har inkommit på begäran. Bedömningen är att styrelsen för 
Karlshamnsfastigheter AB har implementerat rimliga åtgärder utifrån kända risker. Det 
kvarstår trots åtgärder en väsentlig risk för att projektets totalkostnad kommer att avvika 
mer än befogat, då bygghandlingar är bristfälliga.  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslås därför att löpande informera kommunstyrelsen om 
förhållandena i projektet Emigranten etapp 5. Särskild hänsyn har tagits av Stadsvapnet 
i Karlshamn AB i beredningen av flerårsplaner för resultatbudget och investeringar, 
eftersom osäkerheten i projektet kan få väsentliga ekonomiska konsekvenser för 
kommunkoncernen.       
 
Beslutsunderlag 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-11 
Protokollsutdrag SV § 70 2021 Emigranten etapp 5 
Protokollsutdrag SV § 51 2021 Lägesrapport från Karlshamnsfastigheter AB 
Emigranten etapp 5(3) 
Skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 1, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 2, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 3, skrivelse till Stadsvapnet sept 2021 
Bilaga 4, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att arbetsutskottet lägger till en att-sats med följande 
innehåll:  
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
undersöka om det förekommit oaktsamhet i framtagandet av underlag till 
ansvarsprövningen på Karlshamnsfastigheter AB:s bolagsstämma. 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att att-sats 2 och 3 ska ha följande lydelse:  
 
att kommunstyrelsen kräver att en slutkostnadskalkyl inom bästa/värsta scenario ska 
presenteras för kommunstyrelsen utan dröjsmål.  
 
att kommunstyrelsen lämnar informationen till kommunfullmäktige om att det finns en 
väsentlig risk att projektets totalkostnad inte kommer att hållas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med desamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Information från Stadsvapnet gällande Emigranten etapp 5 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ta informationen till protokollet,  
 
att kommunstyrelsen bedömer att Karlshamnsfastigheter AB har implementerat rimliga 
åtgärder utifrån kända risker samt att det trots åtgärder kvarstår en väsentlig risk för att 
projektets totalkostnad kommer att avvika från budget mer än befogat, då 
bygghandlingar är bristfälliga,   
 
att kommunstyrelsen lämnar information till kommunfullmäktige om att 
Karlshamnsfastigheter AB har begränsade möjligheter att lämna en prognostiserad 
totalkostnad gällande projektet Emigranten etapp 5 och att det finns en väsentlig risk för 
att projektets totalkostnad kommer att avvika från budget mer än befogat, samt 
 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB löpande informerar kommunstyrelsen om förhållandena 
i projektet.  
  
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har skriftligen inkommit med information gällande projektet 
Emigranten etapp 5, enligt bifogade underlag. Stadsvapnet har begärt information från 
Karlshamnsfastigheter AB bl.a. gällande prognostiserad totalkostnad samt alternativ för 
budget i balans för projektet.  
 
Karlshamnsfastigheter AB har inkommit med svar till Stadsvapnet, där bolaget 
konstaterar att det inte går att bygga färdigt huset i projektet Emigranten inom beslutad 
budget. En prognostiserad totalkostnad för projektet Emigranten etapp 5 har inte 
inkommit, med hänvisning till att rådande omständigheter gör att det är för osäkert att 
fastställa en siffra för en prognostiserad slutkostnad i projektet. Karlshamnsfastigheter 
AB har begärt anstånd med den korta tidsramen, för att återkomma med slutkostnad för 
projektet så snart det finns en mer korrekt siffra att ange.  
 
Vidare har Karlshamnsfastigheter AB inkommit till Stadsvapnet med kända 
osäkerhetsfaktorer och risker gällande Emigranten etapp 5 på begäran. Även vidtagna 
och planerade åtgärder har inkommit på begäran. Bedömningen är att styrelsen för 
Karlshamnsfastigheter AB har implementerat rimliga åtgärder utifrån kända risker. Det 
kvarstår trots åtgärder en väsentlig risk för att projektets totalkostnad kommer att avvika 
mer än befogat, då bygghandlingar är bristfälliga.  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslås därför att löpande informera kommunstyrelsen om 
förhållandena i projektet Emigranten etapp 5. Särskild hänsyn har tagits av Stadsvapnet 
i Karlshamn AB i beredningen av flerårsplaner för resultatbudget och investeringar, 
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eftersom osäkerheten i projektet kan få väsentliga ekonomiska konsekvenser för 
kommunkoncernen.       
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-11 
Protokollsutdrag SV § 70 2021 Emigranten etapp 5 
Protokollsutdrag SV § 51 2021 Lägesrapport från Karlshamnsfastigheter AB 
Emigranten etapp 5(3) 
Skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 1, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 2, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 3, skrivelse till Stadsvapnet sept 2021 
Bilaga 4, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021-10-08 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 15:20 

Beslutande Ida Larsson Ordförande  
Johnny Persson Vice ordförande  
Magnus Sandgren Ledamot  
Mats Bondesson Ledamot  
Bodil Frigren Ericsson Ledamot  
Claes Jansson Ledamot  

Arbetstagarrepresentanter Oliver Sachse, TCO 
Roger Bengtsson, LO 

 

Övriga Cecilia Bernhardsson, sekreterare 
Åsa Nygren, verkställande direktör 
Marie Nilsson, vice verkställande direktör 

 

Paragrafer §§ 57 - 70  

Utses att justera Claes Jansson 

Justeringsdatum  2021-10-14 

   
Sekreterare Digital signatur  
 Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Ida Larsson  
   
Justerande Digital signatur  
          Claes Jansson 
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§ 70 Emigranten etapp 5 2020/1870 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
att lämna information till kommunstyrelsen om att Karlshamnsfastigheter AB har 
begränsade möjligheter att lämna en prognostiserad totalkostnad gällande projektet 
Emigranten etapp 5. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB sammanträdde den 16 september 2021. Vid 
sammanträdet informerade Karlshamnsfastigheter AB om statusen gällande projektet 
Emigranten 5.  Till följd av den information som framkom beslutade styrelsen för 
Stadsvapnet i Karlshamn AB följande: 
 
att lämna information till kommunstyrelsen om att projektet Emigranten etapp 5 befaras 
överskrida budget väsentligt.  
 
att Karlshamnsfastigheter AB senast den 26 september 2021 lämnar besked om 
prognostiserad totalkostnad för projektet Emigranten etapp 5 samt alternativa lösningar 
för att projektet ska hålla beslutad budget. 
 
att Karlshamnsfastigheter AB:s styrelse senast den 26 september 2021 lämnar en 
sammanställning över de nu kända osäkerhetsfaktorer och risker som finns gällande 
projektet Emigranten etapp 5 samt de åtgärder styrelsen vidtagit eller överväger att vidta 
med anledning av dessa. 
  
Karlshamnsfastigheter AB har inkommit med svar. Bolaget konstaterar att det inte går 
att bygga färdigt huset i projektet Emigranten inom beslutad budget. En prognostiserad 
totalkostnad för projektet Emigranten etapp 5 har inte inkommit, med hänvisning till att 
rådande omständigheter gör att det är för osäkert att fastställa en siffra för en 
prognostiserad slutkostnad i projektet. Bolaget begär anstånd med den korta tidsramen, 
för att återkomma med slutkostnad för projektet så snart det finns en mer korrekt siffra 
att ange.  
 
Enligt tredje att-satsen har kända osäkerhetsfaktorer och risker gällande Emigranten 
etapp 5 inkommit till Stadsvapnet i Karlshamn AB. Även vidtagna och planerade 
åtgärder har inkommit. Bedömningen är att styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB har 
implementerat rimliga åtgärder utifrån kända risker. Det kvarstår trots åtgärder en 
väsentlig risk för att projektets totalkostnad kommer att avvika mer än befogat, då 
bygghandlingar är bristfälliga.  
 
Särskild hänsyn har tagits av Stadsvapnet i Karlshamn AB i beredningen av 
flerårsplaner för resultatbudget och investeringar, eftersom osäkerheten i projektet kan 
få väsentliga ekonomiska konsekvenser för kommunkoncernen.       
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-01 
Skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 1, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 2, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
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Bilaga 3, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 4, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Karlshamnsfastigheter AB 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021-09-16 

Sida 1(10) 

 
 
 

Plats och tid Digitalt i Zoom, klockan 13:00 – 16:10, ajournering 15:00 – 15:15  

Beslutande Ida Larsson Ordförande  
Johnny Persson Vice ordförande  
Magnus Sandgren Ledamot  
Bodil Frigren Ericsson Ledamot  
Claes Jansson Ledamot  
 

Arbetstagarrepresentanter 
 
 
Övriga 

Oliver Sachse, TCO 
Roger Bengtsson, LO 
 
Cecilia Bernhardsson, sekreterare 
Åsa Nygren, verkställande direktör 
Marie Nilsson, vice verkställande direktör 
Magnus Persson, verkställande direktör i  
Karlshamnsfastigheter AB § 51 
Anders Strange, verkställande direktör i  
Karlshamn Energi Vatten AB § 52 
Annika Westerlund, styrelseordförande i  
Karlshamns Energi Vatten AB § 52 
Toini Sjöqvist, Karlshamn Energi  
Vatten AB § 52 
Mats Olsson, verkställande direktör i  
Karlshamns Hamn AB § 55 

  

 

Paragrafer §§ 49 - 56  

Utses att justera Bodil Frigren Ericsson 

Justeringsdatum  2021-09-22 

   
Sekreterare Digital signatur  
 Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Ida Larsson  
   
Justerande Digital signatur 

Bodil Frigren Ericsson 
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2021-09-16 

Sida 5(10) 

 
 
§ 51 Lägesrapport från Karlshamnsfastigheter AB  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
att lämna information till kommunstyrelsen om att projektet Emigranten etapp 5 befaras 
överskrida budget väsentligt.  
 
att Karlshamnsfastigheter AB senast den 26 september 2021 lämnar besked om 
prognostiserad totalkostnad för projektet Emigranten etapp 5 samt alternativa lösningar 
för att projektet ska hålla beslutad budget. 
 
att Karlshamnsfastigheter AB:s styrelse senast den 26 september 2021 lämnar en 
sammanställning över de nu kända osäkerhetsfaktorer och risker som finns gällande 
projektet Emigranten etapp 5 samt de åtgärder styrelsen vidtagit eller överväger att vidta 
med anledning av dessa. 
 
Sammanfattning 
 
Magnus Persson, verkställande direktör i Karlshamnsfastigheter AB, informerar om hur 
projektet Emigranten etapp 5 har löpt på sedan han var och informerade om projektet på 
sammanträdet med styrelsen i Stadsvapnet i Karlshamn AB den 6 april 2021 en kort tid 
efter att han tillträtt tjänsten som verkställande direktör.  
 
Information lämnas om de åtgärder som vidtagits, bl.a. om hinderanmälan, reklamation 
till Tyréns, införande av byggdagbok, att samarbetet är avslutat med tidigare anlitad 
arkitekt och att William Lavesson har köpts in på 50 % från Karlshamns kommun samt 
att resonemang har förts kring eventuella besparingar gällande konsertlokalen.   
 
Vidare lämnas information om att det förekommer fel i projektet som visar sig allt 
eftersom bygget fortskrider, att advokater är inblandade i flera olika delar, att 
Karlshamnsfastigheter AB behöver söka nytt bygglov samt att alla handlingar i projektet 
inte är färdiga vilket innebär att det kommer bli ett byggstopp. Detta är förhållanden som 
kommer att fördyra projektet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Karlshamnsfastigheter AB 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021-10-08  
 
 
Emigranten etapp 5 
 
Förslag till beslut 
 
att lämna information till kommunstyrelsen om att Karlshamnsfastigheter AB har 
begränsade möjligheter att lämna en prognostiserad totalkostnad gällande projektet 
Emigranten etapp 5. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB sammanträdde den 16 september 2021. Vid 
sammanträdet informerade Karlshamnsfastigheter om statusen gällande projektet 
Emigranten 5.  Till följd av den information som framkom beslutade styrelsen för 
Stadsvapnet i Karlshamn AB följande: 
 
att lämna information till kommunstyrelsen om att projektet Emigranten etapp 5 befaras 
överskrida budget väsentligt.  
 
att Karlshamnsfastigheter AB senast den 26 september 2021 lämnar besked om 
prognostiserad totalkostnad för projektet Emigranten etapp 5 samt alternativa lösningar 
för att projektet ska hålla beslutad budget. 
 
att Karlshamnsfastigheter AB:s styrelse senast den 26 september 2021 lämnar en 
sammanställning över de nu kända osäkerhetsfaktorer och risker som finns gällande 
projektet Emigranten etapp 5 samt de åtgärder styrelsen vidtagit eller överväger att vidta 
med anledning av dessa. 
  
Karlshamnsfastigheter AB har inkommit med svar. Bolaget konstaterar att det inte går 
att bygga färdigt huset i projektet Emigranten inom beslutad budget. En prognostiserad 
totalkostnad för projektet Emigranten etapp 5 har inte inkommit, med hänvisning till att 
rådande omständigheter gör att det är för osäkert att fastställa en siffra för en 
prognostiserad slutkostnad i projektet. Bolaget begär anstånd med den korta tidsramen, 
för att återkomma med slutkostnad för projektet så snart det finns en mer korrekt siffra 
att ange.  
 
Enligt tredje att-satsen har kända osäkerhetsfaktorer och risker gällande Emigranten 
etapp 5 har inkommit till Stadsvapnet i Karlshamn AB. Även vidtagna och planerade 
åtgärder har inkommit. Bedömningen är att styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB har 
implementerat rimliga åtgärder utifrån kända risker. Det kvarstår trots åtgärder en 
väsentlig risk för att projektets totalkostnad kommer att avvika mer än befogat, då 
bygghandlingar är bristfälliga.  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslås därför informera kommunstyrelsen om 
förhållandena i projektet Emigranten etapp 5. Särskild hänsyn har tagits av Stadsvapnet 
i Karlshamn AB i beredningen av flerårsplaner för resultatbudget och investeringar, 
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eftersom osäkerheten i projektet kan få väsentliga ekonomiska konsekvenser för 
kommunkoncernen.       
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-01 
Skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 1, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 2, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 3, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
Bilaga 4, skrivelse till Stadsvapnet sept. 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Karlshamnsfastigheter AB 
 
 
Åsa Nygren 
Verkställande direktör
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PROTOKOLL 
Karlshamnsfastigheter AB 
2021-09-23 
 

Sida 1(10) 

 
 
 
 

Plats och tid Via Netpublicator videomöte, klockan 11.00 – 12.40  

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga 

Jan-Åke Berg Ordförande (S) 
Maria Hjelm Nilsson Vice 

Ordförande 
(C) 

Ulf Ohlsson  Ledamot (M) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Ulf Gustavsson Ledamot (S) 
Tommy Larsson Ledamot  (V) 
   
 
Magnus Persson, VD 
Emma Håkansson, sekreterare 
 

  

  
 
 

  

   
   
 

Paragrafer §§ 67 - 73  

Utses att justera Ulf Ohlsson 

Justeringsdatum  2021-09-27 

   
Sekreterare Emma Håkansson  
 Digitalt signerat  
   
Ordförande Jan-Åke Berg  
 Digitalt signerat  
   
Justerande Ulf Ohlsson 

Digitalt signerat 
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§ 70 Svar på Stadsvapnet i Karlshamns AB:s beslut efter Karlshamnsfastigheter 

AB:s VD:s information 2021-09-16 
 
Karlshamnsfastigheter AB:s beslut 

att ge VD Magnus Persson i uppdrag att utforma ett svar till Stadsvapnet i Karlshamn 
AB, i enlighet med diskussionen som styrelsen haft vid dagens möte.  

att meddela Stadsvapnet i Karlshamn AB att det inte går att bygga färdigt huset i 
projektet Emigranten inom beslutad budget. 
 
att under rådande omständigheter är det för osäkert att fastställa en siffra för en 
prognostiserad slutkostnad i projektet Emigranten. 
 
att Karlshamnsfastigheter AB återkommer med en siffra för en prognostiserad 
slutkostnad för projektet Emigranten, så snart de anser sig ha en mer korrekt siffra att 
ange. 
 
Sammanfattning 
 
Magnus Persson VD Karlshamnsfastigheter AB, har vid Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
styrelsemöte 2021-09-16, informerat om hur arbetet i projektet Emigranten etapp 5 löpt 
på sedan april 2021, då Stadsvapnets styrelse senast fick information om projektet.  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB beslutade efter informationen under § 51,  
 
att lämna information till kommunstyrelsen om att projektet Emigranten etapp 5 befaras 
överskrida budget väsentligt. 
 
att Karlshamnsfastigheter AB senast den 26 september 2021 lämnar besked om 
prognostiserad totalkostnad för projektet Emigranten etapp 5 samt alternativa lösningar 
för att projektet ska hålla beslutad budget. 
 
att Karlshamnsfastigheter AB:s styrelse senast den 26 september 2021 lämnar en 
sammanställning över de nu kända osäkerhetsfaktorer och risker som finns gällande 
projektet Emigranten etapp 5 samt de åtgärder styrelsen vidtagit eller överväger att vidta 
med anledning av dessa. 
 
Efter dialog med Stadsvapnet i Karlshamn AB har Karlshamnsfastigheter AB fått 
förlängd tidsfrist och kan därmed inkomma med begärda uppgifter vid senare datum. 
 
Styrelsen diskuterar vid dagens möte hur skrivelse till Stadsvapnet i Karlshamn AB ska 
utformas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 51 2021 Lägesrapport från Karlshamnsfastigheter AB 
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Beslutet skickas till 
 
VD Magnus Persson 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
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Kv. Emigranten nr 1, Karlshamns kommun 

Nybyggnad av kontor, restaurang, bio och konsertsal 
 

Rapport avseende granskning av arkitekthandlingar 

 

Uppdrag 

Undertecknade har på uppdrag av Karlshamnsfastigheter AB utfört granskning av 

bygghandlingar A. 

Granskningen har utförts under begränsad tid i maj och juni 2021. 

Denna granskning har endast omfattat A-handlingar och är inte på något sätt en 

fullständig och komplett granskning av dessa handlingar. 

Följande handlingar har förelegat vid granskningen: 

- 09.1 Administrativa föreskrifter daterad 2020-02-12 

- 11.1   Teknisk beskrivning daterad 2020-11-13 

- 11.2   Rumsbeskrivning daterad 2020-11-13 

- 11.14  Dörrkort och dörrlista daterad 2020-11-13 

- 12.1   A-ritningar enligt förteckning daterad 2021-03-10 

- 13.3 Brandskyddsbeskrivning daterad 2019-11-15 

- 13.5 Ljudhandling med ljudkravsritningar daterad 2020-11-13 

Dessutom har projektportalen Byggnet varit tillgänglig vid granskningen. 

 

 

Förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget är daterat den 15 november 2019. 

Noteringar: 

• Ritningar saknas, bland annat för yttertaket. 

• Brandskyddsbeskrivning, handling 13.3, ingår i förfrågningsunderlaget vilket 

inte är brukligt vid utförandeentreprenad. I denna form av entreprenad skall 

arkitekt och övriga konsulter ha inarbetat brandskyddsbeskrivningen i 

respektive handlingar. Se även punkt 56 i bilaga.  

• Ljudhandling med ljudkravsritningar, handling 13.5, ingår i 

förfrågningsunderlaget vilket inte är brukligt vid utförandeentreprenad. I 

denna form av entreprenad skall arkitekt och övriga konsulter ha inarbetat 

ljudhandlingen i respektive handlingar. Se även punkt 58 och 59 i bilaga.   

• Föreskriven målningsbehandling hänvisar till pärmen ”Referensytor måleri. 

Måleriets branschstandard för målade ytor”. Denna är, enligt det inledande 

stycket i pärmen, endast till för att användas när entreprenaden ska 

upphandlas som totalentreprenad enligt ABT.  

• Ofullständig kulörbeskrivning. 

 

 

Entreprenadkontrakt  

Entreprenadkontrakt för delentreprenad DE1, husbyggnad och mark, undertecknades 

den 1 juli 2020. 
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Bygghandling 

Förfrågningsunderlaget omarbetades till bygghandling genom ändrings-PM A01 daterat 

den 13 november 2020. 

Därefter har handlingar reviderats enligt ändrings-PM A02 daterat den 28 januari 2021 

och ändring-PM A03 daterat den 10 mars 2021. 

Noteringar: 

• Ritningar för yttertak saknas fortfarande 

• Brandskyddbeskrivningen finns fortfarande med som en egen handling 

• Ljudhandlingen finns fortfarande med som en egen handling 

• Kulörbeskrivning saknas som bygghandling. 

• Invändiga detaljer saknas respektive behöver kompletteras 

 

 

Utförd granskning 

Granskning har utförts genom stickprov där beställaren till viss del har anvisat vad 

man ville få granskat. I bilaga finns redovisade exempel på fel och brister som 

noterats i handlingar. För att helt förstå kommentarerna läses dessa tillsammans med 

hänvisad handling. 

 

 

Sammanfattning 

Gällande förfrågningsunderlaget är vår bedömning att med tanke på att handlingarna 

uppenbarligen ej var färdigställda, så borde de inte lämnats ut till förfrågan hos 

entreprenörerna. Detta skulle man inte ha gjort med annat än att man förstod att det 

var en stor risk man skulle utsätta sig för och vara beredd att ta de ekonomiska 

konsekvenserna på grund av den diskussion om tillkommande kostnader detta skulle 

medföra. 

Vad avser förfrågningsunderlagets omarbetning till bygghandlingar så tog detta en 

alltför lång tid, troligtvis på grund av den mängd revideringar och kompletteringar som 

utförts, se ändrings-PM A01. Bland annat har 47 nya A-ritningar tillkommit och 127 A-

ritningar har reviderats (utöver de som endast har textförtydligats i ritningshuvudet)! 

Därefter har ändrings-PM A02 och A03 levererats. 

Vad gäller de för dagen aktuella handlingarna så har undertecknade kommit fram till 

följande. 

Byggnaden i sig är till vissa delar utförd som en komplicerad byggnad där mycket 

detaljer, tydlighet och förklaringar erfordras i handlingarna för att kunna bygga den 

enligt intentionerna från arkitekten. 

Handlingarna som vi bedömer det är i stort behov av justeringar, kompletteringar och i 

vissa stycken förtydliganden. Dessutom saknas åtta stycken ritningar jämfört med 

aktuell ritningsförteckning daterad 2021-03-10. 

Vi kan se att en alltför dålig egenkontroll har utförts av arkitekten på sina handlingar. 

Vad gäller brandskyddsbeskrivningen så bör brandsakkunnig gå igenom 

bygghandlingarna för att informera sig om att de uppfyller kraven i 

brandskyddsbeskrivningen och att kraven har blivit inarbetade i handlingarna. 

Likaså vad gäller ljudhandlingar så bör ljudprojektören färdigställa sitt arbete och 

samtidigt ta del av bygghandlingarna för att informera sig om att de uppfyller kraven i 

ljudhandlingen och att kraven har blivit inarbetade i handlingarna. 
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Sida 3/3 

 

 

Slutsats 

Vår bedömning är att om inga åtgärder omgående vidtages med att rätta till 

felaktigheter i handlingarna så kommer fortsatt byggnation bli mycket besvärlig.  

Detta kombinerat med att entreprenören kommer att ha stora ekonomiska krav på 

beställaren vad gäller tillkommande kostnader och hinder. 

Dessutom finns en risk att betydande fel kan bli inbyggda i fastigheten.  

 

Karlshamn den 18 juni 2021 

 

  

Claes Olovsson     Tommy Fogelberg 

Byggkonsult Claes Olovsson AB   ÅF Infrastructure AB 

 

 

Bilaga: Granskningskommentarer 
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Kollisionskontroll, Bilaga 3

• Vid närmare kontroll av underlagen visade det sig att det fanns 
kollisioner.

• Ett arbete har genomförts för att rätta till kollisionerna.
• En reklamation är gjord till konsult som varit ansvarig för 

kollisionskontrollen.
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Kollisionskontroll, Bilaga 3

Elrör och vattenrör kolliderar
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Kollisionskontroll, Bilaga 3

El-stege kolliderar med pelare

344



Kollisionskontroll, Bilaga 3

Sprinklerrör genom ventilationskanal
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Kollisionskontroll, Bilaga 3

Håltagning saknas
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Exempel
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Exempel
Fel i handling har gjort att fel produkt 
har beställts och installerats.

Då det är en utförande entreprenad är 
det beställarens fel att det blivit såhär.

Beställaren kommer nu att få betala:
• Demontering
• Framtagande av nya handlingar
• Inköp av nytt material
• Montering av nytt material

Samtliga ovan är till självkostnadspris 
plus påslag. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig positiv till investeringen i byggnation av ett nytt vattenverk vid Långasjön 
inklusive tillhörande åtgärder enligt beslutsunderlag i enlighet med styrelsen för 
Karlshamns Energi Vatten AB:s förslag,   
 
att Karlshamn Energi Vatten AB har att återkomma till Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
styrelse om investeringen avviker från de förutsättningar och åtgärder som finns i 
beslutsunderlaget när detaljprojekteringen är klar, för nytt ställningstagande till de nya 
förutsättningarna, samt 
 
att mer detaljerat underlag i form av justeringar av totalkostnad, finansiell riskanalys, 
amorteringsplan och planerade avgiftshöjningar ska lämnas av Karlshamn Energi Vatten 
AB när detaljprojektering är klar som underlag inför kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsplan och borgensåtagande under den aktuella perioden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att kommunstyrelsen löpande ska hållas informerad om utvecklingen av projektet.  
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB har berett ärendet och stället sig bakom 
alternativet med en fortsatt dricksvattenproduktion vid Långasjön i form av nytt 
ytvattenverk samt reservvattenuttag ifrån Mörrumsån. Bifogat finns det underlag som 
styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB samt Karlshamn Energi Vatten AB har ställt 
sig bakom.  
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2021-06-08 fått en grundlig information om de 
olika möjligheterna, vägvalen, jämförelser och vilken rekommendation som styrelsen för 
Karlshamns Energi Vatten AB lämnar gällande framtida vattenförsörjning i Karlshamns 
kommun. Utifrån det här föreslås kommunstyrelsen att ställa sig positiv till investeringen 
i byggnation av ett nytt vattenverk vid Långasjön inkl. tillhörande åtgärder enligt 
beslutsunderlag i enlighet med styrelsen för Karlshamns Energi Vatten AB:s förslag.  
 
Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta i enlighet med Stadsvapnet i Karlshamn där 
Karlshamn Energi Vatten AB har att återkomma till Stadsvapnets styrelse, 
kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige om investeringen avviker från de 
förutsättningar och åtgärder som finns i beslutsunderlaget när detaljprojekteringen är 
klar, för nytt ställningstagande till de nya förutsättningarna.  
 
Kommunstyrelsen föreslås också, att i enlighet med Stadsvapnet i Karlshamn AB, att ett 
mer detaljerat underlag i form av justeringar av totalkostnad, finansiell riskanalys, 
amorteringsplan och planerade avgiftshöjningar ska lämnas av Karlshamns Energi 
Vatten AB när detaljprojektering är klar som underlag inför kommunfullmäktiges beslut 
om investeringsplan och borgensåtagande under den aktuella perioden.  
 
Bakgrund 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Flertalet utredningar, kopplat till en framtida vattenförsörjning i Karlshamn, har 
genomförts sedan den historiska tankbilsolyckan 1994, som skedde längs gamla väg 29 
mellan länsgränserna Småland och Blekinge. Både att utreda reservvattenalternativ och 
framtida ersättning för befintligt vattenverk vid huvudvattentäkten, Långasjön har varit 
aktuellt. 
 
Den första omfattande utredningen, där alternativet att bygga ett helt nytt vattenverk 
ansågs som det bästa alternativet, ägde rum mellan åren 2013 – 2015. Under åren 2014 
– 2015 ges tillåtelse av kommunstyrelsen till tekniska nämnden att påbörja uppdraget 
med projektering för ett nytt ytvattenverk vid Långasjön samt till kommundirektör att 
genomföra markköp och beställa detaljplanarbete inom de beslutade 
investeringsramarna. 
 
År 2018 godkänns fastighetsförvärvningen av den nya tomten, marken köps in och 
planarbetet färdigställs med detaljplanering för ett nytt vattenverk. Samma år tas en 
processlösning för ett nytt ytvattenverk med tillhörande kostnadskalkyl fram. 
 
I början av år 2019 bolagiseras VA-enheten och organiserades inom Karlshamn Energi. 
Kompletterande utredningar startas upp av Karlshamn Energi AB för att granska om fler 
tänkbara alternativ är hållbara, såsom till exempel en annan variant av renovering av 
befintligt vattenverk samt avsaltning. 
 
Under år 2020 tillsätts en projektorganisation internt Karlshamn Energi AB 
innehållandes en projektledare, projektgrupp och styrgrupp. Målet med projektet under 
2020 har varit att komplettera och uppdatera tidigare utredningar samt göra en 
hållbarhetsanalys av samtliga investeringsalternativ genom att väga fördelar respektive 
nackdelar för olika bedömningskriterier inklusive lista tänkbara risker, att fastställa 
kapacitetsbehovet samt uppdatera investeringskalkyler. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 69 2021 Investering i framtida vattenförsörjning i 
Karlshamns kommun(1) 
Investering i framtida vattenförsörjning i Karlshamns kommun(2) 
Protokollsutdrag från styrelsemöte i Karlshamn Energi Vatten AB 2021-05-10 
Sammanfattning_Presentation_NyttVV_StadsV_210916 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Per-Ola Mattsson (S), Magnus Sandgren (M), Charlott 
Lorentzen (MP), Mats Dahlbom (C) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Energi Vatten AB 
Ekonomichef Åsa Nygren
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig positiv till investeringen i byggnation av ett nytt vattenverk vid Långasjön 
inklusive tillhörande åtgärder enligt beslutsunderlag i enlighet med styrelsen för 
Karlshamns Energi Vatten AB:s förslag,   
 
att Karlshamn Energi Vatten AB har att återkomma till Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
styrelse om investeringen avviker från de förutsättningar och åtgärder som finns i 
beslutsunderlaget när detaljprojekteringen är klar, för nytt ställningstagande till de nya 
förutsättningarna, samt 
 
att mer detaljerat underlag i form av justeringar av totalkostnad, finansiell riskanalys, 
amorteringsplan och planerade avgiftshöjningar ska lämnas av Karlshamn Energi Vatten 
AB när detaljprojektering är klar som underlag inför kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsplan och borgensåtagande under den aktuella perioden. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del 
 
att kommunstyrelsen löpande ska hållas informerad om utvecklingen av projektet.  
 
Magnus Gärdebring (M) och Elin Petersson (M) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB har berett ärendet och stället sig bakom 
alternativet med en fortsatt dricksvattenproduktion vid Långasjön i form av nytt 
ytvattenverk samt reservvattenuttag ifrån Mörrumsån. Bifogat finns det underlag som 
styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB samt Karlshamn Energi Vatten AB har ställt 
sig bakom.  
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2021-06-08 fått en grundlig information om de 
olika möjligheterna, vägvalen, jämförelser och vilken rekommendation som styrelsen för 
Karlshamns Energi Vatten AB lämnar gällande framtida vattenförsörjning i Karlshamns 
kommun. Utifrån det här föreslås kommunstyrelsen att ställa sig positiv till investeringen 
i byggnation av ett nytt vattenverk vid Långasjön inkl. tillhörande åtgärder enligt 
beslutsunderlag i enlighet med styrelsen för Karlshamns Energi Vatten AB:s förslag.  
 
Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta i enlighet med Stadsvapnet i Karlshamn där 
Karlshamn Energi Vatten AB har att återkomma till Stadsvapnets styrelse, 
kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige om investeringen avviker från de 
förutsättningar och åtgärder som finns i beslutsunderlaget när detaljprojekteringen är 
klar, för nytt ställningstagande till de nya förutsättningarna.  
 
Kommunstyrelsen föreslås också, att i enlighet med Stadsvapnet i Karlshamn AB, att ett 
mer detaljerat underlag i form av justeringar av totalkostnad, finansiell riskanalys, 
amorteringsplan och planerade avgiftshöjningar ska lämnas av Karlshamns Energi 
Vatten AB när detaljprojektering är klar som underlag inför kommunfullmäktiges beslut 
om investeringsplan och borgensåtagande under den aktuella perioden.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Bakgrund 
 
Flertalet utredningar, kopplat till en framtida vattenförsörjning i Karlshamn, har 
genomförts sedan den historiska tankbilsolyckan 1994, som skedde längs gamla väg 29 
mellan länsgränserna Småland och Blekinge. Både att utreda reservvattenalternativ och 
framtida ersättning för befintligt vattenverk vid huvudvattentäkten, Långasjön har varit 
aktuellt. 
 
Den första omfattande utredningen, där alternativet att bygga ett helt nytt vattenverk 
ansågs som det bästa alternativet, ägde rum mellan åren 2013 – 2015. Under åren 2014 
– 2015 ges tillåtelse av kommunstyrelsen till tekniska nämnden att påbörja uppdraget 
med projektering för ett nytt ytvattenverk vid Långasjön samt till kommundirektör att 
genomföra markköp och beställa detaljplanarbete inom de beslutade 
investeringsramarna. 
 
År 2018 godkänns fastighetsförvärvningen av den nya tomten, marken köps in och 
planarbetet färdigställs med detaljplanering för ett nytt vattenverk. Samma år tas en 
processlösning för ett nytt ytvattenverk med tillhörande kostnadskalkyl fram. 
 
I början av år 2019 bolagiseras VA-enheten och organiserades inom Karlshamn Energi. 
Kompletterande utredningar startas upp av Karlshamn Energi AB för att granska om fler 
tänkbara alternativ är hållbara, såsom till exempel en annan variant av renovering av 
befintligt vattenverk samt avsaltning. 
 
Under år 2020 tillsätts en projektorganisation internt Karlshamn Energi AB 
innehållandes en projektledare, projektgrupp och styrgrupp. Målet med projektet under 
2020 har varit att komplettera och uppdatera tidigare utredningar samt göra en 
hållbarhetsanalys av samtliga investeringsalternativ genom att väga fördelar respektive 
nackdelar för olika bedömningskriterier inklusive lista tänkbara risker, att fastställa 
kapacitetsbehovet samt uppdatera investeringskalkyler. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 69 2021 Investering i framtida vattenförsörjning i 
Karlshamns kommun(1) 
Investering i framtida vattenförsörjning i Karlshamns kommun(2) 
Protokollsutdrag från styrelsemöte i Karlshamn Energi Vatten AB 2021-05-10 
Sammanfattning_Presentation_NyttVV_StadsV_210916 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Energi Vatten AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-08-30 Dnr: 2021/2364 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Investering i framtida vattenförsörjning i Karlshamns kommun 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig positiv till investeringen i byggnation av ett nytt vattenverk vid Långasjön 
inklusive tillhörande åtgärder enligt beslutsunderlag i enlighet med styrelsen för 
Karlshamns Energi Vatten AB:s förslag,   
 
att Karlshamn Energi Vatten AB har att återkomma till Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
styrelse om investeringen avviker från de förutsättningar och åtgärder som finns i 
beslutsunderlaget när detaljprojekteringen är klar, för nytt ställningstagande till de nya 
förutsättningarna, samt 
 
att mer detaljerat underlag i form av justeringar av totalkostnad, finansiell riskanalys, 
amorteringsplan och planerade avgiftshöjningar ska lämnas av Karlshamn Energi Vatten 
AB när detaljprojektering är klar som underlag inför kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsplan och borgensåtagande under den aktuella perioden. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del 
 
att kommunstyrelsens löpande ska hållas informerad om utvecklingen av projektet.  
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB har berett ärendet och stället sig bakom 
alternativet med en fortsatt dricksvattenproduktion vid Långasjön i form av nytt 
ytvattenverk samt reservvattenuttag ifrån Mörrumsån. Bifogat finns det underlag som 
styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB samt Karlshamn Energi Vatten AB har ställt 
sig bakom.  
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2021-06-08 fått en grundlig information om de 
olika möjligheterna, vägvalen, jämförelser och vilken rekommendation som styrelsen för 
Karlshamns Energi Vatten AB lämnar gällande framtida vattenförsörjning i Karlshamns 
kommun. Utifrån det här föreslås kommunstyrelsen att ställa sig positiv till investeringen 
i byggnation av ett nytt vattenverk vid Långasjön inkl. tillhörande åtgärder enligt 
beslutsunderlag i enlighet med styrelsen för Karlshamns Energi Vatten AB:s förslag.  
 
Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta i enlighet med Stadsvapnet i Karlshamn där 
Karlshamn Energi Vatten AB har att återkomma till Stadsvapnets styrelse, 
kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige om investeringen avviker från de 
förutsättningar och åtgärder som finns i beslutsunderlaget när detaljprojekteringen är 
klar, för nytt ställningstagande till de nya förutsättningarna.  
 
Kommunstyrelsen föreslås också, att i enlighet med Stadsvapnet i Karlshamn AB, att ett 
mer detaljerat underlag i form av justeringar av totalkostnad, finansiell riskanalys, 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-08-30 Dnr: 2021/2364 

 

amorteringsplan och planerade avgiftshöjningar ska lämnas av Karlshamns Energi 
Vatten AB när detaljprojektering är klar som underlag inför kommunfullmäktiges beslut 
om investeringsplan och borgensåtagande under den aktuella perioden.  
 
Bakgrund 
 
Flertalet utredningar, kopplat till en framtida vattenförsörjning i Karlshamn, har 
genomförts sedan den historiska tankbilsolyckan 1994, som skedde längs gamla väg 29 
mellan länsgränserna Småland och Blekinge. Både att utreda reservvattenalternativ och 
framtida ersättning för befintligt vattenverk vid huvudvattentäkten, Långasjön har varit 
aktuellt. 
 
Den första omfattande utredningen, där alternativet att bygga ett helt nytt vattenverk 
ansågs som det bästa alternativet, ägde rum mellan åren 2013 – 2015. Under åren 2014 
– 2015 ges tillåtelse av kommunstyrelsen till tekniska nämnden att påbörja uppdraget 
med projektering för ett nytt ytvattenverk vid Långasjön samt till kommundirektör att 
genomföra markköp och beställa detaljplanarbete inom de beslutade 
investeringsramarna. 
 
År 2018 godkänns fastighetsförvärvningen av den nya tomten, marken köps in och 
planarbetet färdigställs med detaljplanering för ett nytt vattenverk. Samma år tas en 
processlösning för ett nytt ytvattenverk med tillhörande kostnadskalkyl fram. 
 
I början av år 2019 bolagiseras VA-enheten och organiserades inom Karlshamn Energi. 
Kompletterande utredningar startas upp av Karlshamn Energi AB för att granska om fler 
tänkbara alternativ är hållbara, såsom till exempel en annan variant av renovering av 
befintligt vattenverk samt avsaltning. 
 
Under år 2020 tillsätts en projektorganisation internt Karlshamn Energi AB 
innehållandes en projektledare, projektgrupp och styrgrupp. Målet med projektet under 
2020 har varit att komplettera och uppdatera tidigare utredningar samt göra en 
hållbarhetsanalys av samtliga investeringsalternativ genom att väga fördelar respektive 
nackdelar för olika bedömningskriterier inklusive lista tänkbara risker, att fastställa 
kapacitetsbehovet samt uppdatera investeringskalkyler. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 69 2021 Investering i framtida vattenförsörjning i Karlshamns 
kommun(1) 
Investering i framtida vattenförsörjning i Karlshamns kommun(2) 
Protokollsutdrag från styrelsemöte i Karlshamn Energi Vatten AB 2021-05-10 
Sammanfattning_Presentation_NyttVV_StadsV_210916 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Energi Vatten AB 
Ekonomichef Åsa Nygren  
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021-10-08 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 15:20 

Beslutande Ida Larsson Ordförande  
Johnny Persson Vice ordförande  
Magnus Sandgren Ledamot  
Mats Bondesson Ledamot  
Bodil Frigren Ericsson Ledamot  
Claes Jansson Ledamot  

Arbetstagarrepresentanter Oliver Sachse, TCO 
Roger Bengtsson, LO 

 

Övriga Cecilia Bernhardsson, sekreterare 
Åsa Nygren, verkställande direktör 
Marie Nilsson, vice verkställande direktör 

 

Paragrafer §§ 57 - 70  

Utses att justera Claes Jansson 

Justeringsdatum  2021-10-14 

   
Sekreterare Digital signatur  
 Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Ida Larsson  
   
Justerande Digital signatur  
          Claes Jansson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021-10-08 

Sida 2(3) 

 

§ 69 Investering i framtida vattenförsörjning i Karlshamns kommun 2021/2350 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv 
till investeringen i byggnation av ett nytt vattenverk vid Långasjön inkl. tillhörande 
åtgärder enligt beslutsunderlag i enlighet med styrelsen för Karlshamns Energi Vatten 
AB:s förslag.  
 
att Karlshamn Energi Vatten AB har att återkomma till Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
styrelse om investeringen avviker från de förutsättningar och åtgärder som finns i 
beslutsunderlaget när detaljprojekteringen är klar, för nytt ställningstagande till de nya 
förutsättningarna.  
 
att mer detaljerat underlag i form av justeringar av totalkostnad, finansiell riskanalys, 
amorteringsplan och planerade avgiftshöjningar ska lämnas av Karlshamn Energi Vatten 
AB när detaljprojektering är klar som underlag inför kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsplan och borgensåtagande under den aktuella perioden. 
 
att styrelsen i Stadsvapnet i Karlshamn AB löpande ska hållas informerad om 
utvecklingen av projektet.  
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har fått en grundlig information om de olika möjligheterna, 
vägvalen, jämförelser och vilken rekommendation som styrelsen för Karlshamn Energi 
Vatten AB lämnar gällande framtida vattenförsörjning i Karlshamns kommun:  
 
”Att förorda byggnation av nytt vattenverk vid Långasjön inkl. tillhörande åtgärder enligt 
beslutsunderlag.” 
 
Styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB bereder ärendet i två steg, där information 
om investeringen lämnades på styrelsemötet den 16 september 2021 och beslut fattas 
på förevarande möte.  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB ställer sig bakom alternativet med en fortsatt 
dricksvattenproduktion vid Långasjön i form av nytt ytvattenverk samt reservvattenuttag 
ifrån Mörrumsån.  
 
Karlshamn Energi Vatten AB har att återkomma till Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
styrelse, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om investeringen avviker från de 
förutsättningar och åtgärder som finns i beslutsunderlaget när detaljprojekteringen är 
klar, för nytt ställningstagande till de nya förutsättningarna.  
 
Ett mer detaljerat underlag i form av justeringar av totalkostnad, finansiell riskanalys, 
amorteringsplan och planerade avgiftshöjningar ska lämnas av Karlshamns Energi 
Vatten AB när detaljprojektering är klar som underlag inför kommunfullmäktiges beslut 
om investeringsplan och borgensåtagande under den aktuella perioden.  
 
Samtliga investeringsalternativ har genomgått en hållbarhetsanalys där fördelar 
respektive nackdelar har vägts utifrån olika bedömningskriterier inklusive tänkbara 
risker. Kapacitetsbehovet har fastställts och investeringskalkylerna har uppdaterats.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021-10-08 

Sida 3(3) 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-26 
Beslutsunderlag: Nytt vattenverk Karlshamn; En sammanfattning av genomförd 
beslutsgrundande förstudie 2020, daterad 2021-09-08 
Protokollsutdrag från styrelsemöte i Karlshamn Energi Vatten AB 2021-05-10 
Presentation för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021-09-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Karlshamn Energi Vatten AB 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-09-26 Dnr: 2021/2350 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Investering i framtida vattenförsörjning i Karlshamns kommun 
 
Förslag till beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv 
till investeringen i byggnation av ett nytt vattenverk vid Långasjön inkl. tillhörande 
åtgärder enligt beslutsunderlag i enlighet med styrelsen för Karlshamns Energi Vatten 
AB:s förslag.  
 
att Karlshamn Energi Vatten AB har att återkomma till Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
styrelse om investeringen avviker från de förutsättningar och åtgärder som finns i 
beslutsunderlaget när detaljprojekteringen är klar, för nytt ställningstagande till de nya 
förutsättningarna.  
 
att mer detaljerat underlag i form av justeringar av totalkostnad, finansiell riskanalys, 
amorteringsplan och planerade avgiftshöjningar ska lämnas av Karlshamn Energi Vatten 
AB när detaljprojektering är klar som underlag inför kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsplan och borgensåtagande under den aktuella perioden. 
 
att styrelsen i Stadsvapnet i Karlshamn AB löpande ska hållas informerad om 
utvecklingen av projektet.  
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har fått en grundlig information om de olika möjligheterna, 
vägvalen, jämförelser och vilken rekommendation som styrelsen för Karlshamns Energi 
Vatten AB lämnar gällande framtida vattenförsörjning i Karlshamns kommun:  
 
”Att förorda byggnation av nytt vattenverk vid Långasjön inkl. tillhörande åtgärder enligt 
beslutsunderlag.” 
 
Styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB bereder ärendet i två steg, där information 
om investeringen lämnades på styrelsemötet den 16 september 2021 och beslut fattas 
på förevarande möte.  
 
Stadsvapnet ställer sig bakom alternativet med en fortsatt dricksvattenproduktion vid 
Långasjön i form av nytt ytvattenverk samt reservvattenuttag ifrån Mörrumsån. Bifogat 
finns det underlag som styrelsen för Karlshamn Energi Vatten AB har ställt sig bakom.  
 
Vidare föreslås Karlshamn Energi Vatten AB har att återkomma till Stadsvapnets 
styrelse, kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige om investeringen avviker från de 
förutsättningar och åtgärder som finns i beslutsunderlaget när detaljprojekteringen är 
klar, för nytt ställningstagande till de nya förutsättningarna.  
 
Stadsvapnet föreslår också att ett mer detaljerat underlag i form av justeringar av 
totalkostnad, finansiell riskanalys, amorteringsplan och planerade avgiftshöjningar ska 
lämnas av Karlshamns Energi Vatten AB när detaljprojektering är klar som underlag 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-09-26 Dnr: 2021/2350 

 

inför kommunfullmäktiges beslut om investeringsplan och borgensåtagande under den 
aktuella perioden.  
 
Samtliga investeringsalternativ har genomgått en hållbarhetsanalys där fördelar 
respektive nackdelar har vägts utifrån olika bedömningskriterier inklusive tänkbara 
risker. Kapacitetsbehovet har fastställts och investeringskalkylerna har uppdaterats. 
Bifogat finns det underlag som styrelsen för Karlshamn Energi Vatten AB har ställt sig 
bakom.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-26 
Beslutsunderlag: Nytt vattenverk Karlshamn; En sammanfattning av genomförd 
beslutsgrundande förstudie 2020, daterad 2021-09-08 
Protokollsutdrag från styrelsemöte i Karlshamn Energi Vatten AB 2021-05-10 
Presentation för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021-09-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Karlshamn Energi Vatten AB 
 
 
Åsa Nygren 
Verkställande direktör
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NYTT 
VATTENVERK 
KARLSHAMN
Sammanställning Förstudie 2020

Projektgrupp: Styrgrupp:

Toini Sjöqvist Anders Strange
Daniel Nilsson Toini Sjöqvist
Karl Fast Ken Sellén
Elna Håkansson Karl Fast
Henrik Söderlund Marika Martinsson
Magnus Ståhlberg Per Håkansson
Per Andersson
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INNEHÅLL
Investeringsalternativ, sötvatten/havsvatten
Intressenter
Kapacitet
Benchmark
Viktning
Slutsats
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INVESTERINGSALTERNATIV
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Investeringsalternativ – Hållbar dricksvattenförsörjning

Bef. VV
Nytt VV, Långasjön

2B

1A, V
1B, Ö

3B 1

2

3

4

Scenario: 
Långasjön som Huvudvattentäkt
Mörrumsån som reservvattentäkt

Scenario: 
Östersjön som Huvudvattentäkt, 
Reservvattentäkt (?)

Scenario: 
Både Långasjön och Östersjön som Huvudvattentäkter 
samt reserver till varandra
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LÅNGASJÖN
Renovering befintligt verk
Nytt Vattenverk
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Summering Befintligt VV Långasjön

Risker
• Ålderstiget 1969
• Byggnadstekniska, maskinella och el/styrmässiga brister
• Begränsad tillgång på reservdelar
• Avsaknad av redundans
• Avsaknad av en tredje mikrobiologisk säkerhetsbarriär 
• Brister i uppfyllnad av hygienkrav, personsäkerhet, elsäkerhet 
• Maxkapacitet vid test 170 l/s (Maj 2020), 

Möjligheter
• Att renovera och bygga till för att uppfylla leverans och krav 

motsvarande en Qdim (Max) 165 l/s. (Mindre kapacitet än idag.)

Förutsättningar
• Begränsad renovering under produktion (lågsäsong). Producera 

vatten på 3 linjer och stänga av 1 (4 linjer totalt). Dock kopplat till 
ett stort risktagande.

• Renovering råvattenintag och lågreservoar, kräver någon form 
av nedstängt produktionsläge. Mest kritiskt är lågreservoar.

• För att eliminera samtliga risker krävs produktion från ett annat 
verk som levererar dricksvatten så att befintligt VV kan stängas 
för renovering.
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LÅNGASJÖN
Nytt Vattenverk

396



AVSALTNING
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AVSALTNING
Lokaliseringsstudier
Havsbottenscanning
Råvattenprovtagning
Geoteknisk markprov
Studie lokalisering, VV & ARV
Studie framtida Östersjön
Studie Tekniskt Vatten
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Investeringsalternativ - Avsaltning

Sternö

Ö Karlshamn – Hunnemara/Tegelbruksviken
Förutsättningar uppdrag: 
Redan kommunal mark idag
Samordningsmöjligheter med ARV (cirkulärt vatten)
Förutsättningar tekniskt vatten och fjärrkyla

1A 1B

2B

3B
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Summering studier Avsaltning

Havsbottenscanning: 
Sammanfattningsvis så har inga påträffade tecken hittats 
såsom vrak eller andra hinder längs samtliga ledningssträckor
Vi behöver en ledning på ca 1500 m för att nå 20 m djup

Stn K6

Hunnemara

Tegelbruksviken

Sternö

Råvattenprovtagning:
Normal variation i siktdjup, salthalt, temperatur, syremättnad, 
kemiskt och organiskt innehåll, turbiditet = referens station K6
Inget avvikande som skulle hindra att använda vattnet för 
avsaltning

Geoteknisk markprovtagning:
Påträffade föroreningar överskrider ej riktvärdena för lämplig 
byggnation av ett avsaltningsverk i någon av 
provtagningsplatserna. Bäst mark- och 
anläggningsförutsättningar Sternö, samt Hunnemara 1.   

Lokalisering av VV intill ARV:
Det finns inga lagliga hinder idag. Viktigt att ta höjd för vilka krav 
som kan tänkas komma i en framtid

Framtida Östersjö:
Klimatförändringars påverkan på ekosystem och övergödningsproblematik i Östersjön diskuteras och forskas
om, men kopplingen till vattnet som råvatten verkar inte diskuteras.
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Framtida vattenkvalitet - Sötvattensjöar
Högst troligt att våra sjöar påverkas på samma sätt som Östersjön d v s:
• Ökad temperatur i vattnet 
• Ökad hummus => Ökad Sjöfärg (brunifiering)
• Ökad mängd regn i vissa perioder och torrare/varmare i andra perioder

Gällande vattenhushållning Ny vattenhushållning enligt ny dom 
= magasinering av vatten, 
klimatanpassad reglering

Resultat ifrån beräkningar i 
framtida klimat, Mien: 

Källa: Hämtat från underlag i omprövning av vattendom för reglering av Mien. 
Baserat på SMHI klimatberäkningsmodell
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INTRESSENTER
Storkonsumerande Industri
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Dialoger med storkonsumerande industri

Summering
Framtida behov = dagens. Ingen tror på ett ökat behov.* 
Snarare en förskjutning i tid på året av uttagsbehovet för 
vissa.

Intressenter

* Maximala uttagsbehovet
Ej fullständig data 2010, 2011
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KAPACITET/DIMENSIONERING
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Kapacitet/Dimensionering

Design av en beräkningsnyckel

Beräknad framtida kapacitet för olika scenarier:
- År 2025, 2050 och 2075

Baserat på dagens förbrukningshistorik och befintliga prognoser för 
befolkningsmängd och kända nyetableringar

Beräkningsnyckeln kan sedan testa hur kapacitetsbehovet ser ut vid olika framtida 
förutsättningar, såsom befolkningsökning, framtida vision Karlshamn 50 000, ökad industri 
m m

Fullstort verk (ensam försöjning): Max 225 l/s + 50 l/s

Mindre verk (kombination med två verk): Max 165 l/s
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BENCHMARK
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Benchmark - Andra Vattenverksprojekt

Kontaktade/Intervjuade kommuner:
(renovering, nytt)

Ytvattenverk
Trollhättan
Karlskrona
Östersund
Kungälv
Norrköping

Grundvatten
Gästrike (Gävle)
Bromölla
Skellefteå

Avsaltning
Norrtälje (utreder)
Mörbylånga
Borgholm
Gotland

Sammanfattning/Råd:

• Ha en realistisk tidplan och budget. Underskatta ej tid- och resursåtgång (egna resurser). 
• Lägg mycket tid och energi i tidiga faser (projektering, granskning etc)
• Involvera driftpersonal så tidigt som möjligt. Mycket viktigt vid systemval och 

granskningar
• Specialistkompetenser krävs inom olika områden, t ex Arbetsmiljö och Betong
• Ta inte över anläggningen för tidigt
• Gör riskanalyser och värdera beslut
• Avsaltning har valts då inga andra alternativ finns
• Omfattande renoveringar under pågående produktion är riskabelt, vissa rekommenderar 

inte att ge sig in i ett sådant projekt alls medan andra har inte riktigt lika dåliga 
erfarenheter
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INVESTERINGSALTERNATIV
Reducering
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Investeringsalternativ baserat på lokaliseringar

Råvattenprov 
Östersjön
Geoteknisk 
markprovtagning

Egna fältstudier, 
workshop
Rekommendationer 
i utredningar

Kapacitetsberäkning

Kalkyler

Befintligt. VV Nytt VV, Långasjön

Nytt Avsaltningsverk, Munkahus

Nytt Avsaltningsverk, Sternö (PolLink) Nytt Avsaltningsverk, Sternö (Draget)

Nytt Avsaltningsverk, Hunnemara 1 Nytt Avsaltningsverk, Hunnemara 2

Nytt Avsaltningsverk, Lindenborg

Nytt Avsaltningsverk, Tegelbruksviken
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VIKTNING +/-
Inklusive investeringskalkyl
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VIKTNING

Tillvägagångssätt:

Ett antal bedömningskriterier och faktorer har listats och viktats utefter betydelse.
- Råvatten; kvalitet, tillgång, redundans 
- Mark/Tomt; tillgång, markförhållande för byggnation, expansionsmöjligheter, naturvärden, 

angränsande byggnation 
- Ledningsnät; redundans till/från verk, komplexitet i disposition
- Tillåtlighet; tillstånd, detaljplan, påverkan från olika intressenter/allmänhet/riksintressen 
- Teknik; förutsättningar, rening, redundans, underhåll, drift, service
- Ekonomi; förfinade investeringskalkyler
- Miljö; arbetsmiljöpåverkan, LCA
- Ledtid; uppskattade ledtider för resp projekt (genomförande investering)

Respektive investeringsalternativ har sedan bedömts hur väl de uppfyller kriteriet/faktorn. Input från 
såväl egen kompetens/erfarenhet, nya kunskapsinsamlingar, benchmark såväl som bästa antaganden

Bedömningskriteriets vikt   X   bedömd poängsättning = Resultat
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Nytt VV, Långasjön
225 l/s (+ 50 l/s)

Investeringskost, endast verk: 348 Mkr (+ 46 Mkr)

Övriga förutsättningar:
Markinköp, Reservvatten Mörrumsån, Ny damm Långasjön, 
Nya ledningar

TOTALT: ca 535 Mkr (+ 46 Mkr)

Total kost per m3 vatten: 6 - 9 kr

Grov kalkyl, EJ detaljprojekterad. 
Indexering 1,5 % t  o m 2026 (utökad kapacitet = 2020 års 
penningvärde)
Noggrannhet +/- 20 %

Kort ledningsdragning för anslutning till 
distributionsnätet
Redundans för distribution finns redan idag (2 
utgående ledningar)
Nivån (m.ö.h) på råvattnets placering är 
fördelaktigt för distribution (=bra fallhöjd, 
nyttjande av lägesenergi)
Infrastruktur för slamhantering finns redan

För med sig en rivningskost för g:a VV Långasjön
Ny damm för reglering av Långasjön

Känd råvattenkvalitet => inga störningar på 
ledningsnätet
God vattentillgång
Tillstånd för uttag av vatten klar (Vattendom)
Vattenskyddsområde klart

Förändrad råvattenkvalitet om 50 år
Varmare vattentemperatur
Lägre syrehalt
Ökat organiskt material

Ingen reservvattentäkt idag – kräver lösning på 
reservvatten, ex.vis Mörrumsån

Redan intecknad och detaljplanerad tomt
Goda expansionsmöjligheter (=väl tilltagen tomt/mark)
Distans till annan industri (=ingen risk för oförutsedda 
händelser såsom olycka eller större sabotage)
Inga kända naturvärden/Arkeologi som inkräktar på 
byggnation
Inga kända intressekonflikter (riksintressen etc)
Inga kända hinder för bygglov

Återanvändbara processteg (=intagsledning, 
intagsanordning)
Teknisk grundkompetens finns redan hos KEAB 
samt god kompetens inom rikets gränser

Låg energiåtgång från process
Slam från fällningsprocessen (kem) gynnar 
även Sternö Avloppsreningsverk

En regleringsdom av Mien inkl ny damm 
kommer till nytta

Nära allmän bebyggelse/bostäder (risk för 
klagomål)
Ligger avskilt från storkonsumerande industri 
(komplicerar leverans av icke alkaliserat 
vatten/tekniskt vatten)
Kräver stor byggyta (i antal kvm)

Endast en intagsledning, saknar redundans idag
Utgående ledningarna för distribution behöver 
bytas på sikt, p g a underdimensionerad för 
flödet 225 l/s

Arbetsmiljöpåverkan (hantering av kemikalier)
Högre klimatpåverkan än Avsaltningsverk (LCA)

Renovering av återanvändbara processteg
Parallell idrifttagning med befintligt vattenverk 
(kräver att båda verken kan få till sig vatten)
Underhållskrävande (= resurskrävande 
processteg)

Råvatten

Mark/Tomt/
Tillåtlighet

Teknik

Ledningsnät

Miljö/Arb.miljö

Övrigt
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Nytt VV, Sternö
225 l/s (+ 50 l/s)

Investeringskost, endast verk: 387 Mkr (+ 46 Mkr)

Övriga förutsättningar:
Markinköp, Vattendom, Reserv intag, Nya ledningar

TOTALT: ca 520 Mkr (+ 46 Mkr)

Total kost per m3 vatten: 7 - 10 kr

Grov kalkyl, EJ detaljprojekterad. 
Indexering 1,5 % t  o m 2026 (utökad kapacitet = 2020 
års penningvärde)
Noggrannhet +/- 20 %

Mycket god tillgång på vatten

Tillgång till tomt, kräver acceptans av många 
intressenter
Detaljplansprocess krävs
Närhet till annan industri (= säkerhetsrisk för 
oförutsedda händelser såsom olycka eller 
större sabotage)

Råvatten

Mark/Tomt/
Tillåtlighet

Teknik

Ledningsnät

Miljö/Arb.miljö

Övrigt

Ligger avskilt från allmän bebyggelse
Placering nära storkonsumerande industri 
(möjlighet att leverera t ex avjoniserat vatten)
Placering nära Sternö Avloppsreningsverk  
(möjlighet att leverera cirkulärt vatten)
Goda expansionsmöjligheter (=väl tilltagen 
tomt/mark)
Kräver mindre byggyta än ytvattenverk (kvm)

Slamhantering, nära avstånd till Sternö 
Avloppsreningsverk

Tekniken renar ”allt”
Mindre tidskrävande än ett ytvattenverk 
(daglig drift)

För med sig en rivningskost för g:a VV Långasjö
En regleringsdom för Mien, inkl ny damm 
kommer inte till nytta
Reservvatten från Mörrumsån blir ”överflödig”

Slamhantering, ändrad biokemi in till Sternö 
Avloppsreningsverk 
Arbetsmiljöpåverkan (hantering av kemikalier) 
Högre energiåtgång än Ytvattenverk

Ny teknik, kräver kompetensuppbyggnad och 
mod
Närhet till service och teknisk support (ex.vis
Tjeckien, Luxemburg)

Intagsledning hamnar i tung sjöfartsled
Flera nya ledningsdragningar (intag, rejekt, 
distribution och slam)

Förändrad råvattenkvalitet om 50 år
Varmare vattentemperatur
Lägre syrehalt
Ökat organiskt material

Risk för störning på ledningsnät (nytt råvatten)
Ingen reservvattentäkt 
Vattendomsprocess krävs
Vattenskyddsområde uteblir förmodligen

Lägre klimatpåverkan än Ytvattenverk (LCA)
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Nytt VV, Sternö + Nytt VV Långasjön
(165 l/s + 165 l/s)

Investeringskost, endast verk: 600 Mkr

Övriga förutsättningar:
Markinköp (Avsaltning), Vattendom (Avsaltning),
Ny damm Långasjö, Nya ledningar 

TOTALT: ca 720 Mkr

Total kost per m3 vatten: 9 – 13 kr

Grov kalkyl, EJ detaljprojekterad. 
Indexering 1,5 % t  o m 2026
Noggrannhet +/- 20 %

Kräver endast 1 utgående ledning från 
respektive verk (redundans till varandra)
Kräver endast 1 ingående ledning till 
respektive verk (redundans till varandra)

Nya ledningsdragningar för avsaltningen 
(intag, rejekt, distribution, slam)
Nya ledningar till/från befintlig tomt och ny 
tomt (Långasjön), råvattenintag + distribution

Råvatten

Mark/Tomt/
Tillåtlighet

Teknik

Ledningsnät

Miljö/Arb.miljö

Övrigt

En känd råvattenkvalitet idag (Långasjön)
Vattendom klar för ena vattentäkten (Långasjön)
Redundans i råvatten
En av vattentäkterna kan ha vattenskyddsområde 

Befintlig tomt återanvänds (Långasjön)
Goda expansionsmöjligheter (båda platser)
God möjlighet att leverera avjoniserat vatten 
till storkonsumerande industri
God möjlighet att leverera cirkulärt vatten

Redundans i teknik
Delvis återanvändbara processteg 
(=intagsledning, intagsanordning, utgående 
ledningar VV Långasjön)
Delvis återanvändbar byggnad
Viss grundkompetens finns redan hos KEAB 
samt viss kompetens inom rikets gränser
Befintligt g:a VV som back-up under idrifttagning

En regleringsdom för Mien, inkl ny damm 
kommer till nytta

Slamhantering, struktur finns redan från 
Långasjön och närhet till Sternö 
Avloppsreningsverk från avsaltningen

Förändrad råvattenkvalitet om 50 år
Varmare vattentemperatur
Lägre syrehalt
Ökat organiskt material

Risk för störning på ledningsnätet 
(blandvatten, 2 olika råvattenkällor) – kan 
dock begränsas
Vattendomsprocess krävs (Avsaltning)

Nära allmän bebyggelse/bostäder, risk för 
klagomål (Långasjön)
Tillgång till tomt, kräver acceptans av många 
intressenter (Avsaltning)
Detaljplansprocess krävs (Avsaltning)

Ny teknik, kräver kompetensuppbyggnad och 
mod (avsaltningen)
Närhet till service och teknisk support (ex.vis
Tjeckien, Luxemburg)
Hög energiåtgång (avsaltningen)

För med sig en rivnings kostnad för befintligt VV 
Långasjön
Ett reservvatten från Mörrumsån blir ”överflödigt”

Arbetsmiljöpåverkan (=hantering av kemikalier)
Arbetsmiljöpåverkan och resursåtgång, dubbla 
verk
Resursåtgång under projekttid, trippla verk
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SAMMANSTÄLLNING – VIKTNING OCH REKOMMENDATION
Rekommendation Nytt VV Långasjön

Fördelar/Framgångsfaktorer:
• Trygg och säker råvattenkälla
• God tillgång till vatten (Mien - Långasjön)
• Befintlig mark, redan detaljplanerad för VV
• Infrastruktur för distributionsnät och 

spillvatten finns redan
• Grundkompetens för rening av ytvatten
• Lägst kostnad per m3 vatten
• Kortast ledtid för projekt
• Klimatanpassad reglering Mien/Långasjön

samt reservvatten Mörrumsån
Risker:
• Reservvatten från Mörrumsån
• Renovering av processteg som skall 

återanvändas

TOTALT: ca 535 Mkr (+ 46 Mkr)

Total kost per m3 vatten: 6 - 9 kr
Grov kalkyl, EJ detaljprojekterad. 
Indexering 1,5 % t  o m 2026 (utökad kapacitet = 2020 års penningvärde)
Noggrannhet +/- 20 %
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Reservvatten Mörrumsån

Villkoret som bl a föranlett KEAB:s överklagande: 
• Uttag utöver kontinuerligt flöde om 20 l/s bör ej ske när 

SMHI’s mätstation i Mörrum visar ett flöde i ån under 6 m3/s

Risker?

Sannolikheten att några av följande saker inträffar samtidigt:

• Extrem torka Mörrumsån = lägre flöde än 6 m3/s => Kan 
inträffa (senast 2018)

• Reglering/Tappning Åsnen ska gå utanför befintlig dom 

• Låga flöden Mien/Långasjön => sannolikheten att det inte 
ska finnas vatten magasinerat är låg, när reglering görs 
enligt ny dom.

• Förorenat vatten Mien/Mieån/Långasjön => låg 
sannolikhet (hänt 1 gång på 52 år), tung trafik har letts om 
sedan dess (Väg 29)
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Nytt VV, Långasjön

Nästa steg i beslutsprocess:
 KEAB, 23 mars
 KEVAB Styrelse, 10 maj
 Information KS au, 1 juni
 Information KF, 14 juni
 Stadsvapnet, okt
 KS, okt/nov 
 KF, nov/dec
 KEVAB Styrelse, dec/jan

Ett positivt ställningstagande av 
Kommunfullmäktige innebär att Karlshamn 
Energi Vatten AB:s Styrelse kommer att besluta 
om att starta upphandling av projektet och i ett 
första steg genomföra detaljprojektering för att 
ta fram en slutlig budget och tidplan.
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TACK
för visat intresse
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att parametern lägenhet avseende anläggningsavgift ändras enligt nedan från och med 
2021-12-01:  
 
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsfastighet som i upplåtelsehänseende bildar  
en bostadsenhet.  
 
För fastighet som används för andra ändamål men enligt 3 § jämställs med 
bostadsfastighet, gäller följande för beräkning av antalet lägenhetsavgifter:  
 
En lägenhet för varje påbörjat 300 m²-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard  
SS 21054:2009 för utrymmen, inklusive biutrymmesyta, vars nyttjade bedöms likvärdigt  
med boende såsom hotell samt utbildning, sjukvård, sporthallar, butiker, småindustri, 
verkstad, utställningslokaler, stormarknader och likvärdigt.  
 
En lägenhet för varje påbörjat 500 m²-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard  
SS 21054:2009 för utrymmen avsedda för lager och likvärdigt. 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen för Karlshamn Energi och Vatten AB beslutade 2021-09-30, § 34, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att förändra VA-taxans 3 § enligt nedan, att gälla från 1 
december 2021: 
 
"Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsfastighet som i upplåtelsehänseende bildar 
en bostadsenhet. 
För fastighet som används för andra ändamål men enligt 3 § jämställs med 
bostadsfastighet, gäller följande för beräkning av antalet lägenhetsavgifter: 
 
En lägenhet för varje påbörjat 300-m2-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard 
SS 21054:2009 för utrymmen, inklusive biutrymmesyta, vars nyttjade bedöms likvärdigt 
med boende såsom hotell samt utbildning, sjukvård, sporthallar, butiker, småindustri, 
verkstad, utställningslokaler, stormarknader och likvärdigt. 
 
En lägenhet för varje påbörjat 500 m2-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 
21054:2009 för utrymmen avsedda för lager och likvärdigt." 
 
Förslaget att ändra parametern lägenhetsavgift i anläggningsavgifterna för utrymmen 
avsedda för lager eller likvärdig baseras på att Karlshamn Energi Vatten AB vill öka 
rimligheten i den anläggningsavgift lagerbyggnader belastas med utifrån kostnad för 
anslutning samt den nytta byggnaden har av VA-tjänsten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar fr o m 
2021-12-01 
Protokollsutdrag KEVAB 2021-09-30 § 34 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi och Vatten AB 
VD Anders Strange 
Marknadschef Per Håkansson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att parametern lägenhet avseende anläggningsavgift ändras enligt nedan från och med 
2021-12-01:  
 
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsfastighet som i upplåtelsehänseende bildar  
en bostadsenhet.  
 
För fastighet som används för andra ändamål men enligt 3 § jämställs med 
bostadsfastighet, gäller följande för beräkning av antalet lägenhetsavgifter:  
 
En lägenhet för varje påbörjat 300 m²-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard  
SS 21054:2009 för utrymmen, inklusive biutrymmesyta, vars nyttjade bedöms likvärdigt  
med boende såsom hotell samt utbildning, sjukvård, sporthallar, butiker, småindustri, 
verkstad, utställningslokaler, stormarknader och likvärdigt.  
 
En lägenhet för varje påbörjat 500 m²-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard  
SS 21054:2009 för utrymmen avsedda för lager och likvärdigt. 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen för Karlshamn Energi och Vatten AB beslutade 2021-09-30, § 34, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att förändra VA-taxans 3 § enligt nedan, att gälla från 1 
december 2021: 
 
"Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsfastighet som i upplåtelsehänseende bildar 
en bostadsenhet. 
För fastighet som används för andra ändamål men enligt 3 § jämställs med 
bostadsfastighet, gäller följande för beräkning av antalet lägenhetsavgifter: 
 
En lägenhet för varje påbörjat 300-m2-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard 
SS 21054:2009 för utrymmen, inklusive biutrymmesyta, vars nyttjade bedöms likvärdigt 
med boende såsom hotell samt utbildning, sjukvård, sporthallar, butiker, småindustri, 
verkstad, utställningslokaler, stormarknader och likvärdigt. 
 
En lägenhet för varje påbörjat 500 m2-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 
21054:2009 för utrymmen avsedda för lager och likvärdigt." 
 
Förslaget att ändra parametern lägenhetsavgift i anläggningsavgifterna för utrymmen 
avsedda för lager eller likvärdig baseras på att Karlshamn Energi Vatten AB vill öka 
rimligheten i den anläggningsavgift lagerbyggnader belastas med utifrån kostnad för 
anslutning samt den nytta byggnaden har av VA-tjänsten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar fr o m 
2021-12-01 
Protokollsutdrag KEVAB 2021-09-30 § 34 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi och Vatten AB 
VD Anders Strange 
Marknadschef Per Håkansson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-10-07 Dnr: 2021/2801 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19 327 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 230 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Förändring av anläggningstaxa för vatten och avlopp 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att parametern lägenhet avseende anläggningsavgift ändras enligt nedan från och med 
2021-12-01:  
 
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsfastighet som i upplåtelsehänseende bildar  
en bostadsenhet.  
 
För fastighet som används för andra ändamål men enligt 3 § jämställs med 
bostadsfastighet, gäller följande för beräkning av antalet lägenhetsavgifter:  
 
En lägenhet för varje påbörjat 300 m²-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard  
SS 21054:2009 för utrymmen, inklusive biutrymmesyta, vars nyttjade bedöms likvärdigt  
med boende såsom hotell samt utbildning, sjukvård, sporthallar, butiker, småindustri, 
verkstad, utställningslokaler, stormarknader och likvärdigt.  
 
En lägenhet för varje påbörjat 500 m²-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard  
SS 21054:2009 för utrymmen avsedda för lager och likvärdigt. 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen för Karlshamn Energi och Vatten AB beslutade 2021-09-30, § 34, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att förändra VA-taxans 3 § enligt nedan, att gälla från 1 
december 2021: 
 
"Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsfastighet som i upplåtelsehänseende bildar 
en bostadsenhet. 
För fastighet som används för andra ändamål men enligt 3 § jämställs med 
bostadsfastighet, gäller följande för beräkning av antalet lägenhetsavgifter: 
 
En lägenhet för varje påbörjat 300-m2-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard 
SS 21054:2009 för utrymmen, inklusive biutrymmesyta, vars nyttjade bedöms likvärdigt 
med boende såsom hotell samt utbildning, sjukvård, sporthallar, butiker, småindustri, 
verkstad, utställningslokaler, stormarknader och likvärdigt. 
 
En lägenhet för varje påbörjat 500 m2-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 
21054:2009 för utrymmen avsedda för lager och likvärdigt." 
 
Förslaget att ändra parametern lägenhetsavgift i anläggningsavgifterna för utrymmen 
avsedda för lager eller likvärdig baseras på att Karlshamn Energi Vatten AB vill öka 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-10-07 Dnr: 2021/2801 

 

rimligheten i den anläggningsavgift lagerbyggnader belastas med utifrån kostnad för 
anslutning samt den nytta byggnaden har av VA-tjänsten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar fr o m 
2021-12-01 
Protokollsutdrag KEVAB 2021-09-30 § 34 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi och Vatten AB 
VD Anders Strange 
Marknadschef Per Håkansson 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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TAXA                                                          

för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller fr o m 2021-12-01 
 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Karlshamn Energi Vatten AB. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen. 

 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att 
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 
vattentjänster är uppfyllda. 

 

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med 

 

Småhusfastighet: Fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en- eller 
tvåfamiljshus.   

 

Övrig bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för flerfamiljshus. Med bostadsfastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses 
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor  Förvaltning  Stormarknader                Butiker 

Utställningslokaler Sporthallar                        Hotell                     Restauranger 

Hantverk  Småindustri  Utbildning                     Sjukvård 
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Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet. 

 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 

 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet 
lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 300-tal m2 bruttoarea 
(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsfastighet som i upplåtelsehänseende bildar  
en bostadsenhet.  
För fastighet som används för andra ändamål men enligt 3 § jämställs med bostadsfastighet,  
gäller följande för beräkning av antalet lägenhetsavgifter:  
 
En lägenhet för varje påbörjat 300-m²-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard  
SS 21054:2009 för utrymmen, inklusive biutrymmesyta, vars nyttjade bedöms likvärdigt  
med boende såsom hotell samt utbildning, sjukvård, sporthallar, butiker, småindustri, 
verkstad, utställningslokaler, stormarknader och likvärdigt.  
 
En lägenhet för varje påbörjat 500 m²-tal bruttoarea (BTA) enligt svensk standard  
SS 21054:2009 för utrymmen avsedda för lager och likvärdigt. 
 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark. 

 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från 
fastighet 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna 
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark 
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster 
är uppfyllda.  

 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 För småhusfastighet och övrig bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall 
erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 58 000 kr 72 500 kr 

b) en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och 
Df, 46 400 kr 58 000 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta 37,08 kr 46,35 kr 

d) en avgift per lägenhet 21 670 kr 27 088 kr 

e)* en grundavgift för bortledande av  
Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för  
Df upprättats.     17 980 kr 22 475 kr 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) 
tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i 
detta inte lagts respektive upprättats. 

 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) 
lika mellan fastigheterna. 

 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).  

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b), d) och e). 
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Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån 
ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 
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§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 

 

en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

om 58 000 
kronor 

om 72 500 
kronor 

b) 

 

en avgift avseende upprättande 
av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

om 46 400 
kronor 

om 58 000 
kronor 

c) 

 

en avgift per m2 tomtyta 

62,22 kr 77,77 kr 

d)* 

 

en grundavgift för bortledande av 
Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats. 17 980 kr 22 475 kr 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) 
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i 
detta inte lagts respektive upprättats. 

 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) 
lika mellan fastigheterna.  

 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. 

 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 
tomyteavgift förfaller till betalning. 
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Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet 
beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  

 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

 

§ 7   

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med:  

  Småhusfasti
ghet och 

övrig 
bostadsfasti

ghet 

 Annan 
fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per 
uppsättning FP  

5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0%  -  

Grundavgift för Df, 
om FP för Df inte 
upprättats  

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), 
eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte 
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 
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7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

  Småhusfasti
ghet och 

övrig 
bostadsfasti

ghet 

 Annan 
fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 d)  100% -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så 
medger. 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
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Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) 
respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, 
skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), 
även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 
fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 
a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i 
samband med framdragning av övriga servisledningar. 
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§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning Utan moms Med moms 

Hårdgjord yta 20,61 kronor 25,76 kronor 

Grönytor 2,06 kronor 2,58 kronor 

 

§ 10 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.  

 

§ 11 

11.1  Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

 

11.2  Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

 

11.3  Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med 
hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så 
begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av 
avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till 
dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av 
avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2. 

 

11.4  Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller 
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 
11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 
tilläggsavgiften betalas. 
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§ 12 

12.1  Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall 
fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader 
härför. 

 

12.2  Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och 
finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den 
nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

 

12.3  Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del 
av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till 
den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 13–21)  
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

§ 13 

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast årlig avgift per mätare eller 
per mätarkombination 

1 x Qn 2,5 

2 x Qn 2,5 

3 x Qn 2,5 

4 x Qn 2,5 

1 x Qn 6 

2 x Qn 6 

3 x Qn 6 

4 x Qn 6 

1 x Qn 10 

2 x Qn 10 

 

  2 839 kr 

  7 039 kr 

13 852 kr 

20 667 kr 

  9 311 kr 

 25 207 kr 

 45 604 kr 

 63 816 kr 

 20 666 kr 

 50 189 kr 

 

  3 549 kr 

  8 799 kr 

17 315 kr 

25 834 kr 

11 639 kr 

31 509 kr 

57 005 kr 

79 770 kr 

25 833 kr 

62 736 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten   16,93 kr   21,16 kr 

c) en dagvattenavgift per år och varje 
påbörjat 1 000-tal m²      866,7 kr      1 083 kr 

 Utöver det som framkommer i 
14.1b tillkommer en avgift per m3 

för levererat dricksvatten. Avgiften 
fonderas till kommande 
reservvattentäkt och utökad 
funktion i nytt vattenverk.          2 kr      2,50 kr 
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VA-huvudmannen beslutar vilken mätarstorlek som skall installeras utifrån fastighetens behov. 

13.2  Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast mätaravgift 14.1 a) 30% 70%   

Avgift per m3 14.1 b) 30% 70%   

Dagvattenavgift 14.1 c)   40% 60% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

13.3  Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200 
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 80 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. En fast 
årlig avgift motsvarande mätaravgift småhus i 13.1 a) skall dessutom erläggas. 

 

13.4  För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte sker, antas den 
förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

 

13.5  Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, 
om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt 
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 
uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-
nämnd.  

 

13.6  Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall 
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 
framgår av § 17. 

 

13.7  För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 
(kylvatten o d), skall erläggas avgift med 70 % av avgiften enligt 13.1 b). 
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§ 14 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark  
för bortledning av dagvatten 0,39 kr 0,49 kr 

 

§ 15 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- 
eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

 

§ 16 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a) och c). 

För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus erläggs avgift motsvarande 
mätaravgift för småhus enligt 13.1 a). Alla andra obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område 
erlägger fast avgift motsvarande 1x qn 2,5 enligt 13.1 a). Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga 
i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften och dagvattenavgiften. Följande avgifter skall 
därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Mätaravgift småhus 13.1 a) 30 % 70 %   

1 x Qn 2,5 

 

13.1 a) 30 % 70 %   

Dagvattenavgift 13.1 c)   40 % 60 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

438



 

 

 15 

§ 17 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd 
vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 795 kr 994 kr 

Uppsättning av vattenmätare 795 kr 994 kr 

Avstängning av vattentillförsel 530 kr 662 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 530 kr 662 kr 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

795 kr 994 kr 

Undersökning av vattenmätare* 1 300 kr 1625 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 795 kr 994 kr 

Förgäves besök 795 kr 994 kr 

Sönderfrusen vattenmätare 1 650 kr 2 062 kr 

 

*Om vattenmätaren, efter kontroll, visar sig vara felaktig står VA-huvudmannen för kostnaden. När fel 
inte kan konstateras tillkommer avgift för nedtagning och uppsättning samt kostnad för kontroll hos 
auktoriserad mätarverkstad. 

Om mätaren frostskadas får fastighetsägaren bekosta det. 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg 
om 50 % av ovan angivna belopp. 

 

§ 18 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13–16 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
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§ 19 

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt 
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt 
mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 
och 15. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på 
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning 
bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på 
fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

 

§ 20 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på 
grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 21 

Avgifter enligt § 17 är baserade på indextalet 2020-01-01 i konsumentprisindex, KPI samt 
huvudmannens ordinarie timpris per 2020-01-01. När detta index eller timpris ändras får 
huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

 

§ 22 

Denna taxa träder i kraft 2021-12-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt § 15, 
som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den 
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 
dagen för taxans ikraftträdande. 

 

* * * 

 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna 
vattentjänster. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) samt förordning (1998:940) om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställa förslaget till 
taxebestämmelser med tillhörande taxebilagor 1, 2 och 3,  
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt  
 
att taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inklusive taxebilaga 1 och 2 
beslutad av kommunfullmäktige 2014‐01-07, § 2, därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundets nuvarande taxa inom miljöbalkens område är från 2014 och är 
framtagen utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) dåvarande förslag till 
taxemodell. Sedan dess har såväl lagstiftning som synen på finansieringen av tillsynen 
förändrats. SKR har under senare år arbetat med en ny modell för taxa inom 
miljöbalkens område. Målet har varit en taxa som tydligt kopplar ihop tillsynsplaneringen 
och finansieringen av tillsynen inom miljöbalken och där det är tillsynsbehovet som styr 
vilken finansiering som behövs. 
 
Miljöförbundet har behov av att anpassa taxan efter gällande lagstiftning. Utöver detta är 
en ändrad taxemodell en del i förbundets utvecklingsarbete, där ett gott företagsklimat 
och förenkling för medlemskommunernas verksamhetsutövare och invånare är en viktig 
del. Målet är en tydligare taxa. Där vad som ligger till grund för tillsynsavgifterna är 
transparent och där finansiering och planering av tillsynsverksamheten utgår från 
verksamheternas tillsynsbehov. I den nya behovsstyrda taxemodellen är det alltså 
tillsynsbehovet som styr taxan och det samlade tillsynsbehovet för branschen som 
anger vilken avgift som debiteras. Beroende på vilken bransch en verksamhet tillhör och 
storleken på verksamheten debiteras tillsynen med hjälp av avgiftsnivåer, 
förskottsbetalning eller efterskottsbetalning. 
 
Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (A- och B-verksamheter1) har i grunden 
länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen kan överlåta tillsynen gällande 
dessa verksamheter till den kommunala tillsynsmyndigheten. Miljöförbundet har i dag 
miljötillsynsansvaret för majoriteten av de tillståndspliktiga verksamheterna i västra 
Blekinge. Då tillsynsbehovet inte bör skilja sig åt beroende på om en bransch har 
kommunal eller statlig tillsynsmyndighet blir tillsynsbehovet för tillståndspliktiga 
miljöfarliga verksamheter i den nya taxemodellen samma som enligt statens förordning 
om avgifter för tillsyn och prövning (FAPT 2). Antalet timmar en tillståndspliktig 
verksamhet betalar för i den nya taxemodellen blir således samma oavsett om det är 
länsstyrelsen eller kommunen som har det operativa tillsynsansvaret. 
 
Mindre verksamheter, som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga, går över till 
efterhandsdebitering i det nya taxeförslaget. 
 
Förslaget till ny taxa består av fyra delar - taxebestämmelser och tre stycken taxebilagor 
som anger avgiften för förbundets tillsyn. Beroende på vilken bransch en verksamhet 
tillhör debiteras avgiften enligt någon av taxebilagorna 1-3. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Vid framtagandet av taxan har SKRs mallar för en behovsstyrd miljötaxa använts. Taxan 
omfattar såväl företag som enskilda privatpersoner. 
 
Avgifterna tas ut med stöd av miljöbalken (1998:808), 27 kap. 1 § och kommunallagen 
(2017:725), 2 kap. 5-6 §§. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 50/2021 Beslut gällande ny taxa för Miljöförbundet 
Blekinge Västs verksamhet inom miljöbalkens område 
Taxabestämmelser 
Taxebilaga 1 
Taxebilaga 2 
Taxebilaga 3 
Protokollsutdrag KF § 2/2014 Taxor för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) samt förordning (1998:940) om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställa förslaget till 
taxebestämmelser med tillhörande taxebilagor 1, 2 och 3,  
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt  
 
att taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inklusive taxebilaga 1 och 2 
beslutad av kommunfullmäktige 2014‐01-07, § 2, därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundets nuvarande taxa inom miljöbalkens område är från 2014 och är 
framtagen utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) dåvarande förslag till 
taxemodell. Sedan dess har såväl lagstiftning som synen på finansieringen av tillsynen 
förändrats. SKR har under senare år arbetat med en ny modell för taxa inom 
miljöbalkens område. Målet har varit en taxa som tydligt kopplar ihop tillsynsplaneringen 
och finansieringen av tillsynen inom miljöbalken och där det är tillsynsbehovet som styr 
vilken finansiering som behövs. 
 
Miljöförbundet har behov av att anpassa taxan efter gällande lagstiftning. Utöver detta är 
en ändrad taxemodell en del i förbundets utvecklingsarbete, där ett gott företagsklimat 
och förenkling för medlemskommunernas verksamhetsutövare och invånare är en viktig 
del. Målet är en tydligare taxa. Där vad som ligger till grund för tillsynsavgifterna är 
transparent och där finansiering och planering av tillsynsverksamheten utgår från 
verksamheternas tillsynsbehov. I den nya behovsstyrda taxemodellen är det alltså 
tillsynsbehovet som styr taxan och det samlade tillsynsbehovet för branschen som 
anger vilken avgift som debiteras. Beroende på vilken bransch en verksamhet tillhör och 
storleken på verksamheten debiteras tillsynen med hjälp av avgiftsnivåer, 
förskottsbetalning eller efterskottsbetalning. 
 
Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (A- och B-verksamheter1) har i grunden 
länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen kan överlåta tillsynen gällande 
dessa verksamheter till den kommunala tillsynsmyndigheten. Miljöförbundet har i dag 
miljötillsynsansvaret för majoriteten av de tillståndspliktiga verksamheterna i västra 
Blekinge. Då tillsynsbehovet inte bör skilja sig åt beroende på om en bransch har 
kommunal eller statlig tillsynsmyndighet blir tillsynsbehovet för tillståndspliktiga 
miljöfarliga verksamheter i den nya taxemodellen samma som enligt statens förordning 
om avgifter för tillsyn och prövning (FAPT 2). Antalet timmar en tillståndspliktig 
verksamhet betalar för i den nya taxemodellen blir således samma oavsett om det är 
länsstyrelsen eller kommunen som har det operativa tillsynsansvaret. 
 
Mindre verksamheter, som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga, går över till 
efterhandsdebitering i det nya taxeförslaget. 
 
Förslaget till ny taxa består av fyra delar - taxebestämmelser och tre stycken taxebilagor 
som anger avgiften för förbundets tillsyn. Beroende på vilken bransch en verksamhet 
tillhör debiteras avgiften enligt någon av taxebilagorna 1-3. 
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Vid framtagandet av taxan har SKRs mallar för en behovsstyrd miljötaxa använts. Taxan 
omfattar såväl företag som enskilda privatpersoner. 
 
Avgifterna tas ut med stöd av miljöbalken (1998:808), 27 kap. 1 § och kommunallagen 
(2017:725), 2 kap. 5-6 §§. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 50/2021 Beslut gällande ny taxa för Miljöförbundet 
Blekinge Västs verksamhet inom miljöbalkens område 
Taxabestämmelser 
Taxebilaga 1 
Taxebilaga 2 
Taxebilaga 3 
Protokollsutdrag KF § 2/2014 Taxor för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet 
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Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19 335 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 231 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Ny taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet inom miljöbalkens 
område 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) samt förordning (1998:940) om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställa förslaget till 
taxebestämmelser med tillhörande taxebilagor 1, 2 och 3,  
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt  
 
att taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inklusive taxebilaga 1 och 2 
beslutad av kommunfullmäktige 2014‐01-07, § 2, därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundets nuvarande taxa inom miljöbalkens område är från 2014 och är 
framtagen utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) dåvarande förslag till 
taxemodell. Sedan dess har såväl lagstiftning som synen på finansieringen av tillsynen 
förändrats. SKR har under senare år arbetat med en ny modell för taxa inom 
miljöbalkens område. Målet har varit en taxa som tydligt kopplar ihop tillsynsplaneringen 
och finansieringen av tillsynen inom miljöbalken och där det är tillsynsbehovet som styr 
vilken finansiering som behövs. 
 
Miljöförbundet har behov av att anpassa taxan efter gällande lagstiftning. Utöver detta är 
en ändrad taxemodell en del i förbundets utvecklingsarbete, där ett gott företagsklimat 
och förenkling för medlemskommunernas verksamhetsutövare och invånare är en viktig 
del. Målet är en tydligare taxa. Där vad som ligger till grund för tillsynsavgifterna är 
transparent och där finansiering och planering av tillsynsverksamheten utgår från 
verksamheternas tillsynsbehov. I den nya behovsstyrda taxemodellen är det alltså 
tillsynsbehovet som styr taxan och det samlade tillsynsbehovet för branschen som 
anger vilken avgift som debiteras. Beroende på vilken bransch en verksamhet tillhör och 
storleken på verksamheten debiteras tillsynen med hjälp av avgiftsnivåer, 
förskottsbetalning eller efterskottsbetalning. 
 
Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (A- och B-verksamheter1) har i grunden 
länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen kan överlåta tillsynen gällande 
dessa verksamheter till den kommunala tillsynsmyndigheten. Miljöförbundet har i dag 
miljötillsynsansvaret för majoriteten av de tillståndspliktiga verksamheterna i västra 
Blekinge. Då tillsynsbehovet inte bör skilja sig åt beroende på om en bransch har 
kommunal eller statlig tillsynsmyndighet blir tillsynsbehovet för tillståndspliktiga 
miljöfarliga verksamheter i den nya taxemodellen samma som enligt statens förordning 
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om avgifter för tillsyn och prövning (FAPT 2). Antalet timmar en tillståndspliktig 
verksamhet betalar för i den nya taxemodellen blir således samma oavsett om det är 
länsstyrelsen eller kommunen som har det operativa tillsynsansvaret. 
 
Mindre verksamheter, som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga, går över till 
efterhandsdebitering i det nya taxeförslaget. 
 
Förslaget till ny taxa består av fyra delar - taxebestämmelser och tre stycken taxebilagor 
som anger avgiften för förbundets tillsyn. Beroende på vilken bransch en verksamhet 
tillhör debiteras avgiften enligt någon av taxebilagorna 1-3. 
 
Vid framtagandet av taxan har SKRs mallar för en behovsstyrd miljötaxa använts. Taxan 
omfattar såväl företag som enskilda privatpersoner. 
 
Avgifterna tas ut med stöd av miljöbalken (1998:808), 27 kap. 1 § och kommunallagen 
(2017:725), 2 kap. 5-6 §§. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 50/2021 Beslut gällande ny taxa för Miljöförbundet Blekinge 
Västs verksamhet inom miljöbalkens område 
Taxabestämmelser 
Taxebilaga 1 
Taxebilaga 2 
Taxebilaga 3 
Protokollsutdrag KF § 2/2014 Taxor för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljöförbundet Blekinge Västs kostnader för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken,  bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller 
EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och 
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter 
som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska 
produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 
22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken 
för rättegångskostnader.  

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:

TAXEBESTÄMMELSER -  Taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område

Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,
dispens eller undantag.
Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet
eller åtgärd, och
Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

1.

2.

3.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning
Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område
överklagas,
Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

1.
2.

3.
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4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas 
av förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge väst

5 § Enligt 27 kap. 3 §  miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt 
denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter 
som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.  

Timavgift 
6 § Avgiftsuttag sker: 

I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt 
taxebilaga 1 (fast avgift).
I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)
I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift), och
Enligt de andra grunder som anges i taxan.

7 § Vid tillämpningen av denna taxa gäller den timavgift som är fastställd av 
kommunfullmäktige.

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid 
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
förbundet har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, 
beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.  

Timavgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 
19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 
gånger ordinarie timavgift.  

1.

2.

3.

4.
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Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller 
undantag 
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska 
betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i 
taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.  

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

10 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk 
förrän den har besiktigats och godkänts av förbundet ingår kostnaden för en sådan 
besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den 
besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut 
för den ytterligare handläggningstiden.  

11 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas 
av sökanden.  

12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för 
en ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas. 

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 
kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens 
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av 
kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag 
enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.  

14 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad 
som anges i denna taxa.  
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Avgifter för anmälningsärenden 
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i 
form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna 
avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i 
taxebilaga 1.  

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt 
ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter 
enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta 
avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga 
verksamheter. 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

16 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser 
att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.  

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.  

17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som 
anges i denna taxa.  

Avgift för återkommande tillsyn 
18 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med 
en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast 
årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.  

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller 
hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår 
av taxebilaga 2. 

Industriutsläppsverksamhet 
19 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 
20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 
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industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i 
taxebilaga 2. 

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov  
20 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i 
särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett 
visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras 
av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren 
bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre 
påverkan i större omfattning.  

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott 
av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.  

Avgift för regelbunden tillsyn 
21 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre 
eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total 
avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna 
timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent.  

22 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar 
fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan enligt vad som framgår av bilaga 3.  

23§ För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym 
eller liknande.  

24 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 
betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd 
till verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller  i de fall tillstånd eller anmälan 
inte krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas 
timavgift ut. 

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår 
som verksamheten bedrivs.  

25 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador 
enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är 
ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 
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Avgift för tillsyn i övrigt
26 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de 
grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.  

27 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till 
olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 
kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig 
för avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 

28 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning,  
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.    

Avgiftens erläggande 

29 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljöförbundet Blekinge Väst. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

Verkställighetsfrågor m.m. 
30 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får 
verkställas enligt utsökningsbalken.  

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess 
beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas.  

32 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift 
till länsstyrelsen.  

Denna taxa träder i kraft den 2022-01-01. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar 
och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.  
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Beskrivning Lagrum Avgiftsnivå Timmar

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 
HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av sluten tank 13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

3 4 timmar

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning(dim 5 pe) som en eller flera 
vattentoaletter ska anslutas till, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

5 8 timmar

Ansökan om tillstånd till anslutande av en 
vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av 
toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa, och som inte omfattas av fast 
avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

1 100 kr

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning (dim 6-25 pe) som en eller flera 
vattentoaletter ska anslutas till, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Taxebilaga 1: Avgifter för prövning och tillsyn

Taxebilaga 1 gäller avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn som inte omfattas av fasta årliga 
avgifter enligt taxebilaga 2 eller timavgifter enligt taxebilaga 3.

Avgiften baseras utifrån avgiftsnivåer, fasta avgifter eller timavgift. Avgiftsnivåerna bestäms utifrån 
ärendets komplexitet och tidåtgång.
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Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning (dim 26-200 pe) som en eller flera 
vattentoaletter ska anslutas till, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten, eller grundvatten enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att skydda människors 
hälsa eller miljön och som inte omfattas av fast 
avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen  
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

2 2 timmar

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom 
område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa. Vilka 
djur som omfattas av tillståndsplikt enligt 
parafgrafen framgår av kommunens lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön.

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

3 4 timmar

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Handläggning av anmälan  
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning 
utan vattentoalett, och som inte omfattas av fast 
avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

4 6 timmar

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten och som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

2 2 timmar
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Anmälan om installation av torrtoalett 40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

1 100 kr

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling som innebär risk för blodsmitta eller 
annan smitta.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med 
bassängbad för allmänheten, eller som annars 
används av många människor.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som 
utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem, 
öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
specialskola eller internationell skola.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande 
strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är 
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med 
strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om 
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till 
kommunen.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 26 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller 
timavgift enligt taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 miljö-
tillsynsförordningen

Timavgift
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Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver 
särskild uppmärksamhet och som som inte omfattas 
av  avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller 
taxebilaga 3;
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder 
och tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat 
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar 
samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och andra liknande 
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller 
som annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
45 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan
Ansökan  enligt vad kommunen har föreskrivit för 
att förhindra olägenheter för människors hälsa om 
tillstånd till inrättande av ny anläggning för 
grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd 
enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-balken 3 4 timmar

Handläggning av anmälan
Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen 
har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

11 kap 9b § miljöbalken, 19 
§ förordningen 
(1998:1388) om 
vattenverksamhet,  
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
inrättande av ny anläggning för vattentäkt och 
denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken 2 2 timmar
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Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
användande av befintlig anläggning för vattentäkt.               

9 kap 10 § 2 st miljöbalken 1 1 timme

Tillsyn
Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller 
anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa och som 
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-
balken, 2 kap 31 § p 2 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 miljötillsyns-
förordningen (2011:13), 26 
kap 10 § miljöbalken

Timavgift

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH 
BIOTEKNISKA ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller 
hantering inleds av  brandfarliga vätskor eller 
spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer 
än 1 m3 vätska (inom vattenskyddsområde 
hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor 
eller spillolja) med tillhörande rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5 miljötillsynsför-
ordningen (2011:13)

2 2 timmar

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-
verkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5  miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

1 100 kr
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Kopior på rapporter från kontroller, inklusive 
periodiska kontroller, av cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

300 kr

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 26 
kap 3 § miljöbalken, 2 kap 
31 § p5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som 
innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller 
mer.

14 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthus-gaser, 2 kap 31 och 
32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

1 100 kr

Rapport om det under någon del av ett kalenderår 
finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en 
stationär anläggning eller i en mobil utrustning som 
omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt 
artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-
förordningen om f-gaser. 

15 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, 2 kap 31 och 
32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

1 100 kr

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13)

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som 
innehåller kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning (EG) 
nr 1005/2009, 
2 kap 31 § p 6 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift
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Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 
laboratorie- och analysarbeten  som betraktas som 
viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning 
(EU) nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 
1005/2009, förordning (EG) 
nr 291/2011, 
2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som 
har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 
2018.

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2)

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte 
är lämplig att plöja men som kan användas till 
slåtter eller bete.

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel 

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras
läcka ut.

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

1 1 timme
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Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en 
sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel.

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

1 1 timme

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i 
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3)

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt  på en plats som allmänheten har 
tillträde till som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2.

4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3),  
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

 Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3), 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift
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PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av 
PCB-produkt i byggnader och anläggningar och som 
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

2 2 timmar

Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

Timavgift

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som 
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

Förordningen  (2007:19) 
om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 
27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av 
behörig myndighet, samt rådgöra med 
Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt 
artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Timavgift

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska 
produkter, biotekniska organismer och varor som 
inte innebär utsläppande på marknaden, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

472



10(13)

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, 
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar 
över primärleverantörers utsläppande på 
marknaden.

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§, 
2 kap 32 § samt 2 kap 19 § 
p 7-9, p 11-14, 
p 16, p 17, p 19  miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken 

Timavgift

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER 
ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att 
1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av 
åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 26 
kap 3§ 3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd 
som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter 
för natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Timavgift

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för 
att den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet  
av ett område eller föremål som omfattas av ett 
interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 
7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift
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Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter 
för natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 
tillstånd eller dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 
8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som 
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för 
natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Timavgift

Tillsyn
Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- och 
växtskyddsområden som kommunen har meddelat 
föreskrifter om, område eller föremål som omfattas 
av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen 
enligt 7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det 
som länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- 
och järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § miljö-
tillsynsförordningen

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljö-balken,  2 
kap 32 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Tillsyn  av skyddade områden enligt 7 kap 
miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen, om 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva 
tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

Timavgift
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Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  annan 
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7  samt 
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn.

8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljötillsyns
förordningen (2011:13)

Timavgift

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa 
föroreningsskador.

28 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara 
för att en verksamhet eller åtgärd medför en 
allvarlig miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig 
miljöskada har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Föroreningsskador som inte omfattas av 
länsstyrelsens ansvar enligt 2 kap. 29 § första 
stycket 3

2 kap 31 § p 3 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken

Timavgift

Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om 
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret 
för 

2 kap 31 § p 4 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall 
när kommunen ska ansvara för en viss hantering av 
avfall.

15 kap 25 § p 1 miljöbalken Timavgift

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare 
att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa 
avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 miljöbalken 1 100 kr

Ansökan om uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, befrielse från skyldighet att lämna avfall 
till kommunen enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering.

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614)

1 100 kr

475



13(13)

Ansökan om dispens avseende bygg- och 
rivningsavfall från kraven på utsortering i 3 kap. 10 § 
avfallsförordningen och från att brännbart avfall ska 
sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 3 
kap. 12 § avfallsförordningen.

3 kap 15 § 
avfallsförordning 
(2020:614)

Timavgift

Övriga ansökningar. 9 kap. 1-2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt behandla annat avfall 
än trädgårdsavfall som kommunen ansvarar för 
enligt 15 kap. 20 § MB.

5 kap. 15 § 
avfallsförordningen 
(2020:614)

1 100 kr

Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt 
kommunens föreskrifter om avfallshantering på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614)

1 100 kr

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering om uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, befrielse från hämtning av avfall.

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614)

1 100 kr

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter 
om avfallshantering.

9 kap. 1 och 2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift

Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

26 kap 11 § miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift
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Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK

Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.10-i och 1.11 B 9

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

1.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbruksproduktion

1.30 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK

5.10 B 9
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

5.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 
ANNAT
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10 B 9
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.11.01 B 18
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 200 000 ton.

10.11.02 B 18
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 18 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.

10.11.03 B 9
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.  

10.11.04 B 9
 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om tillståndet 
gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.

10.11.05 B 6
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.

Taxebilaga 2:   Fasta årliga avgifter (förskottsbetalning)

Taxebilaga 2 gäller avgifter för verksamheter med en fastställd prövningsnivå (A, B eller C) 
miljöprövningsförordning (2013:251) och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) (H).

Taxebilaga 2 är fast årlig avgift och förskottsbetalning.

A och B = Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
C = anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet
H = anmälningsplikti hälsoskyddsverksamhet
i = Verksamhet som omfattas av Industriutsläppsdirektivet
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10.11.06 B 6
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 6 timmar om tillståndet 
inte omfattas av någon av 1-5.

10.20.01 B 9
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv.

10.20.02 B 18
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

10.20.03 B 18

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men 
högst 200 000 ton.

10.20.04 B 9

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men 
högst 50 000 ton.

10.20.05 B 9

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men 
högst 10 000 ton.

10.20.06 B 6

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men 
högst 
5 000 ton.

10.20.07 B 6
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.

10.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

11.10 A 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

11.20.01 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för utvinning i 
vattenområde.

11.20.02 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för utvinning 
på land.

11.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Malm och mineral

13.10.01 A 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm.

13.10.02 A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § 
miljöbalken.
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13.10.03 A 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § 
miljöbalken.

13.10.04 A 227
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.10.05 A 184
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar, om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-4.

13.20-i.01 A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

13.20-i.02 A 184

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

13.30 B 90
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

13.40.01 A 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. 

13.40.02 A 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol.

13.40.03 A 227
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.40.04 A 184
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1-3.

13.50.01 B 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.50.02 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

13.60 B 64
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

13.70 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER

Verksamhetsgrupp Slakterier

15.10-i .01 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för produktion 
baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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15.10-i.02 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.20 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.40-i.01, 
15.45.01

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i.02, 
15.45.02

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rökning. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i.03, 
15.45.03

B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.90-i.01, 
15.95.01

B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för tillverkning av stärkelse, 
stärkelsederivat eller socker. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i.02, 
15.95.02

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rostning av kaffe. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i.03, 
15.95.03

B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling med en produktion av mer än 50 000 ton 
per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i.04, 
15.95.04

B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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15.101 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

15.125 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

15.131-i.01, 
15.141.01

B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar med en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.131-i.02, 
15.141.02

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.151 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

15.170-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.180 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

15.185-i.01 och 
15.190.01

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i.02 och 
15.190.02

B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 50 
000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i.03 och 
15.190.03

B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är 3. tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av högst 50 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

15.185-i.04 och 
15.190.04

B 30

4.  För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
annan verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.200 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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15.210 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.220 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.230 B 64
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

15.240 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.250.01 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
framställning av malt.

15.250.02 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per 
kalenderår.

15.250.03 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton 
läskedryck eller maltdryck per kalenderår.

15.260 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.270.01 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för tillverkning av jäst. 

15.270.02 B 47
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
anläggning för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer.

15.280 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.310 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 
råvaror

15.330-i.01, 
15.350-i.01 och 
15.370-i.01

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för bearbetning av animaliska biprodukter med en 
produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.330-i.02, 
15.350-i.02 och 
15.370-i.02

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.340 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.360 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.10-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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17.20.01 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår.

17.20.02 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1.

17.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.10-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

18.20.01 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton produkter per 
kalenderår.

18.20.02 B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av högst 1 000 ton produkter per 
kalenderår.

18.20.03 B 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än 
garvning.

18.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.05-i B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.20.01 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 
som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår.

20.20.02 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1.

20.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.50-i.01 B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.50-i.02 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

483



8(38)

20.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.70 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

20.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.90 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.91 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR

21.10-i.01 A 306

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för 
anläggning för en produktion av mer än 300 000 ton sulfat- eller 
sulfitmassa per kalenderår om verksamheten har blekeri. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i.02 A 227

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om 
verksamheten har blekeri. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i.03 A 184

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
produktion av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte har 
blekeri. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

21.10-i.04 A 137

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser framställning av halvkemisk massa. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i.05 A 137

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för annan 
anläggning än de som avses i 1-4 med en produktion av mer än 
200 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i.06 A 90

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning som inte omfattas av någon av 1-5. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.30-i.01 A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.30-i.02 A 47

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
framställning som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

484



9(38)

21.40 B 47
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION

22.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.30 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

22.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE

23.05.01 A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 200 
megawatt. 

23.05.02 A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 100 megawatt 
men högst 200 megawatt.

23.05.03 A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 10 megawatt 
men högst 100 megawatt. 

23.05.04 A 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om högst 10 megawatt.

23.10-i A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i.01

A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i.02

A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av mer än 100 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i.03

A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av mer än 10 megawatt men högst 100 
megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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23.11-i.04

A 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av högst 10 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.12-i A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.13 A 90
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

23.20 B 90
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

23.30-i A 306

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.40 och 23.50 A 90
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

24.01-i.01, 
24.02-i.01, 
24.03-i.01, 
24.04-i.01, 
24.05-i.01, 
24.06-i.01, 
24.07-i.01, 
24.08-i.01, 
24.09-i.01, 
24.10-i.01, 
24.11-i.01, 
24.12-i.01, 
24.13-i.01, 
24.14-i.01, 
24.15-i.01, 
24.16-i.01, 
24.17-i.01, 
24.18-i.01, 
24.19-i.01, 
24.20-i.01, 
24.21-i.01 och 
24.22-i.01 

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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24.01-i.02, 
24.02-i.02, 
24.03-i.02, 
24.04-i.02, 
24.05-i.02, 
24.06-i.02, 
24.07-i.02, 
24.08-i.02, 
24.09-i.02, 
24.10-i.02, 
24.11-i.02, 
24.12-i.02, 
24.13-i.02, 
24.14-i.02, 
24.15-i.02, 
24.16-i.02, 
24.17-i.02, 
24.18-i.02, 
24.19-i.02, 
24.20-i.02, 
24.21-i.02 och 
24.22-i.02 

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier

24.23-i.01 A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser kloralkali med användning av 
amalgammetoden. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

24.23-i.02 A 184

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser annan tillverkning av gas än den som 
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.24-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.25-i.01, 
24.26-i.01, 
24.27-i.01, 
24.28-i.01, 
24.29-i.01, 
24.30-i.01, 
24.31-i.01 och 
24.32-i.01

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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24.25-i.02, 
24.26-i.02, 
24.27-i.02, 
24.28-i.02, 
24.29-i.02, 
24.30-i.02, 
24.31-i.02 och 
24.32-i.02

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Gödselmedel

24.33-i.01 och 
24.34-i.01 

A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.33-i.02 och 
24.34-i.02 

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider

24.35-i.01 och 
24.36-i.01

A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.35-i.02 och 
24.36-i.02

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.37 B 137
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

Verksamhetsgrupp Läkemedel

24.38-i.01 och 
24.39-i.01

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.38-i.02 och 
24.39-i.02

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.41 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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Verksamhetsgrupp Sprängämnen

24.42-i.01 och 
24.43-i.01

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 
kalenderår.
 För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.42-i.02 och 
24.43-i.02

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

24.44 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.45.01 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter.

24.45.02 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom 
extraktion ur biologiskt material. 

24.45.03 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen. 

24.45.04 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar. 

24.45.05 B 13
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av ammunition. 

24.46 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.47 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10.01 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.

25.10.02 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1.

25.11 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.20.01 B 30
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 100 ton per kalenderår.

25.20.02 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1.

25.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.40 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
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25.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.05-i B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.10-i.01 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.10-i.02 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.20.01 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20.02 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20.03 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20.04 B 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de som 
avses i 1-3 per kalenderår.

26.20.05 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra 
glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår.

26.20.06 B 13

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som avses 
i 1-3 per kalenderår.

26.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.50-i B 30

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.51 B 30
För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
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26.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.70-i A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.80 B 184
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

26.90-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.100 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.120 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter

26.130-i och 
26.140

B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller 
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.150 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.160 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.170-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.180 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL

27.10-i.01 A 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-
anläggning). För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.10-i.02 A 306

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 1 000 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.10-i.03 A 227

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 100 000 
ton men högst 1 000 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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27.10-i.04 A 90

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.20.01 A 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-
anläggning).

27.20.02 A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan produktion av järn eller stål än som 
avses i 1.

27.20.03 A 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning för en produktion av mer än 50 000 ton per 
kalenderår.

27.20.04 A 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning för en produktion av högst 50 000 ton per kalenderår.

27.25-i A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.26-i A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i.01 A 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i.02 A 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i.03 A 6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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27.27-i.04 A 3

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i.05 A 64

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i.06 A 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar  om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i.07 A 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 100 men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i.08 A 6

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i.09 A 64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter process- och sköljvatten. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i.10 A 30

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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27.27-i.11 A 13

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i.12 A 6

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av högst 100 kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.31 A 90
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

27.32.01

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per 
kalenderår.

27.32.02
B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

27.40-i.01 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i.02 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i.03 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i.04 B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.50.01 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår.
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27.50.02 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår.

27.50.03 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 ton 
men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50.04 B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår.

27.50.05 B 90

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 
3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50.06 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.

27.50.07 B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår.

27.50.08 B 30

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 
ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50.09 B 13

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000 
ton per kalenderår.

27.50.10 B 13

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50.11 B 9

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar  om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst 
1 000 ton per kalenderår.

27.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

27.70-i.01 A 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.
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27.70-i.02 A 306

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i.03 A 184

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i.04 A 90

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i.05 A 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i.06 A 227

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 80 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.70-i.07 A 137

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar ör annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 20 000 ton men högst 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i.08 A 64

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i.09 A 30

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av högst 3 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.80-i.01

B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.
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27.80-i.02

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i.01

A 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 80 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.100-i.02

A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 20 000 ton men högst 
80 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i.03

A 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i.04

A 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i.01 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i.02 B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i.03 B 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i.04 B 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av mer än 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.
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27.101-i.05 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av högst 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.101-i.06 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av mer än 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i.07 B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i.08 B 184

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i.09 B 137

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.101-i.10 B 64

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.110.01 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår.

27.110.02 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

498



23(38)

27.120.01 B 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår.

27.120.02 B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår.

27.120.03 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår.

27.120.04 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.130.01 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår.

27.130.02 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 
kalenderår.

27.130.03 B 13
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.

27.130.04 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.140 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

28.10-i.01 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

28.10-i.02 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i.03 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i.04 B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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28.20.01 och 
28.30.01

B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20.02 och 
28.30.02

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20.03 och 
28.30.03

B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20.04 och 
28.30.04

B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte 
omfattas av någon av 1-3.

28.25 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.50.01 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår .

28.50.02 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton zink per kalenderår.

28.50.03 B 6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink 
per kalenderår.

28.50.04 B 3

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
3 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

28.50.05 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår.

28.50.06 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton zink per kalenderår.

28.50.07 B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton zink per kalenderår.
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28.50.08 B 6

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

28.50.09 B 64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
64 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.50.10 B 30

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.50.11 B 13

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår.

28.50.12 B 6

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår.

28.50.13 B 6

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning som inte 
medför utsläpp av process- och sköljvatten.

28.71 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.80 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

28.90 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.95 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.10 A 184
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

31.20 B 64
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

31.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

31.40-i och 
31.50

A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

31.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING

Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

34.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

34.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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Verksamhetsgrupp Motorfordon

34.30.01 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 100 000 motorfordon 
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton.

34.30.02 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 motorfordon men 
högst 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30.03 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 25 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton.

34.30.04 B 184

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar ör en 
tillverkning och sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton.

34.30.05 B 64

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 motorfordon men 
högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30.06 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 1 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton.

34.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan

34.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.60 A 184
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

34.70.01 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för tankvolym 
på mer än 50 kubikmeter.

34.70.02 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för tankvolym 
på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter.

34.70.03 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör tankvolym 
på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.

34.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar

35.10 A 184
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

Verksamhetsgrupp Skeppsvarv

35.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

39.10-i.01 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.10-i.02 B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

39.10-i.03 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

39.10-i.04 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.15.01 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar  om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 
ton per kalenderår.

39.15.02 B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 
ton men högst 500 ton per kalenderår.

39.15.03 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton 
men högst 200 ton per kalenderår.

39.15.04 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton 
men högst 50 ton per kalenderår.

39.15.05 B 13

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton 
per kalenderår.

39.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.35 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.60 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.70 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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39.80 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.90 C 9
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 
Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

40.01.01 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag.

40.01.02 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

40.02 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen

40.05-i.01 och 
40.15.01

B 13

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.05-i.02 och 
40.15.02

B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Kärnkraft

40.30 A 90
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

Verksamhetsgrupp Förbränning

40.40-i.01 A 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.40-i.02 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i.01 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i.02 B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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40.50-i.03 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i.04 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.51 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

40.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

40.70 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.90.01 och 
40.95.01

B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs.

40.90.02 och 
40.95.02

B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för fler 
än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.90.03 och 
40.95.03

B 6
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för högst 
20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.100 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar

40.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

40.120 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

45.10 A 90
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Verksamhetsgrupp Hamnar

63.10.01 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för hamn med 
mer än 50 anlöp per kalenderår.

63.10.02 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för hamn med 
mer än 10 anlöp men högst 50 anlöp per kalenderår.
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63.10.03 B 9
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för hamn med 
upp till 10 anlöp per kalenderår.

63.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.30.01 A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmarf ör 
verksamhet som omfattar mer än 100 000 flygrörelser per 
kalenderår.

63.30.02 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 40 000 flygrörelser men högst 
100 000 flygrörelser per kalenderår.

63.30.03 A 137

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 10 000 flygrörelser men högst 40 
000 flygrörelser per kalenderår.

63.30.04 A 137
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3.

63.40 B 23
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar.

63.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

73.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.10 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

74.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

85.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10.01 och 
90.11.01

B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000 
personer eller som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 
personekvivalenter.

90.10.02 och 
90.11.02

B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000 
personer men högst 100 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 
000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.
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90.10.03 och 
90.11.03

B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000 
personer men högst 20 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

90.15-i B 47

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.16 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande

90.405-i.01 och 
90.406-i.01

B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.405-i.02 och 
90.406-i.02

B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.405-i.03 och 
90.406-i.03 

B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.410.01 och 
90.420.01

A/B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.410.02 och 
90.420.02

A/B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.410.03 och 
90.420.03

A/B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.410.04 och 
90.420.04

A/B 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.430 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.435-i.01 A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

507



32(38)

90.435-i.02 A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.435-i.03 A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.440.01 A 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.440.02 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår.

90.440.03 A 137
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.450.01 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
per kalenderår.

90.450.02 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

90.241-i.01 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.241-i.02 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.251 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Avvattning

90.375 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

90.161.01 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.161.02 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.161.03 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.
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90.161.04 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.171 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Deponering

90.271 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.290-i A 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.300-i.01 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.300-i.02 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.300-i.03 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.310.01 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.310.02 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.310.03 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår.

90.310.04 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.320-i.01 A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.320-i.02 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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90.330-i och 
90.340 

B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 25 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.341 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning

90.451 A 137
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 57 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Förbränning

90.180-i.01 och 
90.181-i.01

A 306

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.180-i.02 och 
90.181-i.02

A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.180-i.03 och 
90.181-i.03

A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.190 och 90.191 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

90.200-i och 
90.201-i

A 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.210-i.01 och 
90.211-i.01

B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.210-i.02 och 
90.211-i.02

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.212-i.01 och 
90.213-i.01 

B 47

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.
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90.212-i.02 och 
90.213-i.02

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.220.01 och 
90.221.01 

B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår.

90.220.02 och 
90.221.02

B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.230 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

90.382 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande

90.408-i B 13

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

90.480.01 och 
90.485.01

A/B 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
planerade lagringen är mer än 100 000 ton.

90.480.02 och 
90.485.02

A/B 137
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
planerade lagringen är högst 100 000 ton.

90.500-i och 
90.510

B 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 63 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller    
50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar

90.454-i.01, 
90.455.01 och 
90.457.01 

A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.454-i.02, 
90.455.02 och 
90.457.02 

A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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90.454-i.03, 
90.455.03 och 
90.457.03 

A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.454-i.04, 
90.455.04 och 
90.457.04 

A 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.458.01 B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.458.02 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.458.03 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.458.04 B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.458.05 B 6
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-4.

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.100.01 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår. 

90.100.02 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.110 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

90.70.01 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår.

90.70.022 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall

90.460 och 90.470 A 71
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58 eller 59 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 71 timmar.

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.361 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.370 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
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Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.119.01 B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.119.02 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår.

90.119.03 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.119.04 B 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.120 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 
som uppkommit i egen verksamhet

90.381 och 90.383 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller    
28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.391 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.131 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.141 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

92.10.01 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för civilt 
skjutfält.

92.10.02 B 7
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för annat 
skjutfält.

92.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

92.30 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt 
1.01

H 6
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta, 
tatuerare, är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
1.02

H 6
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta, 
fotvård, är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
1.03

H 6

För övrig hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan 
smitta på grund av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg 
eller andra likande stickande eller skärande verktyg , är tillsynstiden 
6 timmar.
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38 § FMH, punkt 
2.01

H 6 För bassängbad med 1-3 bassänger är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
2.02

H 12 För bassängbad med 4-10 bassänger är tillsynstiden 12 timmar.

38 § FMH, punkt 
3.01

H 12
För grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
specialskola eller internationell skola är tillsynstiden 12 timmar.

38 § FMH, punkt 
3.02

H 6 För förskolor med 1 - 3 avdelningar är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3.03

H 12 För förskolor med 4 eller fler avdelningar är tillsynstiden 12 timmar.

38 § FMH, punkt 
3.04

H 3 Fritidshem, öppen fritidsverksamhet är tillsynstiden 3 timmar.
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Taxebilaga 3:

Bransch Verksamhet
Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Avgift

Djurhållning 1.2000 U Timavgift

Uppodling av annan 
mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 

1.3000 U Timavgift

Uppodling av 
jordbruksmark 

1.3001 U Timavgift

Växthus, plantskola, bär- 
och fruktodling

1.3002 U Timavgift

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING 
AV FISK

5.2001 U Timavgift

Timavgift (efterskottsbetalning)

JORDBRUK

Taxebilaga 3 gäller avgifter för verksamheter som saknar fastställd anmälnings- eller tillståndspliktig
nivå enligt miljöprövningsförordningen, miljöbalken eller förordning om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Avgifter enligt taxebilaga 3 betalas i efterskott efter utförd tillsyn. 

U = miljöfarlig verksamhet som inte kräver tillstånd eller anmälan
UH = hälsoskyddsverksamheter som inte kräver anmälan
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Berg, naturgrus och 
andra jordarter

10.3000 U Timavgift

Råpetroleum, naturgas 
och kol

11.4000 U Timavgift

Annan utvinningsindustri 13.8000 U Timavgift

Slakterier 15.3001 U Timavgift
Livsmedel av animaliska 
råvaror

15.5001 U Timavgift

Rökeri 15.8001 U Timavgift
Livsmedel av 
vegetabiliska råvaror

15.10000 U Timavgift

Kvarnprodukter 15.12500 U Timavgift
Livsmedel av 
kombinerade råvaror

15.2000 U Timavgift

Mjölkprodukter 15.18001 U Timavgift

Annan 
livsmedelstillverkning

15.4000 U Timavgift

Foder av animaliska och 
vegetabiliska råvaror

15.5000 U Timavgift

TEXTILVAROR 17.3000 U Timavgift

PÄLS, SKINN OCH LÄDER 18.3000 U Timavgift

TRÄVAROR 20.1000 U Timavgift
MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR

21.1000 U Timavgift

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION

22.400 U Timavgift

KEMISKA PRODUKTER
Annan kemisk 
tillverkning

24.1000 U Timavgift

GUMMI- OCH PLASTVAROR 25.5000 U Timavgift
Glas, glasvaror och 
keramiska produkter

26.6001 U Timavgift

Cement, betong, kalk, 
krita och gips

26.12000 U Timavgift

Andra mineraliska 
produkter

26.1000 U Timavgift

STÅL OCH METALL 27.14001 U Timavgift

UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, 
BERG, NATURGRUS OCH ANNAT

LIVSMEDEL OCH FODER

MINERALISKA PRODUKTER
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METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

28.7001 U Timavgift

Motorer, turbiner och 
reaktorer

34.1001 U Timavgift

Motorfordon 34.4001 U Timavgift

Maskinell bearbetning
34.8001 U Timavgift

Gas- och oljeplattformar 35.1001 U Timavgift

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

39.5001 U Timavgift

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.7000 U Timavgift

Förbränning 40.6001 U Timavgift

Vindkraft 40.1001 U Timavgift

Värme- och 
kylanläggningar

40.12001 U Timavgift

VATTENFÖRSÖRJNING Vattenverk 41.9000 U Timavgift

Fordonstvättar, båttvättar 50.2001 U Timavgift

Verkstäder, 
drivmedelsstationer, 
sjömackar

50.2002 U Timavgift

Annan trafikinfrastruktur 63.10000 U Timavgift

Hamnar 63.2002 U Timavgift

Flygplatser 63.5001 U Timavgift

LABORATORIER 73.1001 U Timavgift

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 85.3001 U Timavgift

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

HAMNAR OCH FLYGPLATSER

METALLBEARBETNING

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 
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RENING AV AVLOPPSVATTEN 90.16.01 U Timavgift

Biologisk behandling 90.17001 U Timavgift

Förbränning 90.2400 U Timavgift

Lagring som en del av att 
samla in avfall

90.4000 U Timavgift

Mekanisk bearbetning 
och sortering

90.8000 U Timavgift

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

92.2000 U Timavgift

TEXTILTVÄTTERIER 93.1000 U Timavgift

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER

101.1000 U Timavgift

BRANDÖVNINGSPLATSER 101.2000 U Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Bostäder m.m. 45 § FMH, punkt 1 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Undervisning, vård m.m. 45 § FMH, punkt 2 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Samlingslokaler där 
många människor brukar 
samlas.

45 § FMH, punkt 3 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Hotell, pensionat och 
liknande lokaler där 
allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds 
tillfällig bostad.

45 § FMH, punkt 4 UH Timavgift

AVFALL
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EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Idrottsanläggningar, 
campinganläggningar, 
badanläggningar, 
strandbad m.m.

45 § FMH, punkt 5 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Lokaler där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling och 
där verksamheten inte 
endast omfattas av lagen 
(2021:363) om estetiska 
kirurgiska ingrepp och 
estetiska 
injektionsbehandlingar.

45 § FMH, punkt 6 UH Timavgift
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KARLSHAMNS KOMMUN

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL KF I 8

2014-0r-07

$ 2 2M4/4

Taxor för Miliöförbundets Blekinee Väst verksamhet

Kommunfullmäktiges beslut

att fastställa följande taxor att gälla i Karlshamns kommun fr o m den 7 januari2014:
r Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inklusive taxebilaga I

och 2.

r Taxa för prövning och offentlig kontroll inom området livsmedel.
o Taxa för offentlig kontroll gällande animaliska biprodukter m m.
o Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,

att fr o m den 7 januai 2014 fastställa kostnadsfaktorn K, handläggningskostnad per
timme till 760 kronor, att tillämpas i Miljöförbundets Blekinge Väst samtliga taxor.

Sammanfattning

I ett prejudicerande beslut från Högsta Förvaltningstingsdomstolen den l2 december
2013 slår domstolen fast att regeringsformen inte medger att beslut om tillsynstaxor
överlåts från medlemskommuner till kommunalförbund. Till ftiljd av beslutet ftireslås
kommunfullmäktige att fastställa bilagda taxor att gälla för Milj-oftirbundets Blekinge
väst verksamhet i Karlshamns kommun fr o m den 7 januari2014.

Beslutsunderlag

o Skrivelse från Miljöförbundet Blekinge väsr daterad 2013-12-22
o Taxa ft)r prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inklusive taxebilaga I

och 2
o Taxa fcir prövning och offentlig kontroll inom området livsmedel
o Taxa för offentlig kontroll gällande animaliska biprodukter m mo Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsao Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-07, $ 3.

Protokollet ska skickas till

Milj öförbundet Blekinge Väst
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Författnings samlingen
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med stöd av strålskyddsförordningen (2018:506) fastställa förslaget till 
taxebestämmelser gällande tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen (2018:396) samt 
föreskrifter meddelade med stöd av denna lag,  
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt 
 
att taxan för tillsyn och prövning enigt strålskyddslagen beslutad av kommunfullmäktige 
2018-12-17, § 211, därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Denna taxa gäller avgifter för Miljöförbundet Blekinge Västs kostnader för prövning och 
tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) samt förordningar och föreskrifter meddelade 
med stöd av strålskyddslagen och ersätter Miljöförbundets tidigare taxa inom 
strålskyddslagstiftningens område från 2018.  
 
Ny strålskyddstaxa behövs för att möjliggöra debitering av provtagning och analys av 
prover i samband med tillsyn, samt för kontrollköp vid kosmetiskt solarium. 
Kontrollköp vid solarier i samband med tillsyn kan behövas för att kontrollera hur 
ålderskontrollen av 18-årsgränsen fungerar i praktiken. Förslaget innebär att fasta 
handläggningsavgiften för anmälan av solarier, övergår till att bli en handläggningsavgift 
där verklig nedlagd handläggningstid debiteras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 60/2021 
Förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 
Protokollsutdrag KF § 211/2018 Nya taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst 
verksamhet i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att med stöd av strålskyddsförordningen (2018:506) fastställa förslaget till 
taxebestämmelser gällande tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen (2018:396) samt 
föreskrifter meddelade med stöd av denna lag,  
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt 
 
att taxan för tillsyn och prövning enigt strålskyddslagen beslutad av kommunfullmäktige 
2018-12-17, § 211, därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Denna taxa gäller avgifter för Miljöförbundet Blekinge Västs kostnader för prövning och 
tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) samt förordningar och föreskrifter meddelade 
med stöd av strålskyddslagen och ersätter Miljöförbundets tidigare taxa inom 
strålskyddslagstiftningens område från 2018.  
 
Ny strålskyddstaxa behövs för att möjliggöra debitering av provtagning och analys av 
prover i samband med tillsyn, samt för kontrollköp vid kosmetiskt solarium. 
Kontrollköp vid solarier i samband med tillsyn kan behövas för att kontrollera hur 
ålderskontrollen av 18-årsgränsen fungerar i praktiken. Förslaget innebär att fasta 
handläggningsavgiften för anmälan av solarier, övergår till att bli en handläggningsavgift 
där verklig nedlagd handläggningstid debiteras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 60/2021 
Förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 
Protokollsutdrag KF § 211/2018 Nya taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst 
verksamhet i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-10-08 Dnr: 2021/2818 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19 336 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 233 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Ny taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet inom 
strålskyddslagens område 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att med stöd av strålskyddsförordningen (2018:506) fastställa förslaget till 
taxebestämmelser gällande tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen (2018:396) samt 
föreskrifter meddelade med stöd av denna lag,  
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt 
 
att taxan för tillsyn och prövning enigt strålskyddslagen beslutad av kommunfullmäktige 
2018-12-17, § 211, därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Denna taxa gäller avgifter för Miljöförbundet Blekinge Västs kostnader för prövning och 
tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) samt förordningar och föreskrifter meddelade 
med stöd av strålskyddslagen och ersätter Miljöförbundets tidigare taxa inom 
strålskyddslagstiftningens område från 2018.  
 
Ny strålskyddstaxa behövs för att möjliggöra debitering av provtagning och analys av 
prover i samband med tillsyn, samt för kontrollköp vid kosmetiskt solarium. 
Kontrollköp vid solarier i samband med tillsyn kan behövas för att kontrollera hur 
ålderskontrollen av 18-årsgränsen fungerar i praktiken. Förslaget innebär att fasta 
handläggningsavgiften för anmälan av solarier, övergår till att bli en handläggningsavgift 
där verklig nedlagd handläggningstid debiteras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 60/2021 
Förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 
Protokollsutdrag KF § 211/2018 Nya taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst 
verksamhet i Karlshamns kommun 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-10-08 Dnr: 2021/2818 

 

Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen  
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljöförbundet Blekinge Västs kostnader för tillsyn och 
prövning enligt strålskyddslagen (2018:396) samt föreskrifter meddelade med stöd av denna lag 

2 § Avgiftsskyldig är den som: 

1. Bedriver kosmetiskt solarium eller tillhandahåller solarium med sollampor som 
omfattas av strålskyddslagen. 

2. Är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och 
som omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon. 

3. Bedriver eller avser att bedriva andra verksamheter som omfattas av tillsyn enligt 
strålskyddslagen än sådana som anges i 1 och 2. 

 
3 § Avgift tas inte ut för: 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och som inte kräver 
utredning. 

2. Handläggning som föranleds av att direktionens beslut överklagas. 
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 
 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av 
förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst. 

5 § Timavgiften i denna taxa är densamma som Miljöförbundet Blekinge Västs gällande timavgift 
för tillsyn inom miljöbalken.  

Avgift för prövning och tillsyn  
 
6 § Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökan om tillstånd, anmälan och tillsyn 
enligt strålskyddslagen ska betalas i form av timavgift. Avgiften tas fram genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med den timavgift som är fastställd för 
Miljöförbundet Blekinge Väst. 
 
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen påbörjats. Om 
handläggning påbörjats när anmälan återkallas, tas handläggningsavgift ut motsvarande nedlagd 
tid i ärendet. 
 
7 § Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Handläggningstid är den 
sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid förbundet har använt för handläggning och andra 
åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, 
beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut. 
 
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 
19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 
gånger ordinarie timavgift. 
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8 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall 
sättas ner eller efterskänkas. 

9 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljöförbundet Blekinge Väst. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

10 § Avgifter för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 
av den som genom en åtgärd orsakar avgiften. 

Avgift för provtagning och analyser av prover 

11 § Avgift får tas ut för faktiska kostnader för provtagning och analys av prover till följd av 
tillsynen samt för kontrollköp vid kosmetiskt solarium. 
__________________________________ 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022 och ersätter tidigare taxa för tillsyn inom 
strålskyddslagens område som upphör att gälla den 31 december 2021. I ärenden som gäller 
anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-12-17 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 15:00—20:25, ajournering kl 17:40–18:40  

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordförande (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordförande (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Xhani Bardhi fr.o.m. § 207 Ledamot (S) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Monika Nobach Ledamot (S) 
Fredrik Nilsson Ledamot (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Susanne Olsson Ledamot (S) 
Kenneth Hake Ledamot (S) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Tommy Persson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Sofie Dahlqvist Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Claes Jansson fr.o.m. § 207 Ledamot (MP) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Lena Johansson Ledamot (V) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-12-17 

Sida 2(4) 

 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Gustavsson (S) §§ 202–206   Xhani Bardhi (S)  
Per Atmander (MP) §§ 202–206  Claes Jansson (MP)  
Rickard Holmberg (M)  Charlotta M Sjöqvist (M)  
Ulla Olofsson (M)  Artur Hulu (M)  
Jonas Lingvärn (SD) §§ 202–206   Tommy Mikkelsen (SD)  
Dan Andersson (SD) §§ 207–242   Tommy Mikkelsen (SD)  
Iman Omairat (L)  Emanuel Norén (L)  
Tony Viberg (V)  Tommy Larsson (V)  

Närvarande 
ersättare 

  
Ulf Gustavsson (S) §§ 207–242  
Göran Svensson (S) 
Elisabeth Rosengren (S) 
Per-Ivar Johansson (C) 
Per Atmander (MP) §§ 207–242  
Magnus Olsson (M) §§ 202–206  
Herman Falk (M) 
Britt Kilsäter (M) 
Mats Olausson (M) 
Stefan Sörensson (L) 
Lennart Ung (KD) 
Veronika Hertelendy (V) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör  
Erik Bergman, kanslichef  
Anna Persson, utredare  

Paragrafer §§ 202–206, 208–212, 215–242     

Utses att justera Mats Dahlbom och Britt Jämstorp 

Justeringsdatum  2018-12-17 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Erik Bergman  
   
Ordförande …………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande ………………………………………… ………………………………………… 
 Mats Dahlbom Britt Jämstorp 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-12-17 

Sida 3(4) 

 

 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2018-12-17 

Tillkännages fr.o.m.: 2018-12-21 

Tillkännages t.o.m. 2019-01-11 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

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

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-12-17 

Sida 4(4) 

 

§ 211 Nya taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet i Karlshamns 
kommun 2018/3922 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa bilagda taxor att gälla för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet i 
Karlshamns kommun från och med 1 januari 2019 
 
att från 1 januari 2019 upphäva kommunfullmäktiges den 7 januari 2014 beslutade taxor 
för offentlig kontroll gällande animaliska biprodukter 
 
Sammanfattning 
 
Nya taxor föreslås eftersom Miljöförbundet idag saknar taxor för följande områden: 
 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
 
Kosmetiska solarier betalar redan en tillsynsavgift gällande hälsoskyddstillsynen på 
solarierna. Det har under året blivit tillägg i Strålskyddslagen om 18 års åldersgräns för 
att få sola solarium, samt möjlighet för kontrollmyndigheten att göra kontrollköp för att 
kontrollera så att åldersgränsen följs. För att täcka kostnaden för denna tillkommande 
tillsyn enligt strålskyddslagen, behövs denna taxa. 
 
Taxa för kopiering av allmänna handlingar 
 
Miljöförbundet saknar idag taxa för kopiering av allmänna handlingar, så det behöver 
införas. 
 
Miljöförbundet föreslår ny reviderad taxa inom följande områden: 
 
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
 
Miljöförbundet föreslår att tillsynen efterhand debiteras verklig nedlagd tillsynstid 
inklusive för- och efterarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Rosita Wendells tjänsteskrivelse 2018-11-12 
Protokollsutdrag Miljöförbundet Blekinge Väst § 66/2019 Nya taxor för Miljöförbundet 
verksamhet i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslaget till taxa för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område med 
stöd av livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade 
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av 
ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna 
lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar,  
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt 
  
att taxan för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område beslutad av 
kommunfullmäktige 2019-11-18, § 207, därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Denna taxa gäller avgifter för Miljöförbundet Blekinge Västs kostnader för kontroll inom 
livsmedelslagstiftningens område och ersätter Miljöförbundets tidigare taxa inom 
livsmedelslagstiftningens område från 2020.  
 
Med detta förslag till ny livsmedelstaxa, övergår Miljöförbundet helt till att debitera all 
livsmedelskontroll efter utförd tillsyn med den tid som är nedlagd i varje ärende. Avgiften 
för registrering av livsmedelsanläggning föreslås fastställas till en timmes 
handläggningstid, vilket är samma avgift som i nuvarande taxa. 
 
Nytt är att Miljöförbundet förslås få rätt att ta betalt för handläggning som utförs efter ett 
meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om 
allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning. RASSF skickas ut inom unionen 
när potentiellt hälsoskadliga livsmedel distribuerats inom Europa. 
 
Kontrollmyndighetens rätt till inköp under dold identitet som en del av 
livsmedelskontrollen, har inte funnits tidigare varför möjlighet att kunna ta betalt för detta 
har lagts till i taxan. 
 
Material i kontakt med livsmedel (livsmedelsförpackningar) har inte tidigare legat under 
kommunens kontroll, men sedan 1 juli 2021 har detta tillsynsområdet tillkommit för 
Miljöförbundet. Därför möjliggörs debitering av detta nya tillsynsområde med förslaget till 
ny livsmedelstaxa. 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 61/2021 
Förslag till taxa för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område 
Protokollsutdrag KF § 207/2019 Taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs offentliga 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslaget till taxa för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område med 
stöd av livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade 
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av 
ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna 
lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar,  
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt 
  
att taxan för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område beslutad av 
kommunfullmäktige 2019-11-18, § 207, därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Denna taxa gäller avgifter för Miljöförbundet Blekinge Västs kostnader för kontroll inom 
livsmedelslagstiftningens område och ersätter Miljöförbundets tidigare taxa inom 
livsmedelslagstiftningens område från 2020.  
 
Med detta förslag till ny livsmedelstaxa, övergår Miljöförbundet helt till att debitera all 
livsmedelskontroll efter utförd tillsyn med den tid som är nedlagd i varje ärende. Avgiften 
för registrering av livsmedelsanläggning föreslås fastställas till en timmes 
handläggningstid, vilket är samma avgift som i nuvarande taxa. 
 
Nytt är att Miljöförbundet förslås få rätt att ta betalt för handläggning som utförs efter ett 
meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om 
allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning. RASSF skickas ut inom unionen 
när potentiellt hälsoskadliga livsmedel distribuerats inom Europa. 
 
Kontrollmyndighetens rätt till inköp under dold identitet som en del av 
livsmedelskontrollen, har inte funnits tidigare varför möjlighet att kunna ta betalt för detta 
har lagts till i taxan. 
 
Material i kontakt med livsmedel (livsmedelsförpackningar) har inte tidigare legat under 
kommunens kontroll, men sedan 1 juli 2021 har detta tillsynsområdet tillkommit för 
Miljöförbundet. Därför möjliggörs debitering av detta nya tillsynsområde med förslaget till 
ny livsmedelstaxa. 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 61/2021 
Förslag till taxa för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område 
Protokollsutdrag KF § 207/2019 Taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs offentliga 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-10-08 Dnr: 2021/2818 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19 337 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 232 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Ny taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet inom 
livsmedelslagstiftningens område 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslaget till taxa för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område med 
stöd av livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade 
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av 
ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna 
lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar,  
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt 
  
att taxan för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område beslutad av 
kommunfullmäktige 2019-11-18, § 207, därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Denna taxa gäller avgifter för Miljöförbundet Blekinge Västs kostnader för kontroll inom 
livsmedelslagstiftningens område och ersätter Miljöförbundets tidigare taxa inom 
livsmedelslagstiftningens område från 2020.  
 
Med detta förslag till ny livsmedelstaxa, övergår Miljöförbundet helt till att debitera all 
livsmedelskontroll efter utförd tillsyn med den tid som är nedlagd i varje ärende. Avgiften 
för registrering av livsmedelsanläggning föreslås fastställas till en timmes 
handläggningstid, vilket är samma avgift som i nuvarande taxa. 
 
Nytt är att Miljöförbundet förslås få rätt att ta betalt för handläggning som utförs efter ett 
meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om 
allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning. RASSF skickas ut inom unionen 
när potentiellt hälsoskadliga livsmedel distribuerats inom Europa. 
 
Kontrollmyndighetens rätt till inköp under dold identitet som en del av 
livsmedelskontrollen, har inte funnits tidigare varför möjlighet att kunna ta betalt för detta 
har lagts till i taxan. 
 
Material i kontakt med livsmedel (livsmedelsförpackningar) har inte tidigare legat under 
kommunens kontroll, men sedan 1 juli 2021 har detta tillsynsområdet tillkommit för 
Miljöförbundet. Därför möjliggörs debitering av detta nya tillsynsområde med förslaget till 
ny livsmedelstaxa. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-10-08 Dnr: 2021/2818 

 

Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 61/2021 
Förslag till taxa för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område 
Protokollsutdrag KF § 207/2019 Taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs offentliga 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Taxa för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljöförbundet Blekinge Västs kostnader för offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll 
av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll 
av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, 
inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med 
livsmedel. 

Allmänna bestämmelser om avgift 

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens 
offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 
§, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan 
verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter 
enligt regleringen i 1 §.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 
livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av förbundsdirektionen för 
Miljöförbundet Blekinge Väst efter handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som 
avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 

I 8–13 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för:

1. registrering av anläggningar och verksamheter (8 §)
2. uppföljande kontroll (9 §)
3. utredning av klagomål (10-11 §§)
4. kostnader för korrigerande åtgärder (12 §)
5. avgift för inköp under dold identitet (13 §)

Timavgift 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa gäller den timavgift som är fastställd av kommunfullmäktige. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid Miljöförbundet Blekinge 
Väst har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd 
med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

7 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de 
andra grunder som anges i taxan. 
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Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens risk och den 
erfarenhet Miljöförbundet Blekinge Väst har av anläggningen. Vid bristande efterlevnad av 
lagstiftningen görs uppföljande kontroll för att kontrollera att brister åtgärdats. 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 

8 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timme 
kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som 
ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår 
att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med anledning av 
att den övergått till en ny aktör.  

Avgift för uppföljande kontroll 

9 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för Miljöförbundets nedlagda kontrolltid 
enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts 
under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av 
denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

Avgift för utredning av klagomål 

10 § För utredning av klagomål ska en avgift för Miljöförbundets nedlagda kontrolltid enligt 6 § 
betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

11 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om 
allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, 
ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll 
meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor 
som omfattas av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, 
framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgift för korrigerande åtgärder 

12 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har 
konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en 
avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 
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Avgift för inköp under dold identitet 

 
13 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel 
uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter 
för köpet betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 10-11 §§ tas 
avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 

14 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov 
eller övriga omständigheter, får förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst i ett 
enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa. 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 9 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de 
förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

15 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma 
kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret. 

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är 
så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 

Avgiftens erläggande 

16 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljöförbundet Blekinge Väst. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Överklaganden 

§ 17 Förbundsdirektionens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

__________________________________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022 och ersätter tidigare taxa för tillsyn inom 
livsmedelslagens område som upphör att gälla den 31 december 2021. I ärenden som gäller 
anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
 

544



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Sida 1(4) 

 

 

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

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordf (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Monika Nobach Ledamot (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Susanne Olsson Ledamot (S) 
Kenneth Hake Ledamot (S) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Tommy Persson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) ej § 222 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Sofie Dahlqvist 
Johnny Persson  
Christel Friskopp  

Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

(S) ej §§ 202-214 
(S) 
(S) 

Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) ej §§ 202-217 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Charlotta M Sjöqvist Ledamot (M) ej §§ 202-216 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (L) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Sida 2(4) 

 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Gustavsson (S) §§202-214 
Ulla Olofsson (M) §§ 202-217 
Ulla Olofsson (M) §§ 218-228 
Margaretha Lennarthsson (SD) §§ 202-218 
Jonas Lingvärn (SD) §§ 219-228 
Tony Viberg (V) 
Ulf Gustvsson (S) § 222 

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

 

Närvarande 
ersättare 

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

 
 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare 

 

Paragrafer §§ 202-228  

Utses att justera Ulla Sandgren (S) och Görgen Lennarthsson (SD) 

Justeringsdatum  2019-11-27 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Miki Tomita Larsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande ………………………………………… 

Ulla Sandgren 
………………………………………… 
Görgen Lennarthsson 
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Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Sida 3(4) 

 

 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2019-11-18 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-11-27 

Tillkännages t.o.m.: 2019-12-18 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

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

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-11-18 

Sida 4(4) 

 

 
§ 207 Taxa för Miljöförbundet Blekinge Västs offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 2019/3311 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att fastställa taxa för offentlig kontroll inom området livsmedelslagstiftningen att gälla i 
Karlshamns kommun från och med den 1 januari 2020 
 
att fastställa att timavgiften är K1 kronor per timme kontrolltid vid tillämpningen av denna 
taxa. 
 
Sammanfattning 
 
För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll 
efter årsskiftet behöver Miljöförbundets taxebestämmelser anpassas till den nya EU 
förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder ikraft den 14 
december 2019 (EU 217/625). I föreslagen taxa, som utgår från Sveriges Kommuner 
och Landstings förslag till reviderad taxa, kommer avgiftsnivån för enskilda företagare i 
allt väsentligt bibehållas jämfört med nuvarande taxa. Ingen verksamhet kommer att få 
en högre årlig kontrollavgift till följd av den föreslagna revideringen.  
 
De kommunala dokument som innehåller hänvisningar till den nu gällande 
kontrollförordningen (EG) 882/2004 behöver ändras efter årsskiftet. Med dessa 
ändringar kan kommunerna fortsätta att ta ut årsavgifter, registreringsavgifter och 
avgifter för arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra offentlig kontroll 
under 2020. Eftersom förordningsändringarna inte är kända ännu och förändringar i 
livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer kommunerna antagligen behöva 
ta upp taxan igen under den senare delen av 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-11 
Förslag till reviderad taxa inom livsmedelslagstiftningen 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen  
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja timkostnaden per timme för Miljöförbundet Blekinge Västs tillsyn och prövning 
enligt miljöbalken från 966 kr/timme till 995 kr/timme,  
 
att höja timkostnaden per timme för Miljöförbundet Blekinge Västs tillsyn och kontroll 
inom livsmedelslagstiftningens område, enligt strålskyddslagen, lagen om animaliska 
biprodukter, lagen om internationella hot mot människors hälsa, tobakslagen samt lagen 
om receptfria läkemedel från 966 kr/timme till 995 kr/timme, samt 
 
att de nya timkostnaderna per timme ska gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med att Miljöförbundet föreslår att förbundet helt ska gå över till 
efterhandsdebitering inom livsmedelslagstiftningens område och delvis inom 
miljöbalkens område har behovet av att se över timavgifterna inom förbundets 
verksamhet aktualiserats. De nu föreslagna höjningarna av timkostnaderna bedöms 
vara nödvändiga för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi för förbundets verksamhet 
och en god ekonomisk hushållning. 
 
I förslaget har förbundet använt Sveriges Kommuner och Regioners mall för att beräkna 
handläggningskostnaden per timme för miljöbalkens respektive 
livsmedelslagstiftningens område. Beräkningsmallen från SKR tar hänsyn till förbundets 
personalkostnader samt övriga verksamhetskostnader som är förknippade med och som 
behövs för att kunna utföra tillsyn och kontroll. Förslagen till timkostnader speglar de 
genomsnittliga kostnader som förbundet har per timme för den handläggning, tillsyn och 
kontroll som utförs inom förbundets myndighetsområden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 62/2021 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar på att kommunstyrelsen 
ska besluta i enlighet med förslaget från Miljöförbundet Blekinge Västs förbundsdirektion 
i de två första att-satserna.  
 
Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena att-sats för att-sats och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag 
 
Reservationer 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig till förmån för Magnus Gärdebring 
med fleras yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att höja timkostnaden per timme för Miljöförbundet Blekinge Västs tillsyn och prövning 
enligt miljöbalken från 966 kr/timme till 995 kr/timme,  
 
att höja timkostnaden per timme för Miljöförbundet Blekinge Västs tillsyn och kontroll 
inom livsmedelslagstiftningens område, enligt strålskyddslagen, lagen om animaliska 
biprodukter, lagen om internationella hot mot människors hälsa, tobakslagen samt lagen 
om receptfria läkemedel från 966 kr/timme till 995 kr/timme, samt 
 
att de nya timkostnaderna per timme ska gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Magnus Gärdebring (M) och Elin Petersson (M) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
I samband med att Miljöförbundet föreslår att förbundet helt ska gå över till 
efterhandsdebitering inom livsmedelslagstiftningens område och delvis inom 
miljöbalkens område har behovet av att se över timavgifterna inom förbundets 
verksamhet aktualiserats. De nu föreslagna höjningarna av timkostnaderna bedöms 
vara nödvändiga för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi för förbundets verksamhet 
och en god ekonomisk hushållning. 
 
I förslaget har förbundet använt Sveriges Kommuner och Regioners mall för att beräkna 
handläggningskostnaden per timme för miljöbalkens respektive 
livsmedelslagstiftningens område. Beräkningsmallen från SKR tar hänsyn till förbundets 
personalkostnader samt övriga verksarnhetskostnader som är förknippade med och 
som behövs för att kunna utföra tillsyn och kontroll. Förslagen till timkostnader speglar 
de genomsnittliga kostnader som förbundet har per timme för den handläggning, tillsyn 
och kontroll som utförs inom förbundets myndighetsområden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 62/2021 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att timtaxan istället ska räknas upp med 3 %, motsvarande 
löneökningar etc, vilket motsvarar en ökning till 995 kr/timme.  
 
Mats Dahlbom (C) och Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till Per-Ola Mattssons 
yrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19 338 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 234 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Uppräkning av Miljöförbundet Blekinge Västs timkostnader 2022 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att höja timkostnaden per timme för Miljöförbundet Blekinge Västs tillsyn och prövning 
enligt miljöbalken från 966 kr/timme till 1062 kr/timme,  
 
att höja timkostnaden per timme för Miljöförbundet Blekinge Västs tillsyn och kontroll 
inom livsmedelslagstiftningens område, enligt strålskyddslagen, lagen om animaliska 
biprodukter, lagen om internationella hot mot människors hälsa, tobakslagen samt lagen 
om receptfria läkemedel från 966 kr/timme till 1062 kr/timme, samt 
 
att de nya timkostnaderna per timme ska gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med att Miljöförbundet föreslår att förbundet helt ska gå över till 
efterhandsdebitering inom livsmedelslagstiftningens område och delvis inom 
miljöbalkens område har behovet av att se över timavgifterna inom förbundets 
verksamhet aktualiserats. De nu föreslagna höjningarna av timkostnaderna bedöms 
vara nödvändiga för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi för förbundets verksamhet 
och en god ekonomisk hushållning. 
 
I förslaget har förbundet använt Sveriges Kommuner och Regioners mall för att beräkna 
handläggningskostnaden per timme för miljöbalkens respektive 
livsmedelslagstiftningens område. Beräkningsmallen från SKR tar hänsyn till förbundets 
personalkostnader samt övriga verksarnhetskostnader som är förknippade med och 
som behövs för att kunna utföra tillsyn och kontroll. Förslagen till timkostnader speglar 
de genomsnittliga kostnader som förbundet har per timme för den handläggning, tillsyn 
och kontroll som utförs inom förbundets myndighetsområden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag MBV § 62/2021 
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Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för sotning och brandskyddskontroll inom Karlshamns kommun lämnas 
oförändrad under perioden augusti till december 2021,  
 
att från och med beredningen av aktuell taxa för år 2022 ska denna ske av respektive 
medlemskommun, samt 
 
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande 
beslut. 
 
Sammanfattning 
 
I ärendet föreslås att aktuell taxa lämnas oförändrad för årets sista fem månader och att 
beredningsansvaret för kommande taxa överförs till respektive medlemskommun. 
 
Bakgrund 
 
Enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar, 
imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. En kommun får 
föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll. Nuvarande ordning 
innebär att taxan antas av kommunfullmäktige efter beredning i direktionen för 
räddningstjänsten. 
 
Förslag om oförändrad taxa 2021, del av året: 
 
I februari månad 2021 beslutade Karlshamns (KF § 10/2021), Sölvesborgs (KF § 
15/2021) och Olofströms (KF § 15/2021) kommuner att höja taxan för rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten Västra 
Blekinge. Höjningen av taxa rengöring innebar en procentuell ökning med 7,43 % och 
taxa brandskyddskontroll ökade med 5,11%. 
 
På grund av den försenade avtalsrörelsen år 2020 publicerade SKR sotningsindex först i 
december månad. Lönerevisionen inom sotningsverksamheten sker normalt 1 april men 
då det tar tid att höja taxorna i kommunerna brukar höjningen behöva ske någon eller 
några månader senare. För att kompensera sotningsverksamheten var indexet 
konstruerat så att hela årets höjning då slogs ut på färre månader. Vid en till två 
månaders försening blir det normalt små justeringar av indexet. År 2020 innebar det 
sena indexet att höjning tas ut på väldigt få månader. 
 
När sedan 2021 års index publicerades (2021-03-16, cirkulär 21-13) skulle den sena 
höjningen av 2020 års index nu innebära en sänkning av taxan för år 2021. 
Förändringen av 2021 års taxa innebär, enligt SKR, en sänkning med 8,08 %. För att 
undvika en besvärlig situation där kunder som beställer rengöring alternativt 
brandskyddskontroll i mars-juli månad 2021 får betala en högre avgift jämfört med de 
som beställer från och med augusti månad föreslår Räddningstjänsten Västra Blekinge 
att taxan lämnas oförändrad. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Förändrad beredning av taxa för sotning och brandskyddskontroll: 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge föreslår att beredningen av taxa för rengöring 
(sotning) samt taxa för brandskyddskontroll överlämnas till respektive medlemskommun 
enligt direktionens beslut (RVB § 1096). Förändringen innebär en mer tidseffektiv 
beredning då taxan inte behöver föreslås av Räddningstjänstens direktion utan kan 
antas direkt av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Direktionen ser inte några 
samordningsvinster som gör att taxan ska beredas av en och samma part då taxan 
skiljer sig åt i de olika kommunerna samt att sotningsverksamheten utförs av olika 
entreprenörer. Uppdraget att bereda sotningstaxan finns ej specificerat i förbundets 
förbundsordning eller i direktionens reglemente. Förändringen tydliggör även 
Räddningstjänstens roll i sin myndighetsutövning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för rengöring (sotning) 
Taxa för brandskyddskontroll 
Missiv RVB dnr 2021-000183 
Protokoll RVB §1095, sotningsindex år 2021 
Protokoll RVB §1096 Beredning av sotningstaxa 
Cirkulär 21-13 Sotningsindex 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för sotning och brandskyddskontroll inom Karlshamns kommun lämnas 
oförändrad under perioden augusti till december 2021,  
 
att från och med beredningen av aktuell taxa för år 2022 ska denna ske av respektive 
medlemskommun, samt 
 
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande 
beslut. 
 
Sammanfattning 
 
I ärendet föreslås att aktuell taxa lämnas oförändrad för årets sista fem månader och att 
beredningsansvaret för kommande taxa överförs till respektive medlemskommun. 
 
Bakgrund 
 
Enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar, 
imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. En kommun får 
föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll. Nuvarande ordning 
innebär att taxan antas av kommunfullmäktige efter beredning i direktionen för 
räddningstjänsten. 
 
Förslag om oförändrad taxa 2021, del av året: 
 
I februari månad 2021 beslutade Karlshamns (KF § 10/2021), Sölvesborgs (KF § 
15/2021) och Olofströms (KF § 15/2021) kommuner att höja taxan för rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten Västra 
Blekinge. Höjningen av taxa rengöring innebar en procentuell ökning med 7,43 % och 
taxa brandskyddskontroll ökade med 5,11%. 
 
På grund av den försenade avtalsrörelsen år 2020 publicerade SKR sotningsindex först i 
december månad. Lönerevisionen inom sotningsverksamheten sker normalt 1 april men 
då det tar tid att höja taxorna i kommunerna brukar höjningen behöva ske någon eller 
några månader senare. För att kompensera sotningsverksamheten var indexet 
konstruerat så att hela årets höjning då slogs ut på färre månader. Vid en till två 
månaders försening blir det normalt små justeringar av indexet. År 2020 innebar det 
sena indexet att höjning tas ut på väldigt få månader. 
 
När sedan 2021 års index publicerades (2021-03-16, cirkulär 21-13) skulle den sena 
höjningen av 2020 års index nu innebära en sänkning av taxan för år 2021. 
Förändringen av 2021 års taxa innebär, enligt SKR, en sänkning med 8,08 %. För att 
undvika en besvärlig situation där kunder som beställer rengöring alternativt 
brandskyddskontroll i mars-juli månad 2021 får betala en högre avgift jämfört med de 
som beställer från och med augusti månad föreslår Räddningstjänsten Västra Blekinge 
att taxan lämnas oförändrad. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Förändrad beredning av taxa för sotning och brandskyddskontroll: 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge föreslår att beredningen av taxa för rengöring 
(sotning) samt taxa för brandskyddskontroll överlämnas till respektive medlemskommun 
enligt direktionens beslut (RVB § 1096). Förändringen innebär en mer tidseffektiv 
beredning då taxan inte behöver föreslås av Räddningstjänstens direktion utan kan 
antas direkt av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Direktionen ser inte några 
samordningsvinster som gör att taxan ska beredas av en och samma part då taxan 
skiljer sig åt i de olika kommunerna samt att sotningsverksamheten utförs av olika 
entreprenörer. Uppdraget att bereda sotningstaxan finns ej specificerat i förbundets 
förbundsordning eller i direktionens reglemente. Förändringen tydliggör även 
Räddningstjänstens roll i sin myndighetsutövning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för rengöring (sotning) 
Taxa för brandskyddskontroll 
Missiv RVB dnr 2021-000183 
Protokoll RVB §1095, sotningsindex år 2021 
Protokoll RVB §1096 Beredning av sotningstaxa 
Cirkulär 21-13 Sotningsindex 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Författningssamlingen  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-09-27 Dnr: 2021/120 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 309 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 236 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Taxor för rengöring och brandskyddskontroll - Räddningstjänsten Västra 
Blekinge 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för sotning och brandskyddskontroll inom Karlshamns kommun lämnas 
oförändrad under perioden augusti till december 2021,  
 
att från och med beredningen av aktuell taxa för år 2022 ska denna ske av respektive 
medlemskommun, samt 
 
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande 
beslut. 
 
Sammanfattning 
 
I ärendet föreslås att aktuell taxa lämnas oförändrad för årets sista fem månader och att 
beredningsansvaret för kommande taxa överförs till respektive medlemskommun. 
 
Bakgrund 
 
Enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar, 
imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. En kommun får 
föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll. Nuvarande ordning 
innebär att taxan antas av kommunfullmäktige efter beredning i direktionen för 
räddningstjänsten. 
 
Förslag om oförändrad taxa 2021, del av året: 
 
I februari månad 2021 beslutade Karlshamns (KF § 10/2021), Sölvesborgs (KF § 
15/2021) och Olofströms (KF § 15/2021) kommuner att höja taxan för rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten Västra 
Blekinge. Höjningen av taxa rengöring innebar en procentuell ökning med 7,43 % och 
taxa brandskyddskontroll ökade med 5,11%. 
 
På grund av den försenade avtalsrörelsen år 2020 publicerade SKR sotningsindex först i 
december månad. Lönerevisionen inom sotningsverksamheten sker normalt 1 april men 
då det tar tid att höja taxorna i kommunerna brukar höjningen behöva ske någon eller 
några månader senare. För att kompensera sotningsverksamheten var indexet 
konstruerat så att hela årets höjning då slogs ut på färre månader. Vid en till två 
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 2021-09-27 Dnr: 2021/120 

 

månaders försening blir det normalt små justeringar av indexet. År 2020 innebar det 
sena indexet att höjning tas ut på väldigt få månader. 
 
När sedan 2021 års index publicerades (2021-03-16, cirkulär 21-13) skulle den sena 
höjningen av 2020 års index nu innebära en sänkning av taxan för år 2021. 
Förändringen av 2021 års taxa innebär, enligt SKR, en sänkning med 8,08 %. För att 
undvika en besvärlig situation där kunder som beställer rengöring alternativt 
brandskyddskontroll i mars-juli månad 2021 får betala en högre avgift jämfört med de 
som beställer från och med augusti månad föreslår Räddningstjänsten Västra Blekinge 
att taxan lämnas oförändrad. 
 
Förändrad beredning av taxa för sotning och brandskyddskontroll: 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge föreslår att beredningen av taxa för rengöring 
(sotning) samt taxa för brandskyddskontroll överlämnas till respektive medlemskommun 
enligt direktionens beslut (RVB § 1096). Förändringen innebär en mer tidseffektiv 
beredning då taxan inte behöver föreslås av Räddningstjänstens direktion utan kan 
antas direkt av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Direktionen ser inte några 
samordningsvinster som gör att taxan ska beredas av en och samma part då taxan 
skiljer sig åt i de olika kommunerna samt att sotningsverksamheten utförs av olika 
entreprenörer. Uppdraget att bereda sotningstaxan finns ej specificerat i förbundets 
förbundsordning eller i direktionens reglemente. Förändringen tydliggör även 
Räddningstjänstens roll i sin myndighetsutövning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för rengöring (sotning) 
Taxa för brandskyddskontroll 
Missiv RVB dnr 2021-000183 
Protokoll RVB §1095, sotningsindex år 2021 
Protokoll RVB §1096 Beredning av sotningstaxa 
Cirkulär 21-13 Sotningsindex 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Författningssamlingen  
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING)

Timkostnad Minutkostnad

Karlshamns kommun 649,45 kr 10,82 kr inkl. moms

Senast beslutad: KF § 10, 2021-02-15

Olofströms kommun 649,45 kr 10,82 kr inkl. moms

Senast beslutad: KF § 15, 2021-02-15

Sölvesborgs kommun 649,45 kr 10,82 kr inkl. moms

Senast beslutad: KF § 15, 2021-02-08

1.

1.1

1.1.1 Minuter Kr

15,00 162,36 kr

21,07 228,06 kr

10,17 110,08 kr

1.1.2

24,00 259,78 kr

30,07 325,48 kr

19,22 208,04 kr

1.2 Minuter
Samtliga kommuner

25,32 274,07 kr

30,32 328,19 kr

30,32 328,19 kr

32,50 351,78 kr

22,50 243,54 kr

20,00 216,48 kr

Värmepanna fast bränsle miljögodkänd   

För utförande av rengöring (sotning) enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

samt enligt 3 kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. 

Taxan baseras på en timkostnad som indexregleras årligen enligt sotningsindex.

Braskamin

Lokaleldstad

Taxan gäller from 2021-03-18 tills vidare

Värmepanna olja miljögodkänd

Värmepanna fast bränsle

Sölvesborg

Objektsavgift

Värmepanna olja

Olofström

Objekt i småhus

Grundavgift

Inställelseavgift för utförande av rengöring (sotning)

Helårsbebott hus

Karlshamn

Sölvesborg

Fritidshus

Karlshamn

Olofström
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TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING)

Taxan gäller from 2021-03-18 tills vidare

1.3

3,84 41,56 kr

9,48 102,61 kr

2,89 31,28 kr

3,75 40,59 kr

2.

2.1 Minuter

Samtliga kommuner

Värmepanna 

Se småhus

46,94 508,09 kr

54,43 589,16 kr

62,49 676,40 kr

65,65 710,60 kr

70,36 761,59 kr

Sidopanna 16,18 175,13 kr

29,47 318,99 kr

36,96 400,06 kr

45,02 487,30 kr

48,18 521,51 kr

52,89 572,49 kr

4,00 43,30 kr

6,00 64,94 kr

9,00 97,42 kr

Hämtning av stege

Administrationsavgift

201-250

251-300

Separat rökkanal

  51-100

101-150

151-200

201-250

251-300

-50

51-100

101-150

151-200

Stoftsugning

Övriga objekt

Objektsavgift

- 50 Mcal/h

Förbindelsekanal 1,0 – 2,5 m

Förbindelsekanal 2,6 – 5,0 m

Avstötning

Tilläggsavgifter
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TAXA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL

Taxan gäller from 2021-03-18 tills vidare

Senast beslutad:

Karlshamns kommun KF § 10, 2021-02-15

Olofströms kommun KF § 15, 2021-02-15

Sölvesborgs kommun KF § 15, 2021-02-08

Angivna avgifter anges inklusive moms i Olofströms och Sölvesborgs kommun. I Karlshamns kommun är

avgifterna angivna utan moms då moms ej utgår i Karlshamns kommun. 

1.

1.1

1.1.1

Karlshamn 226,96 kr

Olofström 293,28 kr

Sölvesborg 207,73 kr

1.1.2 Fritidshus

Karlshamn 337,95 kr

Olofström 430,73 kr

Sölvesborg 348,26 kr

1.2

Objekt i småhus

Grundavgift

Inställelseavgift för utförande av brandskyddskontroll

Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 924,12 kr/timme i Olofströms och Sölvesborgs 

kommuner och med 739,29 kr/timme i Karlshamns kommun. I kontrollavgiften ingår kostnad för 

teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. Se även särskilda 

bestämmelser.

För utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt 3 

kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan indexregleras 

årligen enligt sotningsindex.

Helårsbebott hus
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TAXA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL

Taxan gäller from 2021-03-18 tills vidare

2.

2.1

3.

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

Särskilda bestämmelser

Extra inställelse

Transportersättning

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och 

åter till förättningsplatsen. Avgift för förflyttningstiden tillkommer. Vid beräkning av 

kilometerersättningen tillämpas räddningstjänstens taxa.

För extra inställse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för 

detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1 

samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2.1 

samt en administrativ avgift om 163,43 kr i Olofströms och Sölvesborgs kommuner och med 

130,75 kr i Karlshamns kommun.

Kontroll utom ordinarie arbetstid

Beräkning av timersättning

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme och 

med den tid som är nedlagd i objektet.

Kontrollavgift

Övriga objekt

Efterkontroll

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår timersättning per man enligt 1.2 

eller 2.1 samt transportersättning.

Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 924,12 kr/timme i Olofströms och Sölvesborgs 

kommun och med 739,29 kr/timme i Karlshamns kommun. Vid beräkning av arbetstidens längd 

inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. I kontrollavgiften ingår kostnad för teknisk 

utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. Se även särskilda bestämmelser.

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte varit tillgängligt under 

ordinarie arbetstid, utgår timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1 samt tillägg motsvarande de 

merkostnader som arbetet föranlett.

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme och med 

den tid som är nedlagd i objektet.
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UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 

 

Cirkulärnr: 21:13 

Diarienr: 21/00361 

Handläggare: Johan Gert 

Sophia Olofsson 

 

Ämnesord: Trygghet och säkerhet 

Avdelning: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

Sektion/Enhet:   

Extern medverkan:   

Datum: 2021-03-16 

Mottagare: Räddningsnämnder 

Räddningschefer 

Kommunala räddningstjänstorganisationer 

 

Rubrik: Sotningsindex 2021 

Ersätter: 20:50 

Bilagor:   

Sammanfattning 

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med 

Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. Pandemin försköt förra årets 

avtalsrörelse vilket medförde att sotningsindexet då blev försenat. Det påverkar årets 

index.  

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
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CIRKULÄR 21:13 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Johan Gert 
Sophia Olofsson 
 
 

Räddningsnämnder 

Räddningschefer 

Kommunala räddningstjänstorganisationer 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

Sotningsindex 2021 

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av 

Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 

2002-09-12, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.  

Sotningsindex 2021 gäller från och med 2021-04-01: 

(Detta index gäller för kommuner som även år 2020 tillämpade sotningsindex.) 

Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det löneökning på 

medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares 

Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet, (2,0 % från 1 april 

2021). Det andra värdet är Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari 

(1,4  % 2021).  

Sotningsindexet för 2021 är 1,88 %. Beroende på när sotningsindex infördes för förra 

året och när det införs i år så behöver hänsyn tas till eventuella påslag för nuvarande år 

och överskott från föregående år. Vid senare införande justeras indexet så att värdet av 

uppräkningen för 12 månader ska kunna erhållas under färre månader. 

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index 

infördes för 2020 och när det införs för 2021, Beräknade värden där dessa faktorer är 

inräknade kan utläsas i tabellen nedan. Pandemin försköt förra årets avtalsrörelse 

vilket medförde att sotningsindexet då blev mycket försenat. För de kommuner som 

för 2020 höjde taxan från den 1 februari 2021 eller senare innebär det att det finns ett 

så stort överskott från 2020 års höjning att det orsakar en sänkning av indexet i år.  

 

Införande av index 01 nov 2020 01 dec 2020 01 jan 2021 01 feb 2021 01 mar 2021 

1 april 2021 1,60% 1,09% 0,24% -1,41% -6,06% 

1 maj 2021 1,75% 1,18% 0,26% -1,54% -6,61% 

1 juni 2021 1,92% 1,30% 0,29% -1,70% -7,27% 

1 juli 2021 2,13% 1,45% 0,32% -1,88% -8,08% 

1 augusti 2021 2,40% 1,63% 0,36% -2,12% -9,08% 
Tabell 1, Justerat sotningsindex beroende på när det infördes för 2020 och införs för 2021. 
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Vid frågor eller andra behov av justerade indexberäkningar går det bra att kontakta 

info@skr.se, 08-452 70 00. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 

 

 

Gunilla Glasare 

 

 Ann-Sofie Eriksson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxa för myndighetsutövning 2022 för Räddningstjänsten Västra Blekinge.  
 
Sammanfattning 
 
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt förslag till uppräknade 
taxor avseende myndighetsutövning för år 2021, se bilaga.  
 
Förslag till taxa för myndighetsutövning för år 2022 och prislista 2022 är uppräknade 
med prisindex för kommunal verksamhet, 2,3 % och 1,8 % övrigt index.  
 
Som en konsekvens av förändringarna i lagen om brandfarliga och explosiva varor, 
LBE, förslår direktionen en förändring av taxan för godkännande av föreståndare 
brandfarlig respektive explosiv vara. Denna taxa uppgick tidigare till en faktor. 
Direktionen föreslår att taxan för en ren anmälan, där förbundet endast har mindre 
handläggning, ska uppgå till en faktor och att en taxa på två faktorer tillkommer för de 
ärenden som kräver en mer omfattande lämplighetsprövning.  
 
En lämplighetsprövning medför kontakt med polismyndigheten och i vissa fall samråd 
kring deras yttranden. Detta har tidigare gällt endast föreståndaren men efter 
förändringarna i LBE, som trädde i kraft den 1 augusti 2021, innefattar prövningen även 
andra deltagare som finns i verksamheten.  
 
Tidigare har denna mer omfattande lämplighetsprövning endast utförts på sökande som 
ska hantera explosiv vara men nu kan den komma att utföras även på vissa personer 
som hanterar brandfarlig vara. Av denna anledning behöver man inte längre skilja på 
brandfarlig och explosiv vara utan skillnaden blir beroende av hur omfattande 
hanteringen är.  
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för myndighetsutövning RVB 2022 
Protokollsutdrag RVB § 1127 Taxa för myndighetsutövning samt prislista år 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge  
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxa för myndighetsutövning 2022 för Räddningstjänsten Västra Blekinge.  
 
Sammanfattning 
 
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt förslag till uppräknade 
taxor avseende myndighetsutövning för år 2021, se bilaga.  
 
Förslag till taxa för myndighetsutövning för år 2022 och prislista 2022 är uppräknade 
med prisindex för kommunal verksamhet, 2,3 % och 1,8 % övrigt index.  
 
Som en konsekvens av förändringarna i lagen om brandfarliga och explosiva varor, 
LBE, förslår direktionen en förändring av taxan för godkännande av föreståndare 
brandfarlig respektive explosiv vara. Denna taxa uppgick tidigare till en faktor. 
Direktionen föreslår att taxan för en ren anmälan, där förbundet endast har mindre 
handläggning, ska uppgå till en faktor och att en taxa på två faktorer tillkommer för de 
ärenden som kräver en mer omfattande lämplighetsprövning.  
 
En lämplighetsprövning medför kontakt med polismyndigheten och i vissa fall samråd 
kring deras yttranden. Detta har tidigare gällt endast föreståndaren men efter 
förändringarna i LBE, som trädde i kraft den 1 augusti 2021, innefattar prövningen även 
andra deltagare som finns i verksamheten.  
 
Tidigare har denna mer omfattande lämplighetsprövning endast utförts på sökande som 
ska hantera explosiv vara men nu kan den komma att utföras även på vissa personer 
som hanterar brandfarlig vara. Av denna anledning behöver man inte längre skilja på 
brandfarlig och explosiv vara utan skillnaden blir beroende av hur omfattande 
hanteringen är.  
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för myndighetsutövning RVB 2022 
Protokollsutdrag RVB § 1127 Taxa för myndighetsutövning samt prislista år 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge  
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-10-01 Dnr: 2021/2727 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 310 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 235 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Taxa för myndighetsutövning 2022 - Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxa för myndighetsutövning 2022 för Räddningstjänsten Västra Blekinge.  
 
Sammanfattning 
 
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt förslag till uppräknade 
taxor avseende myndighetsutövning för år 2021, se bilaga.  
 
Förslag till taxa för myndighetsutövning för år 2022 och prislista 2022 är uppräknade 
med prisindex för kommunal verksamhet, 2,3 % och 1,8 % övrigt index.  
 
Som en konsekvens av förändringarna i lagen om brandfarliga och explosiva varor, 
LBE, förslår direktionen en förändring av taxan för godkännande av föreståndare 
brandfarlig respektive explosiv vara. Denna taxa uppgick tidigare till en faktor. 
Direktionen föreslår att taxan för en ren anmälan, där förbundet endast har mindre 
handläggning, ska uppgå till en faktor och att en taxa på två faktorer tillkommer för de 
ärenden som kräver en mer omfattande lämplighetsprövning.  
 
En lämplighetsprövning medför kontakt med polismyndigheten och i vissa fall samråd 
kring deras yttranden. Detta har tidigare gällt endast föreståndaren men efter 
förändringarna i LBE, som trädde i kraft den 1 augusti 2021, innefattar prövningen även 
andra deltagare som finns i verksamheten.  
 
Tidigare har denna mer omfattande lämplighetsprövning endast utförts på sökande som 
ska hantera explosiv vara men nu kan den komma att utföras även på vissa personer 
som hanterar brandfarlig vara. Av denna anledning behöver man inte längre skilja på 
brandfarlig och explosiv vara utan skillnaden blir beroende av hur omfattande 
hanteringen är.  
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för myndighetsutövning RVB 2022 
Protokollsutdrag RVB § 1127 Taxa för myndighetsutövning samt prislista år 2022 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-10-01 Dnr: 2021/2727 

 

Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge  
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Beslutad:

KF § /2021 Karlshamn

KF § /2021 Sölvesborg

KF § /2021 Olofström

TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 2022
För myndighetsutövning tillkommer ingen mervärdeskatt. 

Delar av räddningstjänstens verksamhet är inte skattefinansierad, därav måste en avgift

tas ut för vissa ärenden. Exempel på sådana ärenden är tillsyner och tillstånd. Taxan

har beräknats enligt underlag som Sveriges Kommuner och Regioner ger ut. Taxan är 

fastställd av förbundets medlemskommunder och motsvarar vår självkostnad. 

Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO)  

samt enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Grundavgift, 3 225 kr/tillsyn

motsvarar 3 arbetstimmar (förberedelse, transport, efterarbete)

Rörlig avgift (tid i objektet) 1 075 kr/timme

Vi tar betalt för den första påbörjade timmen, därefter per påbörjad halvtimme. 

I tillsynsavgiften ingår ett återbesök.

I de fall avtalade möten inte avbokas senast 24 h före utsatt tid kommer en

timme att debiteras.

Tillstånd brandfarlig och explosiv vara

Handläggningsfaktor enligt bilaga 1 1 075 kr/faktor

Samordnad tillsyn

Räddningstjänsten kan välja att genomföra tillsyn enligt både LSO och LBE vid samma

tillfälle. Vi debiterar då två rabatterade grundavgifter samt total timtaxa för båda

tillsynerna, dock lägst 1h och därefter per påbörjad halvtimme. 

Grundavgift samordnad tillsyn LSO 2 975 kr/tillsyn

Grundavgift samordnad tillsyn LBE 2 975 kr/tillsyn

Timtaxa för tillsynsbesök 1 075 kr/timme

Flera tillsyner med samma ägare/nyttjanderättshavare

I de fall då vi genomför flera tillsyner på olika objekt vid samma tillfälle

debiteras en grundavgift samt total timtaxa. 
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Bilaga 1

TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 2022
För myndighetsutövning tillkommer ingen mervärdeskatt. 

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara

rörledning liksom förhandsbesked, extra besiktningar och andra åtgärder, som inte

kan klassificeras i tabellen tiddebiteras där räddningstjänstens normala taxa används

för den tid som nedläggs i ärendet. 

Avgiften innefattar räddningstjänstens totala insats för tillståndsgivningen. 

I avgiften ingår även kostnad för avsyning.

Vid olika slag av brandfarliga vara är den största mängden dimensionerande för avgiften.

Handläggningsfaktorns storlek regleras i räddningstjänstens ordinarie prislista, vilken

uppdateras per den 1 januari årligen.

Handläggningsärende

1. Hantering av lösa behållare för brandfarlig gas och vätska 

Lösa behållare under 250 liter

Lösa behållare över 250 liter

2. Anläggning för förvaring i cistern

1 cistern

2 - 4 cisterner

5 - fler cisterner 

3. Anläggning för förvaring och försäljning ur cistern på 

    bensinstation

1 cistern

2 - 4 cisterner

5 eller fler cisterner 

4. Nytt tillstånd endligt 20 § FBE angående innehavarskifte, vid

    befintligt tillstånd

5. Mindre komplettering till ett gällande tillstånd (ej utökad tid)

6. Avslag

7. Tillstånd för explosiva varor

0 - 59 kg

60 kg eller mer

8. Fyrverkeriförsäljning

9. Anmälan av föreståndare och andra deltagare

10. Anmälan samt lämplighetsprövning av föreståndare och andra deltagare

5

4

2

1

1

2

1

2,5

12

15

20

2,5

5

8,5

11,5

15

Speciella och komplicerade ärenden som t.ex. områdestillstånd och transporter i

Nytt tillstånd 

Antal faktorer 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lokalhyran för Lokstallarnas lokaler räknas i entimmes-pass och att 8-timmarshyran 
stryks. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2019-09-25, § 65, att uppdra åt förvaltningschefen att se över 
taxesystemet för uthyrning av Lokstallarna. Lokstallarna har lokaler för uthyrning till flera 
målgrupper med olika behov och förutsättningar. Det finns skillnader i taxesystemet 
mellan samlingslokalerna i Lokstallarna gentemot Bellevueparken och Stadsteatern. För 
att bedöma om man kan harmonisera dessa skillnader och underlätta för både 
beställare/hyresgäster och bokningsansvariga har det föreslagits att en översyn görs av 
taxesystemet på Lokstallarna. 
 
Kultursamordnarnas förslag till beslut innebär att arbetet med bokning av lokalerna och 
uträkningen av vad dessa kostar för hyrestagare blir enklare och tiden för 
handläggningen effektiviseras. Det blir också en övergripande tydlighet gällande 
taxesystemet. Sättet att kostnadsberäkna hyran i Lokstallarnas lokaler blir då likadan 
som för kommunens övriga samlingslokaler och scener exempelvis Bellevueparken, 
Svängsta Medborgarhus och Stadsteatern. Hyran för 8-timmar blir obetydligt dyrare om 
den räknas i entimmes taxa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 35 2021 Översyn taxesystem uthyrning Lokstallarna 
Prisförändring en timmes pass från dokument Taxor och avgifter 2019-2020 
Bilaga 2 Taxor-2018-2019 
Förtydligande angående nämndernas ansvar för lokaltaxan, 2013-01-14 
Protokollsutdrag KF § 29.2013 Taxor och avgifter i Lokstallarna 
Protokollsutdrag KN § 6.2012 Taxor och hyror i Lokstallarna, inkl 
beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till KS 2013-12-06 ang taxor och avgifter för kommunens 
egna avgifter, UHLG 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att lokalhyran för Lokstallarnas lokaler räknas i entimmes-pass och att 8-timmarshyran 
stryks. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2019-09-25, § 65, att uppdra åt förvaltningschefen att se över 
taxesystemet för uthyrning av Lokstallarna. Lokstallarna har lokaler för uthyrning till flera 
målgrupper med olika behov och förutsättningar. Det finns skillnader i taxesystemet 
mellan samlingslokalerna i Lokstallarna gentemot Bellevueparken och Stadsteatern. För 
att bedöma om man kan harmonisera dessa skillnader och underlätta för både 
beställare/hyresgäster och bokningsansvariga har det föreslagits att en översyn görs av 
taxesystemet på Lokstallarna. 
 
Kultursamordnarnas förslag till beslut innebär att arbetet med bokning av lokalerna och 
uträkningen av vad dessa kostar för hyrestagare blir enklare och tiden för 
handläggningen effektiviseras. Det blir också en övergripande tydlighet gällande 
taxesystemet. Sättet att kostnadsberäkna hyran i Lokstallarnas lokaler blir då likadan 
som för kommunens övriga samlingslokaler och scener exempelvis Bellevueparken, 
Svängsta Medborgarhus och Stadsteatern. Hyran för 8-timmar blir obetydligt dyrare om 
den räknas i entimmes taxa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 35 2021 Översyn taxesystem uthyrning Lokstallarna 
Prisförändring en timmes pass från dokument Taxor och avgifter 2019-2020 
Bilaga 2 Taxor-2018-2019 
Förtydligande angående nämndernas ansvar för lokaltaxan, 2013-01-14 
Protokollsutdrag KF § 29.2013 Taxor och avgifter i Lokstallarna 
Protokollsutdrag KN § 6.2012 Taxor och hyror i Lokstallarna, inkl 
beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till KS 2013-12-06 ang taxor och avgifter för kommunens 
egna avgifter, UHLG 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-09-15 Dnr: 2021/2562 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 308 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 229 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  

 
 
Revidering av taxa för uthyrning av Lokstallarna 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att lokalhyran för Lokstallarnas lokaler räknas i entimmes-pass och att 8-timmarshyran 
stryks. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2019-09-25, § 65, att uppdra åt förvaltningschefen att se över 
taxesystemet för uthyrning av Lokstallarna. Lokstallarna har lokaler för uthyrning till flera 
målgrupper med olika behov och förutsättningar. Det finns skillnader i taxesystemet 
mellan samlingslokalerna i Lokstallarna gentemot Bellevueparken och Stadsteatern. För 
att bedöma om man kan harmonisera dessa skillnader och underlätta för både 
beställare/hyresgäster och bokningsansvariga har det föreslagits att en översyn görs av 
taxesystemet på Lokstallarna. 
 
Kultursamordnarnas förslag till beslut innebär att arbetet med bokning av lokalerna och 
uträkningen av vad dessa kostar för hyrestagare blir enklare och tiden för 
handläggningen effektiviseras. Det blir också en övergripande tydlighet gällande 
taxesystemet. Sättet att kostnadsberäkna hyran i Lokstallarnas lokaler blir då likadan 
som för kommunens övriga samlingslokaler och scener exempelvis Bellevueparken, 
Svängsta Medborgarhus och Stadsteatern. Hyran för 8-timmar blir obetydligt dyrare om 
den räknas i entimmes taxa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 35 2021 Översyn taxesystem uthyrning Lokstallarna 
Prisförändring en timmes pass från dokument Taxor och avgifter 2019-2020 
Bilaga 2 Taxor-2018-2019 
Förtydligande angående nämndernas ansvar för lokaltaxan, 2013-01-14 
Protokollsutdrag KF § 29.2013 Taxor och avgifter i Lokstallarna 
Protokollsutdrag KN § 6.2012 Taxor och hyror i Lokstallarna, inkl 
beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till KS 2013-12-06 ang taxor och avgifter för kommunens 
egna avgifter, UHLG 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-09-15 Dnr: 2021/2562 

 

Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-05-26 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 15:00—16.20 

Beslutande Lena Sandgren Ordförande (S) 
Claes Jansson 1:e vice ordf (MP) 
Ulla Olofsson 2:e vice ordf (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Leif Gummesson Ledamot (S) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Ingrid Hagberg-Hake Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Sara Helgefalk (M)  Laila Johansson (KD)  

Närvarande 
ersättare 

Thomas Johansson (S) §§ 36-48  
Anna Atmander (MP)  
Ulrika Berggren (SD)  
Anette Darlén (S)  
Britt Kilsäter (M)  
Robert Sandelin (S)  

Övriga Daniel Wäppling, förvaltningschef/kommundirektör   
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef  
Emma Håkansson, nämndsekreterare  
Susanne Johnsson, bibliotekschef  
Fredrik Gustafsson, enhetschef musikskolan §§ 30-42  
Simon Berg, kultursamordnare §§ 35-37  
Marie Nilsson, controller §§ 30-32  
  

Paragrafer §§ 30-48  

Utses att justera Ulla Olofsson (M) 

Justeringsdatum  2021-05-31 

   
Sekreterare Emma Håkansson  
   
   
Ordförande Lena Sandgren  
 Digitalt signerat  
   
Justerande Ulla Olofsson  
 Digitalt signerat  
 
 
 

587



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-05-26 

Sida 2(3) 
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Beslutsinstans: Kulturnämnden 

Beslutsdatum: 2021-05-26 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-06-01 

Tillkännages t.o.m.: 2021-06-22 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
_____________________________________________________________________ 
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§ 35 Översyn taxesystem uthyrning Lokstallarna 2019/2861 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att lokalhyran för Lokstallarnas 
lokaler räknas i entimmes-pass och att 8-timmarshyran stryks. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschefen har, enligt KN § 65/2019 2019-09-25, fått i uppdrag att se över 
taxesystemet för uthyrning av Lokstallarna.  
 
Lokstallarna har lokaler för uthyrning till flera målgrupper med olika behov och 
förutsättningar. Det finns skillnader i taxesystemet mellan samlingslokalerna i 
Lokstallarna gentemot Bellevueparken och Stadsteatern. För att bedöma om man kan 
harmonisera dessa skillnader och underlätta för både beställare/hyresgäster och 
bokningsansvariga har det föreslagits att en översyn görs av taxesystemet på 
Lokstallarna. 
 
Kultursamordnarnas förslag till beslut innebär att arbetet med bokning av lokalerna och 
uträkningen av vad dessa kostar för hyrestagare blir enklare och tiden för 
handläggningen effektiviseras. Det blir också en övergripande tydlighet gällande 
taxesystemet. Sättet att kostnadsberäkna hyran i Lokstallarnas lokaler blir då likadan 
som för kommunens övriga samlingslokaler och scener exempelvis Bellevueparken, 
Svängsta Medborgarhus och Stadsteatern. Hyran för 8-timmar blir obetydligt dyrare om 
den räknas i entimmes taxa. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-05 
Prisförändring en timmes pass från dokument Taxor och avgifter 2019-2020 
Bilaga 2 Taxor-2018-2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Daniel Wäppling, förvaltningschef 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Simon Berg, kultursamordnare 
Pernilla Ekvall Liljeqvist, kultursamordnare 
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Bilaga 

Prisförändring en timmes pass från dokument Taxor och avgifter 2019-2020 

Lokstallarna Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 
 Stora salen 
Ordinarie föreningsverksamhet per 1 timme 78 156 311 
Ordinarie föreningsverksamhet, 8 timmar 
Hyra 8 timmar med timtaxa 

578 
624

1 156 
1 248

2 312 
2 488 

Hyra vid kommersiellt syfte per 1 timme 106 244 489 

Hyra vid kommersiellt syfte per 8 timmar 
Hyra 8 timmar med timtaxa 

800 
848 

1 867 
1 952 

3 734 
3 912 

Smedjan 
Ordinarie föreningsverksamhet per 1 timme 61 122 244 
Ordinarie föreningsverksamhet, 8 timmar 
Hyra 8 timmar med timtaxa 

445 
488

889 
976 

1 778 
1 952 

Hyra vid kommersiellt syfte per 1 timme 94 206 411 
Hyra vid kommersiellt syfte per 8 timmar 
Hyra 8 timmar med timtaxa 

711 
752

1 556 
1 648 

3 112 
3 288 

Konferensrum 
Ordinarie föreningsverksamhet per 1 timme 44 89 178 
Ordinarie föreningsverksamhet, 8 timmar 
Hyra 8 timmar med timtaxa 

311 
352 

622 
712

1 245 
1 424 

Skaparverkstan 
Ordinarie föreningsverksamhet per 1 timme 56 111 222 
Ordinarie föreningsverksamhet, 8 timmar 
Hyra 8 timmar med timtaxa 

400 
448

800 
888 

1 600 
1 776
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Taxor och avgifter 

När du hyr en lokal i Karlshamns kommun betalar du olika mycket beroende på vilken 

taxeklass du tillhör. Läs mer om taxeklasserna och priser nedan.   
 

Taxor 

Lokalhyrare indelas i följande taxegrupper: 

 

Taxa 1 

 Föreningar och organisationer som är registrerade och bidragsberättigade samt vars 

huvudsakliga verksamhet vänder sig till ungdomar under 20 år. 

 Pensionärs- och handikappföreningar, kulturföreningar samt studieförbund som är 
registrerade och bidragsberättigade 

Taxa 2 

 Ideella föreningar och organisationer inom Karlshamns kommun som inte faller 

under taxa 1. 

 Privatpersoner, som hyr för personliga tillställningar, typ 50-årskalas, bröllop och 
därmed jämförligt. 

 Korpföreningar och kulturinstitutioner inom Sydostregionen. 

 

Taxa 3 

 Företag, föreningar och organisationer från kommunen som inte faller under taxa 1 

eller 2, typ ekonomiska föreningar. 

 Privatpersoner från kommunen som hyr för fester, till exempel knytkalas. 
 Fristående förskolor och skolor. 
 Privatpersoner, föreningar och organisationer från andra kommuner. 

 

Taxa 4 

 Enligt avtal (ex regelbunden uthyrning) eller särskilt upplåtelsekontrakt. 

Taxa 4 gäller vid kommersiellt arrangemang med ett kommunalt, kulturellt eller 

idrottsligt intresse. 
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Idrottsanläggningar 
Fotbollsplaner, gräs Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 

Vägga IP, Asarum, Mörrum IP, Svängsta,  
Hällaryd, Märserum, Ringamåla, 
Strömma 
och Högadal, A- och B-planer. 

59 96 378   

Föreningsarr. med entré el. likn. 
avgifter el. dyl. 

275     Vid spel i div.II 
och högre samt vid spec. 
arrangemang 

Asarum, Mörrum, Märserum, C och D- 
planer 

25          

Hunnemara 59 96 378      

Försäsong 528          

Fotbollsplaner, grus   

Vägga IP, Mörrum IP, och Hällaryd 
Får disponeras utan avgift veckorna 42 - 
05. 

48 97 202     

Omklädningsrum, deb per 3tim    

Med bastu 22 48 115    

Utan bastu 22 34 79     

 

Konstgräsplan  
Svängsta, Asarum  

Ungdom 
tom 15år 

Senior Seniormat
ch-minst 
2h 

Seniormatch eller 
arrangemang med entré 
minst 3h 

15/10-15/4 Taxa 1/h 280 400 600 1200 

15/10-15/4 Taxa 3/h 440 660 880 1800      
 

Jössarinken och Väggarinken 

Pris per tim. Nyttjandetid 
50 min 

Taxa 1 Taxa 
2 

Taxa 
3 

Taxa 
4 

Jössarinken - stora banan 59 112 822   

Föreningsarr med entré 
eller liknande avgifter via 
programblad, abonnemang 
el dyl. 

Matchhyra vid tränings match och 
föreningsarrangeman med entré. 1916 
kr. Matchhyra vid seriematch. 3429 kr. 

      

Jössarinken - lilla banan,  
Väggarinken 

59 112 675   

  

Omklädningsrum, deb per 3tim 

Med bastu 22 48 115   

Utan bastu 22 34 79   
 

Tennisbanor  

Plats Bokning Tel Mobil 

Karlshamn Karlshamns Tennisklubb 0454-106 39 070-867 53 29 
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Asarum Ingen tidsbokning Ingen tidsbokning   

Mörrum Mörrums GOIS/Fk Mörrumskiosken 0454-504 23   

Svängsta Svängsta Tennisklubb Frendo 0454-32 21 83   
 

Vägga Idrottshall, Karlshamn Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

A-hallen 59 112 378 

Lör- och sön 96 148    

Hyra vid kommersiellt syfte 275       

Vid spel i div 1 och högre samt specialarrangemang 2224 / 
match 

       

B-hallen, Skyttehallen och Bordtennishallen 48 96 200 

  

Tennishallen, Karlshamn Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

  59 112 378 

  

ABU-Garciahallen, Svängsta Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

A-hallen 59 112 378 

  

Norrevångs Idrottshall, Mörrum Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

A-hallen 59 112 378 

Hyra vid kommersiellt syfte 275       

Bordtennishallen 48 96 200 

  

Stenbacka Idrottshall, Asarum Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

  59 112 378 

  

AAK-Hallen Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

   59 453 453 

  

Gymnastiksalar tillhörande skolan på icke skoltid. Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

Gymnastiksalar, utom Åryds skola 48 96 200 

Åryds skola, gymnastiksal 24 48 100 

  

Judolokal i Folkets Hus Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

  48 96 200 
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Samlingslokaler 

Bellevueparken Dans Inn eller Play House                         Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

Mån- torsdag, ej helgdagar, dag före helgdag och helgaftnar 101 182   

Hyra vid kommersiellt syfte, lägsta timdeb. 4 tim 344 479 604 

Fre-söndag, helgdagar, dag före helgdag och helgaftnar 

Dans Inn     max 1400 personer 
Taxa 1-4 

3777 kr exkl ljus och ljud. 

Play House  max 600 personer 
Taxa 1-4 

3638 kr exkl ljus och ljud. 

Tillbehör uthyres  i samband vid hyrning av Bellevueparken 

Ljusanläggning 1498 kr per tillfälle 

Ljudanläggning 1998 kr per tillfälle 

Matservis 312 kr per gång 

Kaffeservis 188 kr per gång 
  

Stadsteatern Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

Mån- torsdag, ej helgdagar, dag före helgdag och helgaftnar 101 1182   

Hyra vid kommersiellt syfte, lägsta timdeb. 4 tim 344 479 604 

Fre-söndag, helgdagar, dag före helgdag och helgaftnar 
Taxa 1-4 

3778 kr exkl ljus och ljud. 

  

Lokstallarna Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

Stora salen       

Ordinarie föreningsverksamhet per 1 timme 76 153 305 

Ordinarie föreningsverksamhet, 8 timmar 567 1134 2268  

Hyra vid kommersiellt syfte per 1 timme 104 240 480 

Hyra vid kommersiellt syfte per 8 timmar 785 1832 3664 

Smedjan       

Ordinarie föreningsverksamhet per 1 timme 60 120  240 

Ordinarie föreningsverksamhet, 8 timmar 436 872 1745 

Hyra vid kommersiellt syfte per 1 timme 93 202 404 

Hyra vid kommersiellt syfte per 8 timmar 698 1527 3054 

Konferensrum       

Ordinarie föreningsverksamhet per 1 timme 44 87 174 

Ordinarie föreningsverksamhet, 8 timmar 305 611 1221 

Skaparverkstan       

Ordinarie föreningsverksamhet per 1 timme 55 109 218 

Ordinarie föreningsverksamhet, 8 timmar 393 785 1570 
  

Medborgarhuset i Svängsta Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

Kök 55 60   

Hyra vid kommersiellt syfte, lägsta timdeb. 4 tim 69 76 137 

Stora salen  max 370 pers. vid dans, max 225 pers. vid bord 55 101   

Hyra vid kommersiellt syfte, lägsta timdeb. 4 tim 185 297 362 
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Gillestuga med pentry 55 60   

Hyra vid kommersiellt syfte, lägsta timdeb. 4 tim 89 145 241 

Studielokal 45 55   

Motionslokal 48 96   
  

Fritidsgården i Asarum Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3  
108 161 501 

Hyra vid kommersiellt syfte, lägsta timdeb. 4 tim 254 373   
  

Hällaryds Kommunalhus Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

Kök 45 55   

Hyra vid kommersiellt syfte, lägsta timdeb. 4 tim 58 68 116 

Lilla salen  Max 80 personer 55 101   

Hyra vid kommersiellt syfte, lägsta timdeb. 4 tim 145 255 308 
  

Väggasalen Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

  55 101   

Hyra vid kommersiellt syfte, lägsta timdeb. 4 tim 185 297 482 
  

Klockebackskolans aula Regler Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

  55 88   

Hyra vid kommersiellt syfte, lägsta timdeb. 4 tim 110 145 362 
  

Arrangemang som kräver extra vaktmästare/tekniker debiteras enligt nedan, exkl moms 

  Klockan Pris/tim 

Vardagar 07:00 - 16:00 270 

  16:00 - 18:00 415 

Övrig tid + helger   560 
 

Avgifter uthyrning av övrig utrustning 

Hämtpris inkl moms. Användaren ansvara för materialet.  
Bokas via servicecenter, 0454-810 00 

Artikel Storlek/format Antal Taxa 1 
pris/dygn/st 

Övriga taxor  
pris/dygn/st 

Stolar   1400 7 9 

Bord ca 80*180 30 19 26 

Scendelar, bruna 240*120*40 35 40 57 

Toavagn 4 pers, exkl. 
tunnor 

1000 kg 1 262 524 

Toalettunnor till toavagnen  350 350 

Högtalare, trådlös  Batteridriven 100 192 

Högtal.anläggn.stor Nätanslutn. utomhusbruk 523 851 
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Högtal.anläggn.liten Nätanslutn. utomhusbruk 458 721 

Sladdlös mic   327 327 

CD-bandspelare   66 131 

 

Skolmatsalar 

Vägga, Restaurang Måsen Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Max antal 
per 

Hyra vid ordinarie föreningsverksamhet   108 161   350 

2 Hyra vid kommersiellt syfte 254 373 965   

  

Österslättskolan 250 

1 Hyra vid ordinarie föreningsverksamhet 85 113     

2 Hyra vid kommersiellt syfte 181 241 362   

  

Norrevång- och Stenbackaskolan  120/150 

1 Hyra vid ordinarie föreningsverksamhet 55 88     

2 Hyra vid kommersiellt syfte 110 145 181   

För städning/diskning debiteras 250 kr/tim exkl. moms 
När egen städninge sker debiteras 50 kr för materialkostnader.  

 

Lektionssalar 

Pris per tim Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Max antal 
per 

Vanligt klassrum 73 108 145 <30 

Pris per tim exkl moms Taxa 1       

Specialsal - Slöjd och hemkunskap 181       

Endast studieförbund och föreningar får hyra 
specialsalar 
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KARLSHAMNS KOMMUN  PROTOKOLL KF 2  49 

 

Kommunfullmäktige   2013-03-04 

 

 

   

§ 29 2012/64 

 

Taxor och avgifter i Lokstallarna 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

att fastställa lokaltaxor för Lokstallarna som införlivats i taxor och avgifter för hyra av 

lokaler som beslutades av KF § 7, 2011-02-07, enligt utbildningsförvaltningens förslag 

 

att kommunfullmäktige delegerar till fritidsnämnden att årligen justera lokaltaxan för 

Lokstallarna med hänsyn till ändringar av SCB:s index för uthyrning av egna lokaler, 

årligen med basår 2012 samt prövas minst var fjärde år och 

 

att den nya taxan ska gälla från det datum kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

Reservation 

 

Samtliga fullmäktigeledamöter, som tillhör Moderata Samlingspartiet och Stig Werner 

(OBER) reserverar sig mot beslutet till förmån för Marco Paulssons (M) yrkande. 

 

Sammanfattning 

 

Kulturnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa lokaltaxor för 

Lokstallarna enligt utbildningsförvaltningens förslag samt att fullmäktige även delegerar 

till fritidsnämnden att årligen justera lokaltaxan. 

 

Arbetsutskottet beslutade 2012-11-27 remittera kulturnämndens förslag angående taxor 

och avgifter i lokstallarna till kommunledningsförvaltningen. Detta för att få en 

kompletterande utredning avseende nämndernas ansvar för lokaltaxan. 

 

Föreligger förtydligande vad som gäller vid hyra av lokaler för kommunens egna 

verksamheter. Någon debitering skall ej ske vid dessa tillfällen. 

 

Beslutsunderlag 

 

 Taxor och hyror i Lokstallarna - komplettering avseende nämndernas 

ansvar för lokaltaxan, administrative chefens komplettering 2012-12-28 

 Kulturnämndens protokoll 2012-10-29 § 72 

 Förslag till reviderade taxor och avgifter för hyra av lokaler 

 Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-19 § 31. 

 

Yrkanden 

 

Marco Paulsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: 

att fristående skolor ska ingå i taxa 1. 
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KARLSHAMNS KOMMUN  PROTOKOLL KF 2  50 

 

Kommunfullmäktige   2013-03-04 

 

Forts § 29 

 

Sven-Åke Svensson (S), med instämmande av Jan-Åke Berg (S), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositioner 

 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förlag. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag på Marco Paulssons (M) 

tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

 

Omröstning 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för avslag på Marco Paulssons (M) tilläggsyrkande. 

Nej-röst för bifall på Marco Paulssons (M) tilläggsyrkande. 

 

Omröstningsresultat 

 

Enligt avprickningslista återgiven på sidorna 41-42 avges 35 ja-röster och 13 nej-röster. 

Kommunfullmäktige beslutar därmed att avslå Marco Paulssons (M) tilläggsyrkande. 

 

Protokollet ska skickas till 

 

Kulturnämnden 

Fritidsnämnden 

Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att omsorgsnämnden tillförs 15,9 mnkr vilket motsvarar det generella statsbidraget för 
God vård och omsorg av äldre personer 2021, samt 
 
att finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter höjs 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden rekvirerade statsbidraget god vård om 15,9 mnkr för användning till 
ökad kvalité inom äldreomsorgen. En plan arbetades fram för utveckling inom omsorgen 
och i budgeten 2021 har flera förstärkningar genomförts som finansieras med 
statsbidraget. Villkoren för statsbidraget har förändrats vilket innebär att rekvirerade 
medel inte behöver återbetalas om kostnaderna inte motsvarar intäkten. Med 
förändringen klassificeras statsbidraget inte längre som ett riktat statsbidrag utan som 
ett generellt och skall därmed redovisas på finansförvaltningen. Kommunstyrelsen 
föreslås omfördela bidraget från finansförvaltningen till omsorgsnämnden. 
Tilläggsanslaget möjliggör ett fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete samtidigt som 
redan ackumulerade kostnader erhåller finansiering. 
 
Bakgrund  
 
Covid-19 har ökat medborgarnas fokus på kvalité och omsorg om de äldre. Regeringen 
har beslutat att fördela fyra miljarder till Sveriges kommuner för att säkerställa en god 
vård och omsorg av äldre 2021. Karlshamns kommun har tilldelats 15,9 mnkr. 
Statsbidraget är tänkt att vara återkommande med start 2021 och beslut om 
statsbidraget och villkor för nästkommande år sker i december 2021. Socialstyrelsen har 
lyft fram följande exempel på utvecklingsområden inom äldreomsorgen: 
 

 förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor 
 arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom 
 förstärka eller utveckla lokala demensteam och samverkansteam på 

ledningsnivå i 
enlighet med det standardiserade insatsförloppet vid demenssjukdom 

 aktiviteter som syftar till att motverka ensamhet bland äldre 
 öka personalkontinuiteten 
 förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala 

hälso- och sjukvården 
 förebygga smittspridning av covid-19 
 utveckla stöd till anhöriga och anhörigvårdare 
 utveckla informationssäkerheten 
 investering i utveckling av välfärdsteknik inom äldreomsorgen 
 övriga investeringar som syftar till att öka kvalitén i vården och omsorgen av 

äldre personer 

Statsbidraget var från början villkorat varpå omsorgsnämnden rekvirerade bidraget. 
Efter dialog med Sveriges kommuner och Regioner, SKR, kommer 2021 års bidrag inte 
längre återkrävas om kommunen inte har kostnader som motsvarar intäkterna. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Karlshamns kommun behöver dock återrapportera hur kommunen använt statsbidraget. 
Med förändringen klassificeras statsbidraget under 2021 som ett generellt statsbidrag 
och inte som ett riktat enligt Rådet för kommunal redovisning, RKR R2.   
 
Förändringen medför att statsbidraget redovisningsmässigt hanteras under 
finansförvaltningen istället för omsorgsnämnden. Förändringen minskar 
omsorgsnämndens intäkter med -15,9 mnkr och ökar finansförvaltningens med +15,9 
mnkr.  
 
Kommunstyrelsen föreslås omfördela hela statsbidraget för att det kvalitetsförbättrande 
arbetet skall fortgå och för att redan ackumulerade kostnader kopplat till statsbidraget 
ska mötas av bidraget. Statsbidraget kommer att användas för kostnader enligt fastlagd 
plan, verkställda utökningar i 2021 års budget, merkostnader på grund av covid-19, 
merkostnader på grund av demografin och övriga åtgärder som anses nödvändiga för 
en ökad kvalité och enligt övriga exempel på utvecklingsområden baserat på 
socialstyrelsens anvisningar.   
 
Ekonomichef Åsa Nygren informerar om att den föreslagna att-satsen behöver ändras 
för att rapporteringen till Riksskatteverket ska bli rätt. Följande att-satser föreslås: 
 
att omsorgsnämnden tillförs 15,9 mnkr vilket motsvarar det generella statsbidraget för 
God vård och omsorg av äldre personer 2021, samt 
 
att finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter höjs 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Plan för utvecklingsarbete inom omsorgsförvaltningen för 2021 
God vård anvisningar 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Omsorgschef Torill Skaar Magnusson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Controller John Andén 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att omfördela statsbidraget ”God vård och omsorg av äldre personer 2021” om 15,9 
mnkr från finansförvaltningen till omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden rekvirerade statsbidraget god vård om 15,9 mnkr för användning till 
ökad kvalité inom äldreomsorgen. En plan arbetades fram för utveckling inom omsorgen 
och i budgeten 2021 har flera förstärkningar genomförts som finansieras med 
statsbidraget. Villkoren för statsbidraget har förändrats vilket innebär att rekvirerade 
medel inte behöver återbetalas om kostnaderna inte motsvarar intäkten. Med 
förändringen klassificeras statsbidraget inte längre som ett riktat statsbidrag utan som 
ett generellt och skall därmed redovisas på finansförvaltningen. Kommunstyrelsen 
föreslås omfördela bidraget från finansförvaltningen till omsorgsnämnden. 
Tilläggsanslaget möjliggör ett fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete samtidigt som 
redan ackumulerade kostnader erhåller finansiering. 
 
Bakgrund  
 
Covid-19 har ökat medborgarnas fokus på kvalité och omsorg om de äldre. Regeringen 
har beslutat att fördela fyra miljarder till Sveriges kommuner för att säkerställa en god 
vård och omsorg av äldre 2021. Karlshamns kommun har tilldelats 15,9 mnkr. 
Statsbidraget är tänkt att vara återkommande med start 2021 och beslut om 
statsbidraget och villkor för nästkommande år sker i december 2021. Socialstyrelsen har 
lyft fram följande exempel på utvecklingsområden inom äldreomsorgen: 
 

 förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor 
 arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom 
 förstärka eller utveckla lokala demensteam och samverkansteam på 

ledningsnivå i 
enlighet med det standardiserade insatsförloppet vid demenssjukdom 

 aktiviteter som syftar till att motverka ensamhet bland äldre 
 öka personalkontinuiteten 
 förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala 

hälso- och sjukvården 
 förebygga smittspridning av covid-19 
 utveckla stöd till anhöriga och anhörigvårdare 
 utveckla informationssäkerheten 
 investering i utveckling av välfärdsteknik inom äldreomsorgen 
 övriga investeringar som syftar till att öka kvalitén i vården och omsorgen av 

äldre personer 

Statsbidraget var från början villkorat varpå omsorgsnämnden rekvirerade bidraget. 
Efter dialog med Sveriges kommuner och Regioner, SKR, kommer 2021 års bidrag inte 
längre återkrävas om kommunen inte har kostnader som motsvarar intäkterna. 
Karlshamns kommun behöver dock återrapportera hur kommunen använt statsbidraget. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Med förändringen klassificeras statsbidraget under 2021 som ett generellt statsbidrag 
och inte som ett riktat enligt Rådet för kommunal redovisning, RKR R2.   
 
Förändringen medför att statsbidraget redovisningsmässigt hanteras under 
finansförvaltningen istället för omsorgsnämnden. Förändringen minskar 
omsorgsnämndens intäkter med -15,9 mnkr och ökar finansförvaltningens med +15,9 
mnkr.  
 
Kommunstyrelsen föreslås omfördela hela statsbidraget för att det kvalitetsförbättrande 
arbetet skall fortgå och för att redan ackumulerade kostnader kopplat till statsbidraget 
ska mötas av bidraget. Statsbidraget kommer att användas för kostnader enligt fastlagd 
plan, verkställda utökningar i 2021 års budget, merkostnader på grund av covid-19, 
merkostnader på grund av demografin och övriga åtgärder som anses nödvändiga för 
en ökad kvalité och enligt övriga exempel på utvecklingsområden baserat på 
socialstyrelsens anvisningar.   
 
Beslutsunderlag 
 
Plan för utvecklingsarbete inom omsorgsförvaltningen för 2021 
God vård anvisningar 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Omsorgschef Torill Skaar Magnusson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Controller John Andén 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-10-12 Dnr: 2021/2869 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
God vård (generellt statsbidrag) - fördelning till omsorgsnämnden 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att omfördela statsbidraget ”God vård och omsorg av äldre personer 2021” om 15,9 
mnkr från finansförvaltningen till omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden rekvirerade statsbidraget god vård om 15,9 mnkr för användning till 
ökad kvalité inom äldreomsorgen. En plan arbetades fram för utveckling inom omsorgen 
och i budgeten 2021 har flera förstärkningar genomförts som finansieras med 
statsbidraget. Villkoren för statsbidraget har förändrats vilket innebär att rekvirerade 
medel inte behöver återbetalas om kostnaderna inte motsvarar intäkten. Med 
förändringen klassificeras statsbidraget inte längre som ett riktat statsbidrag utan som 
ett generellt och skall därmed redovisas på finansförvaltningen. Kommunstyrelsen 
föreslås omfördela bidraget från finansförvaltningen till omsorgsnämnden. 
Tilläggsanslaget möjliggör ett fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete samtidigt som 
redan ackumulerade kostnader erhåller finansiering. 
 
Bakgrund  
 
Covid-19 har ökat medborgarnas fokus på kvalité och omsorg om de äldre. Regeringen 
har beslutat att fördela fyra miljarder till Sveriges kommuner för att säkerställa en god 
vård och omsorg av äldre 2021. Karlshamns kommun har tilldelats 15,9 mnkr. 
Statsbidraget är tänkt att vara återkommande med start 2021 och beslut om 
statsbidraget och villkor för nästkommande år sker i december 2021. Socialstyrelsen har 
lyft fram följande exempel på utvecklingsområden inom äldreomsorgen: 
 

 förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor 
 arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom 
 förstärka eller utveckla lokala demensteam och samverkansteam på 

ledningsnivå i 
enlighet med det standardiserade insatsförloppet vid demenssjukdom 

 aktiviteter som syftar till att motverka ensamhet bland äldre 
 öka personalkontinuiteten 
 förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala 

hälso- och sjukvården 
 förebygga smittspridning av covid-19 
 utveckla stöd till anhöriga och anhörigvårdare 
 utveckla informationssäkerheten 
 investering i utveckling av välfärdsteknik inom äldreomsorgen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-10-12 Dnr: 2021/2869 

 

 övriga investeringar som syftar till att öka kvalitén i vården och omsorgen av 
äldre personer 

Statsbidraget var från början villkorat varpå omsorgsnämnden rekvirerade bidraget. 
Efter dialog med Sveriges kommuner och Regioner, SKR, kommer 2021 års bidrag inte 
längre återkrävas om kommunen inte har kostnader som motsvarar intäkterna. 
Karlshamns kommun behöver dock återrapportera hur kommunen använt statsbidraget. 
Med förändringen klassificeras statsbidraget under 2021 som ett generellt statsbidrag 
och inte som ett riktat enligt Rådet för kommunal redovisning, RKR R2.   
 
Förändringen medför att statsbidraget redovisningsmässigt hanteras under 
finansförvaltningen istället för omsorgsnämnden. Förändringen minskar 
omsorgsnämndens intäkter med -15,9 mnkr och ökar finansförvaltningens med +15,9 
mnkr.  
 
Kommunstyrelsen föreslås omfördela hela statsbidraget för att det kvalitetsförbättrande 
arbetet skall fortgå och för att redan ackumulerade kostnader kopplat till statsbidraget 
ska mötas av bidraget. Statsbidraget kommer att användas för kostnader enligt fastlagd 
plan, verkställda utökningar i 2021 års budget, merkostnader på grund av covid-19, 
merkostnader på grund av demografin och övriga åtgärder som anses nödvändiga för 
en ökad kvalité och enligt övriga exempel på utvecklingsområden baserat på 
socialstyrelsens anvisningar.   
 
Beslutsunderlag 
 
Plan för utvecklingsarbete inom omsorgsförvaltningen för 2021 
God vård anvisningar 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Omsorgschef Torill Skaar Magnusson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Controller John Andén 
 
 
 
 
Åsa Nygren   Torill Skaar Magnusson 
Ekonomichef   Förvaltningschef
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Plan för utvecklingsarbete inom omsorgsförvaltningen utifrån statsbidrag för satsning på 
kvalitetsförbättringar i äldreomsorgen för 2021 

 

Ledningsarbete för systematisk kvalitet: 
Det finns beslut om att införa kvalitetsundersköterska i varje arbetslag i syfte att 
stötta kollegor och enhetschef i att bedriva systematiskt förbättringsarbete 
utifrån avvikelse, synpunkter och klagomål osv. Förbättringsteam ska finnas inom 
varje enskilt enhet bestående av sjuksköterska, kvalitetsundersköterska, 
enhetschef och vid behov eller i då det är möjligt också arbetsterapeut och/eller 
fysioterapeut. För att föra in nya arbetssätt behövs utbildningsinsatser samt tid 
för implementering. 
 
Konsulttjänst 
Utbildningskostnader för KUSK  
Utbildningskostnader för team 
Tid för reflektion och implementering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  600 tkr 
  150 tkr 
  200 tkr 
  150 tkr 
 1 100tkr 

Fast omsorgskontakt/kontaktperson: 
För att utveckla kvaliteten i verksamheten och öka kontinuiteten och tryggheten 
för de äldre behöver uppdraget förtydligas, utvecklas och omfördelas utifrån 
engagemang och färdigheter hos medarbetarna. Enligt utredning 2020_70 fast 
omsorgskontakt i hemtjänsten, ska utbildningskravet vara undersköterska. 
Kontaktpersonens uppdrag är bl. a kontinuerlig kontakt med brukare och 
anhöriga samt vara en del i vårdteamet. I vårdteamet ingår samma funktioner 
som beskrivs ovan förutom att omsorgskontakt/kontaktperson för aktuella 
brukare går in istället för KUSK 
 
Utbildnings- och implementeringskostnad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  300 tkr 

Omställning till god och nära vård: 
Detta är en stor förändring i samverkan med region och övriga kommuner i länet 
som enligt plan kommer att pågå under flera år. Initialt är det mycket arbete som 
behöver göras och som mestadels drivs av regionen men där kommunerna är en 
part och där vi behöver medverka i flera olika processer på flera nivåer. Förutom 
de statliga medel som ev. kommer till det gemensamma delarna måste vi avsätta 
resurser för implementering lokalt 
 
Kostnad för lokalt arbete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 600 tkr 

Digital utveckling 
För att få en skjuts framåt i den tekniska utvecklingen behövs medel för både 
inköp av olika system och för utbildning och implementeringsinsatser. Tekniken 
har kort hållbarhetstid och utveckling av nya system sker i hög takt och en 
utbytesplan har tagits fram. Budget finns för en del av inköpen men då inga 
medel finns för utbildning och implementering tar införande lång tid vilket gör att 
det är svårt att både mäta effekter och öka utvecklingstakten. 
 
Kostnad för teknisk utveckling totalt 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 500 tkr 

Individens behov i centrum, IBIC:  
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Omsorgsnämnden har sedan en tid tillbaka beslutat om införande av IBIC. 
Införande av IBIC innebär ett nytt sätt att arbeta för både biståndshandläggare 
och omsorgspersonal.  
 
Projektledning 
Utbildning 
Implementering/reflektion och förändringsarbete 
Utbildning planerare 
Utbildning chefer  
 

 
 
  600 tkr 
 400 tkr 
 200 tkr 
 100 tkr 
 100 tkr 
1 400 tkr 

Totalt 4 900 tkr 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utbildningsnämnden tillförs 3,7 mnkr vilket motsvarar det generella statsbidraget för 
Skolmiljarden 2021, samt 
 
att finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter höjs 2021. 
 
Sammanfattning 
 
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medfört beslutade regeringen att 
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. När regeringen 
ändrade Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021 beslutade de också att tillskjuta 
uppdraget ytterligare 250 miljoner kronor.  
 
Syftet med detta tillskott har varit att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att 
kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots 
pandemin. 
 
Kommunerna har inte behövt ansöka om pengarna, utan de har betalats ut till alla 
kommuner. Varje kommun har sedan fått ansvar för hur den praktiska hanteringen ska 
genomföras och om eventuella prioriteringar ska genomföras. 
 
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av dessa resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. 
 
Skolverket har betalat ut statsbidraget vid tre tillfällen under 2021 (februari, juni och juli) 
och intäkterna har fördelats till utbildningsförvaltningen på samma sätt som andra 
riktade bidrag. Utbildningsförvaltningen har fördelat medlen till verksamheterna enligt 
elevantalsprincipen för att säkerställa likvärdighet visavi fristående huvudmän. 
 
Vid kontakt med SCB konstateras att dessa medel ska bokas som intäkt hos 
kommunerna på ”Generella bidrag” för att sedan fördelas ut till verksamheterna. Därför 
behöver en teknisk justering göras, där dessa medel bokas om på Generella bidrag för 
att sedan tillföras utbildningsnämnden. Aktuell summa är 3 736 tkr. 
 
Ekonomichef Åsa Nygren informerar om att den föreslagna att-satsen behöver ändras 
för att rapporteringen till Riksskatteverket ska bli rätt. Följande att-satser föreslås:  
 
att utbildningsnämnden tillförs 3,7 mnkr vilket motsvarar det generella statsbidraget för 
Skolmiljarden 2021, samt  
 
att finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter höjs 2021. 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Controller Susanne Andersén 
Controller Jennie Blomqvist 
Controller Marie Nilsson 
Controller Mikael Jonsson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att omfördela det generella statsbidraget Skolmiljarden om 3,7 mnkr från 
finansförvaltningen till utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medfört beslutade regeringen att 
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. När regeringen 
ändrade Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021 beslutade de också att tillskjuta 
uppdraget ytterligare 250 miljoner kronor.  
 
Syftet med detta tillskott har varit att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att 
kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots 
pandemin. 
 
Kommunerna har inte behövt ansöka om pengarna, utan de har betalats ut till alla 
kommuner. Varje kommun har sedan fått ansvar för hur den praktiska hanteringen ska 
genomföras och om eventuella prioriteringar ska genomföras. 
 
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av dessa resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. 
 
Skolverket har betalat ut statsbidraget vid tre tillfällen under 2021 (februari, juni och juli) 
och intäkterna har fördelats till utbildningsförvaltningen på samma sätt som andra 
riktade bidrag. Utbildningsförvaltningen har fördelat medlen till verksamheterna enligt 
elevantalsprincipen för att säkerställa likvärdighet visavi fristående huvudmän. 
 
Vid kontakt med SCB konstateras att dessa medel ska bokas som intäkt hos 
kommunerna på ”Generella bidrag” för att sedan fördelas ut till verksamheterna. Därför 
behöver en teknisk justering göras, där dessa medel bokas om på Generella bidrag för 
att sedan tillföras utbildningsnämnden. Aktuell summa är 3 736 tkr. 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Controller Susanne Andersén 
Controller Jennie Blomqvist 
Controller Marie Nilsson 
Controller Mikael Jonsson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-10-12 Dnr: 2021/2869 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Skolmiljarden (generellt statsbidrag) - fördelning till utbildningsnämnden 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att omfördela det generella statsbidraget Skolmiljarden om 3,7 mnkr från 
finansförvaltningen till utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medfört beslutade regeringen att 
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. När regeringen 
ändrade Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021 beslutade de också att tillskjuta 
uppdraget ytterligare 250 miljoner kronor.  
 
Syftet med detta tillskott har varit att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att 
kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots 
pandemin. 
 
Kommunerna har inte behövt ansöka om pengarna, utan de har betalats ut till alla 
kommuner. Varje kommun har sedan fått ansvar för hur den praktiska hanteringen ska 
genomföras och om eventuella prioriteringar ska genomföras. 
 
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av dessa resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. 
 
Skolverket har betalat ut statsbidraget vid tre tillfällen under 2021 (februari, juni och juli) 
och intäkterna har fördelats till utbildningsförvaltningen på samma sätt som andra 
riktade bidrag. Utbildningsförvaltningen har fördelat medlen till verksamheterna enligt 
elevantalsprincipen för att säkerställa likvärdighet visavi fristående huvudmän. 
 
Vid kontakt med SCB konstateras att dessa medel ska bokas som intäkt hos 
kommunerna på ”Generella bidrag” för att sedan fördelas ut till verksamheterna. Därför 
behöver en teknisk justering göras, där dessa medel bokas om på Generella bidrag för 
att sedan tillföras utbildningsnämnden. Aktuell summa är 3 736 tkr. 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Controller Susanne Andersén 
Controller Jennie Blomqvist 
Controller Marie Nilsson 
Controller Mikael Jonsson 
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Åsa Nygren   Tomas Ringberg 
Ekonomichef   Förvaltningschef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att ändra namnet på omsorgsnämnden till socialnämnden från 2022-01-01.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade i samband med hantering av förslaget till ny 
nämndsorganisation för omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd att ge 
kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten av en sammanslagning av 
omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd (2021-03-09). 
 
Rapportering i ärendet skedde i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-27 och 2021-
05-11 vilket ledde till ett beslut 2021-05-18 om att förordna nuvarande förvaltningschef 
för omsorgsförvaltningen till att även vara chef för förvaltningen för arbete och välfärd. I 
beslutsunderlaget framgår att mycket talar för en sammanslagen förvaltning men att 
processen bör ske kontrollerat och med stort mått av delaktighet från de berörda 
ledningsgrupperna och förvaltningssamverkansgrupperna. 
 
Slutligt beslut om en eventuell sammanslagning skulle ske senast i oktober. Efter en 
lägesbeskrivning av förvaltningschef och den HR–specialist som stöttat i processen 
2021-09-14 så fick kommunstyrelsens arbetsutskott möjlighet att ge sina synpunkter 
inför ett slutligt beslut.  
 
Nuvarande organisation fastställdes genom ett beslut 2016 utifrån förslag i en utredning 
från 2015 som initierades av den dåvarande kommundirektören och gällde från 2017. 
Beslutet innebar att dela den dåvarande omsorgsförvaltningen i två förvaltningar 
(omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd) samt att flytta 
arbetsmarknadsenheten från utbildningsförvaltningen till förvaltningen för arbete och 
välfärd. Det fanns redan tidigare två nämnder som dåvarande omsorgsförvaltningen 
rapporterade till, omsorgsnämnden och socialnämnden.  
 
En uttalad ambition var att hantera integrationsfrågor i den nya förvaltningen utifrån ett 
behov av kraftsamling kopplat till den pågående flyktingkrisen samt att knyta individ- och 
familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten närmare varandra. Det framgår av 
beslutet att den nya organisationen inte fick medföra några kostnadsökningar för 
styrning, ledning och administration. 2017 beslutades att från 2018 flytta LSS-frågorna 
från omsorgsnämnden till socialnämnden (och därmed förvaltningen för arbete och 
välfärd) som samtidigt bytte namn till nämnden för arbete och välfärd. 
 
En uppföljning drygt fyra år efter att förändringen trädde i kraft finner följande: 
 

 Flyktingkrisen kulminerade redan i slutet av 2015 och under 2016 och 2017 
hanterade kommunen efterarbetet av denna. Det finns fortfarande ett ekonomiskt 
åtagande för kommunen kopplat till de nyanlända som inte kommit i 
sysselsättning vilket hanteras av individ- och familjeomsorgen och 
arbetsmarknadsenheten. De sista resterna av mottagningsorganisationen 
avvecklades under 2019 och 2020.  
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 Samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten 
har efter en del initiala problem kunnat utvecklas och fungerar från hösten 2019 
väl och dessa har också organisatoriskt knutits närmare varandra inom 
förvaltningen.  

 
 Kostnaderna för styrning, ledning och administration har ökat betydligt sedan 

delningsbeslutet. 
 

 LSS-verksamhetens kostnad per brukare ökade initialt kraftigt efter 
organisationsförändringen men har sedan ett par år minskat så att den är tillbaka 
på ungefär samma nivå som innan förändringen. 

 
 Den ansvariga nämnden för arbete och välfärd beslutade 2019 och 2020 om 

handlingsplaner som inte helt genomförts och inte lett till en ekonomi i balans 
vilket till viss del beror på volymökningar som lett till ökade resursbehov men 
också att åtgärder av olika skäl inte genomförts eller gett förväntad effekt. 

 
Förväntade effekter av en återgång till en gemensam förvaltningsorganisation: 
 

 Minskade kostnader för styrning, ledning och administration. 
 

 Utvecklingen av samordnade insatser från individ- och familjeomsorgen och 
arbetsmarknadsenheten kan fortsätta och intensifieras genom att det inledda 
arbetet fortgår. 

 
 Ett ökat samarbete avseende bemanningsplanering inom LSS, särskilt boende 

och ordinärt boende, vilket kan ge förbättrade personalnyckeltal och positiva 
effekter för sjuktal och kompetensförsörjning. 

 
 Handlingsplanen för att minska kostnaden per brukare kan fortsätta. 

 
 Verksamheterna i övrigt förväntas inte påverkas. 

 
 Större möjligheter för stödfunktionerna inom ekonomi och HR att stötta 

förvaltningen i arbetet med att komma till rätta med det ekonomiska underskottet 
med utgångspunkt i den genomlysning av ekonomin som skett under 2020 och 
2021. 

 
En analys har skett av intern organisation, samordnad administration och ledning samt 
behov av förändringar i förvaltningsstrukturen med särskilt avsatt stöd från HR- och 
ekonomiavdelningen och denna har utmynnat i ett förslag till organisation som 
processats inom förvaltningarna. I analysen har frågan om namn på förvaltningen lyfts 
fram som en viktig markering av vilken lagstiftning som hanteras inom förvaltningen och 
att man bygger något nytt och gemensamt. Namnet föreslås därför vara 
socialförvaltningen. Det är då rimligt att den nämnd som styr verksamheten av samma 
anledning kallas socialnämnd. 
 
I enlighet med beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott har de bägge 
förvaltningssamverkansgrupperna utgjort en gemensam arbetsgrupp som tillsammans 
med förvaltningarnas ledningsgrupper genomfört riskbedömningar och också 
dessförinnan varit delaktiga i det analysarbete som skett. Riskbedömning befogas 
beslutet. 
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Det som kvarstår är en slutlig samverkan inom den centrala samverkansgruppen samt 
förhandling av chefskap för förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Organisationsförändring Omsorgsförvaltning - Arbete och Välfärd 210902 
Protokoll förvaltningssamverkansgrupp omsorg och AV 2021-09-07 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Leif Håkansson (S) och Charlott Lorentzen (MP) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Elin Petersson (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar på att namnet i stället ändras till 
välfärdsnämnden.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) yrkar på att namnet i stället ändras till 
social- och omsorgsnämnden.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig till förmån för Elin Petersson med 
fleras yrkande.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) reserverar sig till förmån för Björn 
Tenland Nurhadis yrkande 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
HR-chef Marie Björnsson 
HR-specialist Jessica Lindström 
Ekonomichef Åsa Nygren
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att ändra namnet på omsorgsnämnden till socialnämnden från 2022-01-01.  
 
Arbetsutskottet beslutar för egen del 
 
att omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd bildar en gemensam 
organisation från och med 1 jan 2022,  
 
att kommundirektören får i uppdrag att genomföra förändringen under förutsättning av 
genomförd samverkan,  
 
att förordna Torill Skaar Magnusson som chef för den nya förvaltningen under 
förutsättning av genomförd samverkan/förhandling, 
 
att förvaltningen får namnet socialförvaltningen, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att förhandla med Torill Skaar Magnusson 
om lönevillkor.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade i samband med hantering av förslaget till ny 
nämndsorganisation för omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd att ge 
kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten av en sammanslagning av 
omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd (2021-03-09). 
 
Rapportering i ärendet skedde i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-27 och 2021-
05-11 vilket ledde till ett beslut 2021-05-18 om att förordna nuvarande förvaltningschef 
för omsorgsförvaltningen till att även vara chef för förvaltningen för arbete och välfärd. I 
beslutsunderlaget framgår att mycket talar för en sammanslagen förvaltning men att 
processen bör ske kontrollerat och med stort mått av delaktighet från de berörda 
ledningsgrupperna och förvaltningssamverkansgrupperna. 
 
Slutligt beslut om en eventuell sammanslagning skulle ske senast i oktober. Efter en 
lägesbeskrivning av förvaltningschef och den HR–specialist som stöttat i processen 
2021-09-14 så fick kommunstyrelsens arbetsutskott möjlighet att ge sina synpunkter 
inför ett slutligt beslut.  
 
Nuvarande organisation fastställdes genom ett beslut 2016 utifrån förslag i en utredning 
från 2015 som initierades av den dåvarande kommundirektören och gällde från 2017. 
Beslutet innebar att dela den dåvarande omsorgsförvaltningen i två förvaltningar 
(omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd) samt att flytta 
arbetsmarknadsenheten från utbildningsförvaltningen till förvaltningen för arbete och 
välfärd. Det fanns redan tidigare två nämnder som dåvarande omsorgsförvaltningen 
rapporterade till, omsorgsnämnden och socialnämnden.  
 
En uttalad ambition var att hantera integrationsfrågor i den nya förvaltningen utifrån ett 
behov av kraftsamling kopplat till den pågående flyktingkrisen samt att knyta individ- och 
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familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten närmare varandra. Det framgår av 
beslutet att den nya organisationen inte fick medföra några kostnadsökningar för 
styrning, ledning och administration. 2017 beslutades att från 2018 flytta LSS-frågorna 
från omsorgsnämnden till socialnämnden (och därmed förvaltningen för arbete och 
välfärd) som samtidigt bytte namn till nämnden för arbete och välfärd. 
 
En uppföljning drygt fyra år efter att förändringen trädde i kraft finner följande: 
 

 Flyktingkrisen kulminerade redan i slutet av 2015 och under 2016 och 2017 
hanterade kommunen efterarbetet av denna. Det finns fortfarande ett ekonomiskt 
åtagande för kommunen kopplat till de nyanlända som inte kommit i 
sysselsättning vilket hanteras av individ- och familjeomsorgen och 
arbetsmarknadsenheten. De sista resterna av mottagningsorganisationen 
avvecklades under 2019 och 2020.  

 
 Samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten 

har efter en del initiala problem kunnat utvecklas och fungerar från hösten 2019 
väl och dessa har också organisatoriskt knutits närmare varandra inom 
förvaltningen.  

 
 Kostnaderna för styrning, ledning och administration har ökat betydligt sedan 

delningsbeslutet. 
 

 LSS-verksamhetens kostnad per brukare ökade initialt kraftigt efter 
organisationsförändringen men har sedan ett par år minskat så att den är tillbaka 
på ungefär samma nivå som innan förändringen. 

 
 Den ansvariga nämnden för arbete och välfärd beslutade 2019 och 2020 om 

handlingsplaner som inte helt genomförts och inte lett till en ekonomi i balans 
vilket till viss del beror på volymökningar som lett till ökade resursbehov men 
också att åtgärder av olika skäl inte genomförts eller gett förväntad effekt. 

 
Förväntade effekter av en återgång till en gemensam förvaltningsorganisation: 
 

 Minskade kostnader för styrning, ledning och administration. 
 

 Utvecklingen av samordnade insatser från individ- och familjeomsorgen och 
arbetsmarknadsenheten kan fortsätta och intensifieras genom att det inledda 
arbetet fortgår. 

 
 Ett ökat samarbete avseende bemanningsplanering inom LSS, särskilt boende 

och ordinärt boende, vilket kan ge förbättrade personalnyckeltal och positiva 
effekter för sjuktal och kompetensförsörjning. 

 
 Handlingsplanen för att minska kostnaden per brukare kan fortsätta. 

 
 Verksamheterna i övrigt förväntas inte påverkas. 

 
 Större möjligheter för stödfunktionerna inom ekonomi och HR att stötta 

förvaltningen i arbetet med att komma till rätta med det ekonomiska underskottet 
med utgångspunkt i den genomlysning av ekonomin som skett under 2020 och 
2021. 
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En analys har skett av intern organisation, samordnad administration och ledning samt 
behov av förändringar i förvaltningsstrukturen med särskilt avsatt stöd från HR- och 
ekonomiavdelningen och denna har utmynnat i ett förslag till organisation som 
processats inom förvaltningarna. I analysen har frågan om namn på förvaltningen lyfts 
fram som en viktig markering av vilken lagstiftning som hanteras inom förvaltningen och 
att man bygger något nytt och gemensamt. Namnet föreslås därför vara 
socialförvaltningen. Det är då rimligt att den nämnd som styr verksamheten av samma 
anledning kallas socialnämnd. 
 
I enlighet med beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott har de bägge 
förvaltningssamverkansgrupperna utgjort en gemensam arbetsgrupp som tillsammans 
med förvaltningarnas ledningsgrupper genomfört riskbedömningar och också 
dessförinnan varit delaktiga i det analysarbete som skett. Riskbedömning befogas 
beslutet. 
 
Det som kvarstår är en slutlig samverkan inom den centrala samverkansgruppen samt 
förhandling av chefskap för förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Organisationsförändring Omsorgsförvaltning - Arbete och Välfärd 210902 
Protokoll förvaltningssamverkansgrupp omsorg och AV 2021-09-07 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) och Elin Petersson (M) yrkar avslag på förslaget.  
 
Marie Sällström (S), Per-Ola Mattsson (S) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till 
förslaget.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar på att nämnden ska heta social- och 
omsorgsnämnden istället för socialnämnden.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens ordförande ska få i uppdrag att 
förhandla med Torill Skaar Magnusson om lönevillkor.   
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena rörande att-sats 1 och finner att 
arbetsutskottet beslutat att nämndens nya namn ska vara socialnämnden. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena rörande att-sats 2-4  och finner att 
arbetsutskotten beslutat i enlighet med Marie Sällström med fleras yrkande.  
 
Ordförande ställer proposition på Per-Ola Mattssons yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutat i enlighet med detsamma.  
 
Reservationer 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) och Elin Petersson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande. 
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Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande avseende  
att-sats 1.  
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
HR-chef Marie Björnsson 
HR-specialist Jessica Lindström 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns kommun ∙  ∙ Karlshamns kommun 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 289 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 210 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Ny förvaltningsorganisation omsorg samt arbete och välfärd 2022 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att ändra namnet på omsorgsnämnden till socialnämnden från 2022-01-01.  
 
Arbetsutskottet beslutar för egen del 
 
att omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd bildar en gemensam 
organisation från och med 1 jan 2022,  
 
att kommundirektören får i uppdrag att genomföra förändringen under förutsättning av 
genomförd samverkan,  
 
att förordna Torill Skaar Magnusson som chef för den nya förvaltningen under 
förutsättning av genomförd samverkan/förhandling, samt 
 
att förvaltningen får namnet socialförvaltningen.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade i samband med hantering av förslaget till ny 
nämndsorganisation för omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd att ge 
kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten av en sammanslagning av 
omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd (2021-03-09). 
 
Rapportering i ärendet skedde i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-27 och 2021-
05-11 vilket ledde till ett beslut 2021-05-18 om att förordna nuvarande förvaltningschef 
för omsorgsförvaltningen till att även vara chef för förvaltningen för arbete och välfärd. I 
beslutsunderlaget framgår att mycket talar för en sammanslagen förvaltning men att 
processen bör ske kontrollerat och med stort mått av delaktighet från de berörda 
ledningsgrupperna och förvaltningssamverkansgrupperna. 
 
Slutligt beslut om en eventuell sammanslagning skulle ske senast i oktober. Efter en 
lägesbeskrivning av förvaltningschef och den HR–specialist som stöttat i processen 
2021-09-14 så fick kommunstyrelsens arbetsutskott möjlighet att ge sina synpunkter 
inför ett slutligt beslut.  
 
Nuvarande organisation fastställdes genom ett beslut 2016 utifrån förslag i en utredning 
från 2015 som initierades av den dåvarande kommundirektören och gällde från 2017. 
Beslutet innebar att dela den dåvarande omsorgsförvaltningen i två förvaltningar 
(omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd) samt att flytta 
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arbetsmarknadsenheten från utbildningsförvaltningen till förvaltningen för arbete och 
välfärd. Det fanns redan tidigare två nämnder som dåvarande omsorgsförvaltningen 
rapporterade till, omsorgsnämnden och socialnämnden.  
 
En uttalad ambition var att hantera integrationsfrågor i den nya förvaltningen utifrån ett 
behov av kraftsamling kopplat till den pågående flyktingkrisen samt att knyta individ- och 
familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten närmare varandra. Det framgår av 
beslutet att den nya organisationen inte fick medföra några kostnadsökningar för 
styrning, ledning och administration. 2017 beslutades att från 2018 flytta LSS-frågorna 
från omsorgsnämnden till socialnämnden (och därmed förvaltningen för arbete och 
välfärd) som samtidigt bytte namn till nämnden för arbete och välfärd. 
 
En uppföljning drygt fyra år efter att förändringen trädde i kraft finner följande: 
 

 Flyktingkrisen kulminerade redan i slutet av 2015 och under 2016 och 2017 
hanterade kommunen efterarbetet av denna. Det finns fortfarande ett ekonomiskt 
åtagande för kommunen kopplat till de nyanlända som inte kommit i 
sysselsättning vilket hanteras av individ- och familjeomsorgen och 
arbetsmarknadsenheten. De sista resterna av mottagningsorganisationen 
avvecklades under 2019 och 2020.  

 
 Samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten 

har efter en del initiala problem kunnat utvecklas och fungerar från hösten 2019 
väl och dessa har också organisatoriskt knutits närmare varandra inom 
förvaltningen.  

 
 Kostnaderna för styrning, ledning och administration har ökat betydligt sedan 

delningsbeslutet. 
 

 LSS-verksamhetens kostnad per brukare ökade initialt kraftigt efter 
organisationsförändringen men har sedan ett par år minskat så att den är tillbaka 
på ungefär samma nivå som innan förändringen. 

 
 Den ansvariga nämnden för arbete och välfärd beslutade 2019 och 2020 om 

handlingsplaner som inte helt genomförts och inte lett till en ekonomi i balans 
vilket till viss del beror på volymökningar som lett till ökade resursbehov men 
också att åtgärder av olika skäl inte genomförts eller gett förväntad effekt. 

 
Förväntade effekter av en återgång till en gemensam förvaltningsorganisation: 
 

 Minskade kostnader för styrning, ledning och administration. 
 

 Utvecklingen av samordnade insatser från individ- och familjeomsorgen och 
arbetsmarknadsenheten kan fortsätta och intensifieras genom att det inledda 
arbetet fortgår. 

 
 Ett ökat samarbete avseende bemanningsplanering inom LSS, särskilt boende 

och ordinärt boende, vilket kan ge förbättrade personalnyckeltal och positiva 
effekter för sjuktal och kompetensförsörjning. 

 
 Handlingsplanen för att minska kostnaden per brukare kan fortsätta. 
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 Verksamheterna i övrigt förväntas inte påverkas. 
 

 Större möjligheter för stödfunktionerna inom ekonomi och HR att stötta 
förvaltningen i arbetet med att komma till rätta med det ekonomiska underskottet 
med utgångspunkt i den genomlysning av ekonomin som skett under 2020 och 
2021. 

 
En analys har skett av intern organisation, samordnad administration och ledning samt 
behov av förändringar i förvaltningsstrukturen med särskilt avsatt stöd från HR- och 
ekonomiavdelningen och denna har utmynnat i ett förslag till organisation som 
processats inom förvaltningarna. I analysen har frågan om namn på förvaltningen lyfts 
fram som en viktig markering av vilken lagstiftning som hanteras inom förvaltningen och 
att man bygger något nytt och gemensamt. Namnet föreslås därför vara 
socialförvaltningen. Det är då rimligt att den nämnd som styr verksamheten av samma 
anledning kallas socialnämnd. 
 
I enlighet med beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott har de bägge 
förvaltningssamverkansgrupperna utgjort en gemensam arbetsgrupp som tillsammans 
med förvaltningarnas ledningsgrupper genomfört riskbedömningar och också 
dessförinnan varit delaktiga i det analysarbete som skett. Riskbedömning befogas 
beslutet. 
 
Det som kvarstår är en slutlig samverkan inom den centrala samverkansgruppen samt 
förhandling av chefskap för förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Organisationsförändring Omsorgsförvaltning - Arbete och Välfärd 210902 
Protokoll förvaltningssamverkansgrupp omsorg och AV 2021-09-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
HR-chef Marie Björnsson 
HR-specialist Jessica Lindström 
Ekonomichef Åsa Nygren 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Omsorgsförvaltningen/Arbete &Välfärd
Torill Skaar Magnusson 

Verksamhetschefer

Ordinärt boende Särskilt boende 
Myndighet och resurs

Arbetsmarknad, Försörjning 
och daglig verksamhet –

LSS IFO

Chefs- och organisations-
förändring 210907

Administrativ Chef

STAB

IKT-
strateg/

chef

Omsorgsnämnden

STÖDFUNKTIONER
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Socialförvaltningen
Torill Skaar Magnusson 

Förvaltningschef

Ordinärt boende Särskilt boende 
Myndighet och resurs

Arbetsmarknad, 
Försörjning och

Daglig verksamhet –

LSS IFO

Organisationsförändring
Socialförvaltningen 220101

Administrativ 
Chef

STAB

IKT-strateg/chef

Socialnämnden

STÖDFUNKTIONER

635



Socialförvaltningen
Torill Skaar Magnusson 

Förvaltningschef

Organisationsförändring
Socialförvaltningen 220101

Administrativ 
Chef

Faruk Saric

STAB
Ingegerd Åberg

Stabschef

IKT-strateg/chef
(Lås & Larm)

Magnus 
Wickenberg

Socialnämnden

Ordinärt boende Maria 
Bengtsson

Område:
Norra

Charlotte Quist 
Östra

Martina Tärnestig (Vakant)
Södra

Anna Lundström 
Asarum

Besfort Krasniqi
Mörrum

Madeleine Hänninen (Vakant)
Svängsta

Linda Eriksson (Vakant)
Hällaryd

Johanna Isacsson 
Natt

Monica Håkansson 

Särskilt boende 
Anna Ardegård

Boende:
Gustavsborg
Diana Plantin

Michelle Karlsson 
Vakant

Östralycke
Vakant (Martina Tärnestig)

Jennike Westrin 
Linda Wallin 

Maria Jönsson 
Monica Jönsson

Ekegården
Britt Sahlberg 

Agneta Gårdsten 
Mariagården 

Vakant
Eklunden 

Michael Amloh 

Myndighet och resurs 
Rebecca Welander 

Korttidsboende och resurspool
Marie Strömberg 

Myndighet & bostadsanpassning
Carina Rosenquist 

Rehab
Katarina Nilsson
Sjuksköterskor
Gerd Lundgren 

Josefine Westerholm 

Arbetsmarknad, 
Försörjning och daglig 

verksamhet – Valdemar 
Rusch
Område:

Arbetsmarknad 
Sören Davidsen

Försörjning 
Sofie Johnsson

Daglig verksamhet
Tobias Gustafsson

Robert Abrahamsson
Vuxenenhet/behandling (inkl

boende missbruk Mariegården)
Agneta Fager

LSS Agneta Lindblom Eriksson
Boenden:

Helene Appelros
Erik Dahlbergsvägen, Musseronvägen

Suada Kurtaj - vaka
Björkliden, Odlingsvägen, Kurirvägen, 

Fridhem
Jenny Olgrim

Möllebacken, Nya Stan, Boendeteam, 
Mobila teamet

Malin Johansson 
Korta vägen, Boken

Katalin Leszko
PUZZ, Pärlan, Sämjevägen, Diamanten, 

Rubinen
Helene Kjellgren (inkl boenden 

socialpsykiatri)
Länsmansvägen, Mariegården, 
Hasselvägen, Båtsmansgården

Henrik L
LSS-handläggarna (myndighetsutövning), 

Berivan (Annie Attnarsson)
Höralyckan, Mariegården, Rekordvägen

Lena C Nilsson
Personlig assistans, HSL

IFO Helen Ahlberg
(Stf. FC)

Barn och Familj – mottagning 
och utredning

Marie Meijerdahl (Vakant)
Barn och Familj – placering

Menesha Alijaj
Barn och Familj – behandling

Hawazen Saghir

STÖDFUNKTIONER
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Risker/Farhågor           – Möjligheter/fördelar
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Information inför 
riskbedömning 

- Beskrivning om bakgrund
- Vilka förändringar som omorganisationen består av 
- Förväntningar av sammanslagningen
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL FRÅN  
SAMMANTRÄDE MED 
OMSORGSFÖLRVALTNINGEN 
OCH FÖRVALTNINGEN FÖR 
ARBETA OCH VÄLFÄRDS 
SAMVERKANSGRUPP  

                sida 1 av 3 

 

Protokoll från sammanträde med omsorgsförvaltningen 
och förvaltningen för arbete och välfärds 
samverkansgrupp: 

Dag: Tisdagen den 7 september 2021 

Tid: 14:30 – 15:30 

Plats: via Teams 
 
 

Närvarande ledamöter: 
 

Arbetsgivare:   
       Torill Skaar Magnusson 

Agneta Lindblom Eriksson 
Anna Ardegård 
Helen Ahlberg 
Maria Bengtsson 
Valdemar Rusch 
Ingegerd Åberg 

Personal/HR       
Jessica Lindström 
 

Vision       
Malin Eliasson 
Carina Lennartsson 
 

Kommunal 
Charlotta Svensson 
Maria Berntsson 
Kerstin Johnsson 
 

Sveriges Arbetsterapeuter:   
       Ulrika Lindgren 
 
Sekreterare: 

  Gunilla Appelquist 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL FRÅN  
SAMMANTRÄDE MED 
OMSORGSFÖLRVALTNINGEN 
OCH FÖRVALTNINGEN FÖR 
ARBETA OCH VÄLFÄRDS 
SAMVERKANSGRUPP  

                sida 2 av 3 

 

Behandlande ärenden  §1 - §5   
 

 
§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Torill Skaar Magnusson hälsar alla välkomna.  

 
§ 2. Föregående möte 
Inga frågor kring föregående mötesprotokoll. 
 
§ 3. Val av justerare  
Dagens protokoll justeras av Torill Skaar Magnusson, Maria Berntsson, Malin 
Eliasson och Ulrika Lindgren 
 
§ 4. Riskbedömning av en sammanslagning av förvaltningen för 
arbete och välfärd och omsorgsförvaltningen 
Genomförd riskbedömning angående sammanslagning av förvaltningen för arbete 
och välfärd och omsorgsförvaltningen.(riskbedömningen bifogas protokollet) 
 
§ 5. Nästa möte 
12 oktober kl. 14:30 – 16:00 
 
Inbjudan samt kallelse kommer en vecka innan mötet. Punkter som ska tas upp 
skall vara inskickade en vecka innan mötet. 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL FRÅN  
SAMMANTRÄDE MED 
OMSORGSFÖLRVALTNINGEN 
OCH FÖRVALTNINGEN FÖR 
ARBETA OCH VÄLFÄRDS 
SAMVERKANSGRUPP  

                sida 3 av 3 

 

Vid protokollet 
 

(Digital signatur) 
Gunilla Appelquist        
Sekreterare  

 
 

Justeras av  
 
För arbetsgivaren      

 
(Digital signatur)    
Torill Skaar Magnusson     
 
 
För Vison:  För Kommunal:    
 
(Digital signatur)  (Digital signatur) 
Malin Eliasson  Maria Berntsson 
 
För Sveriges Arbetsterapeuter: 
 
(Digital signatur)    
Ulrika Lindgren   
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Riskbedömning/konsekvensbeskrivning och handlingsplan vid förändring 
 
Arbetsgivaren ska regelbundet och vid förändringar undersöka och riskbedöma 
arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig. 
Arbetsgivaren ska dessutom omedelbart eller så snart det är möjligt vidta de åtgärder som 
behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Åtgärder som inte genomförs 
omedelbart ska alltid dokumenteras i en skriftlig och tidsatt handlingsplan.  
Kom ihåg att följa upp åtgärderna! 
 
Gör så här: 

1. Börja med att avgränsa vad som ska riskbedömas och bestäm vilka som ska delta.  
2. Identifiera vilka risker som finns för ohälsa eller olycksfall och sammanställ dem.  
3. Bedöm om riskerna är allvarliga eller inte. Använd gärna riskbedömningsmatrisen 

som stöd för att bedöma hur allvarlig en risk är. 
4. Prioritera riskerna. Allvarliga risker ges högst prioritet.  
5. Bestäm åtgärder.  
6. Utse ansvarig.  
7. Bestäm när åtgärderna ska vara genomförda.  
8. Bestäm datum för när åtgärderna ska följas upp för att se om de gett effekt eller om 
nya åtgärder måste planeras. 

 

Exempel på områden som ska riskbedömas: 

Tekniska och Fysiska faktorer 
- Fysisk miljö (arbetslokaler – belysning, buller, ventilation, farliga ämnen, utrustning, material) 
- Ergonomisk arbetsmiljö (ensidiga rörelser, tunga lyft, obekväma arbetsställningar, möjlighet att 

använda hjälpmedel) 
Social faktorer 

- Socialt (arbetsgemenskap, relationer, ensamarbete, samarbete) 
- Psykologiskt (risk för hot och våld, psykisk påfrestning) 

Organisatoriska faktorer 
- Arbetsorganisation (arbetsgrupper, avdelningstillhörighet) 
- Arbetsledning (närhet, tillgänglighet, ledarnas ansvar och befogenheter, antal medarbetare/chef) 
- Arbetsbelastning (arbetsmängd, arbetstempo, ojämn/jämn belastning) 
- Arbetstider (schema, flexibilitet)  
- Arbetsuppgifter (innehåll, komplexitet, handlingsutrymme, omväxling, stimulans) 
- Medarbetarnas inflytande efter förändringen 
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Använd gärna riskbedömningsmatrisen som stöd för att bedöma hur allvarlig en risk är. 
Matrisen tar hänsyn till hur sannolikt det är att risken inträffar och vilken konsekvens det får 
om den inträffar. 
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Förvaltning 

Omsorgsförvaltningen/Arbete & Välfärd 

Datum 

210907 

Ansvarig chef 

Torill Skaar Magnusson 

Enhet 

Förvaltningsövergripande för 
Omsorgsförvaltning/Arbete & Välfärd 

Berörda arbetsgrupper/medarbetare 

Samtliga medarbetare inom förvaltningarna 
berörs indirekt men främst berörs 
verksamhetschefer, stab och övriga i 
förvaltningsledningen. 

Skyddsombud/arbetsplatsombud 

Ulrika Lindgren, Sveriges Arbetsterapeuter 

Maria Berntsson, Kommunal 

Malin Eliasson, Vison 

Beskrivning av förändringen  

Förvaltningarna Omsorgsförvaltningen och Arbete & Välfärd kommer att slås samman och föreslås vinna laga kraft per den 220101.  

Förändringen kommer att innebära att de två tidigare ledningsgrupperna kommer att slås ihop till en ledningsgrupp. Vid sammanslagningen 
kommer den nya förvaltningen att inta namnet Socialförvaltningen.  

I sammanslagningen kommer en gemensam stab att upprättas och kommer från och med 220101 utgöras av en Stab och två underliggande 
enheter; Administration och IKT/lås & larm.  

Inga övriga förändringar kommer att ske i denna del av förändringsprocessen.  
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Risk 
 

Riskbedömning Åtgärd med 
kommentar 
 

Ansvarig för 
åtgärd 
 

Tid för 
uppföljning 
 

Status vid 
uppföljning  

Liten 
risk 

Medel 
risk 
 

Stor 
risk 

Allvarlig 
risk 

  

Positiva konsekvenser 

Sammanslagningen till en Socialförvaltning visar på ökad hållbarhet, genom att vara EN vårdgivare, vilket skapar en enhetlighet ut mot 
kund/medborgare. Att SoL och HSL kommer under samma paraply skapar styrka för verksamheterna tillika minskad risk att ärenden 
hamnar mellan stolarna. Smidigare kommunikation i ledning och funktioner samt en tydlighet med ett gemensamt ledningssystem. En 
gemensam förvaltning skapar ökad förståelse samt gör det enklare att arbeta över gränser och stötta varandra som kollegor, med så väl 
gemensam så som specifik kompetens, vilket generera en förvaltning som kan arbeta effektivare med styrning, kompetensförsörjning och 
utveckling.   

En nämnd ger ökat helhetsperspektiv och hållbara effektiviseringar.  

En samlad och tydlig ledning inom Socialförvaltningen med en gemensam kraftfull stab, ger förutsättningar för öka samverkan i 
förvaltningen med målet att bli en kostnadseffektiv och hållbar förvaltning.  

 

 

 

 

 

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 a
1f

e0
2f

3-
e1

d6
-4

03
e-

9b
1f

-3
be

6d
cd

76
26

9

646



Risk 
 

Riskbedömning Åtgärd med 
kommentar 
 

Ansvarig för 
åtgärd 
 

Tid för 
uppföljning 
 

Status vid 
uppföljning  

Liten 
risk 

Medel 
risk 
 

Stor 
risk 

Allvarlig 
risk 

  

Med ökad belastning och bredd av 
arbetsuppgifter för FVC och nämnd kan 
förvaltningen tappa fart gällande 
omvärldsbevakning och strategiska frågor.  

Kompetensbrist hos nämnd - nya områden. 

Samt inte har tid och resurser att sätta sig in 
i detaljfrågor och tar icke bearbetade och 
grundade beslut. 

 

X    Arbeta med struktur 
för ledning och 
kommunikation.  

Tydliga uppdrag och 
arbeta för en stark 
arbetsgrupp.  

Nämnd och 
Ledningsgrupp har 
sedan tidigare 
genomgått utbildning i 
SoL och LVU.  

Framtidsdag planeras 
för hela LG 

FVC samt 
nämnd 

220531  

Med ökat helikopterperspektiv där samtliga i 
förvaltningsledning öka graden av strategiskt 
arbete och således tappar dialog med 
operativ organisation. Uppstår gap och risk 
för brister i kvalité. 

X    Strukturellt stöd 

Satsning på EC för att 
skapa stabilitet och 
styrka. 

FVC 220331  
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Risk 
 

Riskbedömning Åtgärd med 
kommentar 
 

Ansvarig för 
åtgärd 
 

Tid för 
uppföljning 
 

Status vid 
uppföljning  

Liten 
risk 

Medel 
risk 
 

Stor 
risk 

Allvarlig 
risk 

  

Olika kulturer i befintliga förvaltningar kan 
skapa svårigheter att skapa EN förvaltning.  

Känsla av att A&V går in i 
Omsorgsförvaltningen och att det inte är en 
sammanslagning på lika villkor.  

 

X    Tydlighet att det är En 
förvaltning och en 
nämnd.  

Att se till 
verksamheternas 
olikheter och att alla 
delar är lika viktiga.  

FVC 220201  

Risk för att enskild VC i sammanslagningen 
inte får tid och resurser att ta sig an det 
övergripande arbetet utan fastnar i sin box. 

 X   Att arbeta aktivt med 
ledningsgruppen och 
hitta samarbetsytor. 
Arbeta med struktur. 
Skapa trygghet i 
gränssnitt mellan VC 
och EC 

FVC 

VC 

220531  

Risk för fortsatta stuprörstänk vilket ökar 
risken med att ärende faller mellan stolarna. 

X    Rutiner och tydlighet i 
struktur och 
samarbetsytor.  

Ta hjälp av gemensam 
stab och 
stödfunktioner 

FVC 

VC 

STAB 

220531  
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Risk 
 

Riskbedömning Åtgärd med 
kommentar 
 

Ansvarig för 
åtgärd 
 

Tid för 
uppföljning 
 

Status vid 
uppföljning  

Liten 
risk 

Medel 
risk 
 

Stor 
risk 

Allvarlig 
risk 

  

Större ledningsgrupp vilket kan försämra 
ledningsstrukturen. Risk för att enskild VC 
inte får ut det som denne behöver av 
ledningsgruppen. Risk att skapa egna 
lösningar som inte är förankrade i 
ledningsgruppen. Risk för att inte uppleva 
tillhörighet.  

X    Ökad struktur samt se 
till syfte och  
ledningsgruppens 
uppdrag.  

Se till helheten och 
stöd i stab och 
stödfunktioner.  

Tydligt mål och 
riktning. 

Främja god 
kommunikation för 
gruppen.   

 

FVC 

 

220531  

Ojämn fördelning mellan 
verksamhetsområden. Risk för ökad 
belastning för enskild VC. 

X    Att se över fördelning 
mellan VC men främst 
hitta synergier och 
stötta och hjälpa 
varandra – Lära känna 
varandra och sina 
verksamheter.  

FVC 

 

VC 

220531 

221231 
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Risk 
 

Riskbedömning Åtgärd med 
kommentar 
 

Ansvarig för 
åtgärd 
 

Tid för 
uppföljning 
 

Status vid 
uppföljning  

Liten 
risk 

Medel 
risk 
 

Stor 
risk 

Allvarlig 
risk 

  

Risk för att tappa specialistkunskap i 
ledningsgrupp. Stabschefens uppdrag att 
bygga bro till stödfunktioner inom staben. 

X    Medvetandegöra 
kompetens för FL samt 
verksamheterna. (EC)  

Staben en tydlig roll i 
ledningsgruppen 

FVC 220101  

Stabens roll är otydlig och kan skapa 
ytterligare utanförskap. Risk att tappa 
kompetens. 

X    Medvetandegöra 
kompetens och arbeta 
aktivt med stabens 
roll, kompetens samt 
öka dialog ut i 
verksamheterna.  

Både kontrollerande, 
utredande och 
stöttande insatser.  

 FVC  

STAB 

220101 

 

 

 

Tappa äldreomsorgen ur ett strategiskt 
perspektiv då tunga individärenden tar tid 
och resurser.  

X    Skapa förutsättningar 
för tid och utrymme 
för varje område  

FVC 220531  

Tappa LSS och IFO när externa utmaningar 
med äldrevården växer sig starkare.  

 

X    Skapa förutsättning 
för tid och utrymme 
för varje område .  

FVC 220531  

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 a
1f

e0
2f

3-
e1

d6
-4

03
e-

9b
1f

-3
be

6d
cd

76
26

9

650



Risk 
 

Riskbedömning Åtgärd med 
kommentar 
 

Ansvarig för 
åtgärd 
 

Tid för 
uppföljning 
 

Status vid 
uppföljning  

Liten 
risk 

Medel 
risk 
 

Stor 
risk 

Allvarlig 
risk 

  

Underskrift: 

 

 

  

Chef    Skyddsombud/Huvudskyddsombud  
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Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Handläggare: Gunilla Appelquist

Arbetsterapeut: Ulrica Lindgren

Administrativ assistent: Malin Eliassonkommunal: Maria Berntsson

Förvaltningschef: Torill Skaar Magnusson
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna FoU-avtal mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner för perioden 
2022-01-01–2023-12-31 i enlighet med upprättat förslag, samt  
 
att ovanstående gäller under förutsättning att samtliga länets kommuner fattar 
motsvarande beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan flera år finns ett avtal mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge om 
gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU). Nuvarande avtal löper ut och 
det nya avtalet gäller 2022-01-01–2023-12-31. 
 
Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och utvecklingsverksamhet. 
Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling, 
kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och utveckla former 
för invånares och medarbetares inflytande inom FoU-verksamhet och stimulera 
samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet. 
 
Ledningsgruppen för ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar och 
ansvarar för inriktningen av det gemensamma FoU-arbetet under verksamhetsåret. 
Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2021 till 
2 953 010 kronor. Region Blekinges bidrag uppgår till 2 953 010 kronor årligen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 123 2021 Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge 
och Blekinges kommuner 
Avtal om FoU-verksamhet 2022-01-01--2023-12-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna FoU-avtal mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner för perioden 
2022-01-01–2023-12-31 i enlighet med upprättat förslag, samt  
 
att ovanstående gäller under förutsättning att samtliga länets kommuner fattar 
motsvarande beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan flera år finns ett avtal mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge om 
gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU). Nuvarande avtal löper ut och 
det nya avtalet gäller 2022-01-01–2023-12-31. 
 
Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och utvecklingsverksamhet. 
Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling, 
kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och utveckla former 
för invånares och medarbetares inflytande inom FoU-verksamhet och stimulera 
samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet. 
 
Ledningsgruppen för ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar och 
ansvarar för inriktningen av det gemensamma FoU-arbetet under verksamhetsåret. 
Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2021 till 
2 953 010 kronor. Region Blekinges bidrag uppgår till 2 953 010 kronor årligen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 123 2021 Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge 
och Blekinges kommuner 
Avtal om FoU-verksamhet 2022-01-01--2023-12-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-10-01 Dnr: 2021/2738 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 317 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 223 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och Blekinges 
kommuner 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna FoU-avtal mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner för perioden 
2022-01-01—2023-12-31 i enlighet med upprättat förslag, samt  
 
att ovanstående gäller under förutsättning att samtliga länets kommuner fattar 
motsvarande beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan flera år finns ett avtal mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge om 
gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU). Nuvarande avtal löper ut och 
det nya avtalet gäller 2022-01-01—2023-12-31. 
 
Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och utvecklingsverksamhet. 
Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling, 
kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och utveckla former 
för invånares och medarbetares inflytande inom FoU-verksamhet och stimulera 
samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet. 
 
Ledningsgruppen för ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar och 
ansvarar för inriktningen av det gemensamma FoU-arbetet under verksamhetsåret. 
Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2021 till 
2 953 010 kronor. Region Blekinges bidrag uppgår till 2 953 010 kronor årligen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ON § 123 2021 Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge 
och Blekinges kommuner 
Avtal om FoU-verksamhet 2022-01-01--2023-12-31 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-10-01 Dnr: 2021/2738 

 

Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-09-22 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Digitalt sammanträde via Zoom, klockan 13:15—17.10. 
Ajournering kl. 15.45-16.00.  

Beslutande Leif Håkansson Ordförande (S) 
Monika Nobach 1:e vice ordf (S) 
Lars-Olof Larsson 2:e vice ordf (KD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Sofie Svensson Ledamot (S) 
Bengt Jensen Ledamot (MP) 
Emma Andersson § 116-130 Ledamot (SD) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 
Bengt Källström Ledamot (S) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulla Olofsson (M) 
Mikael Erdman (S) 

 Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 
Emma Andersson (SD) § 131 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Nils Sjöström (C) 
Ann-Sofie Eriksson (S) 
Dan Munther (KD) 
 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
Rebecca Welander, verksamhetschef  
Maria Bengtsson, verksamhetschef  
Helen Ahlberg, verksamhetschef  
Valdemar Rush, verksamhetschef  
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef 
Anna Ardegård, verksamhetschef  
Annabel Cifuentes, kommunjurist § 118 
John Andén, controller § 119 
Jessica Lindström, HR-specialist § 119 

 

Paragrafer § 116-131  

Utses att justera Monica Nobach (S) 

Justeringsdatum  2021-09-28 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-09-22 

Sida 2(3) 

 

 
Sekreterare Lena Mattsson   
   
Ordförande Digital signatur   
 Leif Håkansson  
   
Justerande Digital signatur   
                              Monica Nobach  
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-09-22 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-09-29 

Tillkännages t.o.m.: 2021-10-20 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-09-22 

Sida 3(3) 

 

 
 
 § 123 Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och 
Blekinges kommuner 2021/2434  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna FoU-avtal mellan Region Blekinge och 
Blekinges kommuner för perioden 2022-01-01—2023-12-31 i enlighet med upprättat 
förslag, under förutsättning att samtliga länets kommuner fattar motsvarande beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan flera år finns ett avtal mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge om 
gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU). Nuvarande avtal löper ut och 
det nya avtalet gäller 2022-01-01—2023-12-31.  
 
Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och utvecklingsverksamhet.  
Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling, 
kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och utveckla former 
för invånares och medarbetares inflytande inom FoU-verksamhet och stimulera 
samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet.  
 
Ledningsgruppen för Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar och 
ansvarar för inriktningen av det gemensamma FoU-arbetet under verksamhetsåret.  
Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2021 till  
2 953 010 kronor. Region Blekinges bidrag uppgår till 2 953 010 kronor årligen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2021-09-06 
Förslag på avtal om FoU-verksamhet 2022-2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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Avtal om FoU-verksamhet  •  Sida 3 (6) 
 

Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och 

kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg 

och Olofström. 

Parter 

Region Blekinge 

Karlskrona kommun 

Ronneby kommun 

Karlshamns kommun 

Sölvesborgs kommun 

Olofströms kommun 

§ 1 Inriktning 
Avtalet reglerar för parterna gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) inom områdena barn 

och unga, vuxna och äldre. Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling, 

kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och utveckla former för medarbetares 

inflytande inom FoU-verksamhet och stimulera samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet i 

syfte att möta invånarnas behov. 

§ 2 Styrning 
Ledningsgruppen för ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar och ansvarar för inriktningen av 

det gemensamma FoU-arbetet under verksamhetsåret. En gång per år, eller vid behov, adjungeras chefen för 

Region Blekinges FoU-verksamhet till LSVO för dialog kring FoU-verksamheten. FoU-strateg ingår som 

ordinarie ledamot i de tre samverkansgrupperna barn och unga, vuxna samt äldre. 

 

§ 3 Innehåll och arbetsformer 

Inom ramen för överenskommen ersättning ska Region Blekinges FoU-verksamhet tillhandahålla tjänster som 

är inriktade på att stödja avtalsparternas gemensamma utveckling av hälsofrämjande insatser, god och nära 

vård, psykisk hälsa samt evidensbaserad praktik, kunskapsstyrning och eventuellt tillkommande områden. Inom 

gemensamt beslutade områden ska FoU-verksamheten arbeta med: 

 

 Praktiknära forskning, följeforskning och utvärdering 

 Ge stöd till kunskaps- och verksamhetsutveckling 

- Bidra till att stärka en evidensbaserad praktik samt stödja införandet av kunskapsstyrning 

 Systematisk uppföljning 

- Erbjuda metodstöd och handledning för uppföljning och analys 

 Implementeringsstöd 

- Erbjuda metodstöd och handledning 

- Stödja genomförande av regionala och nationella satsningar 
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§ 4 Verksamhetsplan 
FoU:s verksamhetsplan ska ligga i linje med LSVO:s målområden samt med större regionala och nationella 

satsningar. Verksamhetsplan för FoU-verksamheten ska baseras på en dialog kring behov med respektive 

finansierande organisation. Dialogerna ska ske i nära samverkan med samtliga parter via LSVO och 

samverkansgrupper samt i årliga FoU-dialoger med respektive part. LSVO ska ange riktningen för kommande 

års FoU-arbete senast i oktober. Förslag till verksamhetsplan för nästkommande år ska presenteras för beslut 

av LSVO senast i december. 

§ 5 Finansiering 
Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2021 till 2 953 010 kronor. Region 

Blekinges bidrag uppgår till 2 953 010 årligen. Indexuppräkning sker med SKR:s prognos för 

Landstingsprisindex (LPIK) som redovisas i ekonominytt hösten innan aktuellt bidragsår. 

 

Kommunernas ekonomiska andelar fördelas under avtalsperioden mellan de enskilda kommunerna enligt 

följande: 

Karlskrona 40%              1 181 204 kronor 

Ronneby 20% 590 602 kronor 

Karlshamn 20% 590 602 kronor 

Sölvesborg 10% 295 301 kronor 

Olofström 10% 295 301 kronor 

 

Utbetalning av bidrag till FoU-verksamhet enligt avtalet skall ske i förskott varvid årsbeloppet förfaller till 

betalning 1 juli.  

§ 6 Redovisning 

Chefen för Region Blekinges FoU-verksamhet ansvarar för parternas gemensamma ekonomi. Parterna ska 

erhålla redovisning av ekonomin minst en gång per år. Redovisning sker vid sammanträde med LSVO. Medel 

som inte har förbrukats under innevarande år ska tas upp för ställningstagande i LSVO om återbetalning. 

§ 7 Avtalsbrott 

Då part anser att väsentligt avtalsbrott kan ha skett beträffande avtalets uppfyllande ska parten skriftligen 

anmäla detta till motparten. 

 

Vid bedömning och slutligt avgörande huruvida avtalsbrott föreligger skall parternas gemensamt tillsätta en 

särskild granskningsgrupp av opartiska personer. De av parterna utsedda personerna utser därefter en tredje 

person. 

 

Övrig tvist om tillämpningen av detta avtal avgörs enligt lag i domstol. 
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§ 8 Avtalstid 

Avtalstiden är 2 (två) år, 2022-01-01 - 2023-12-31. Parterna har rätt att förlänga avtalet med ytterligare 1 (ett) + 

1 (ett) år. En utvärdering av avtalet ska göras efter halva giltighetstiden. Parternas ambition är härvidlag att 

överläggningar om förlängning av avtal skall vara genomförda senast 6 (sex) månader före avtalets upphörande.  

 

§ 9 Uppsägning 

Varje part har möjlighet att aktualisera en uppsägning av avtalet före avtalstidens utgång. En begäran om 

uppsägning behandlas i Regionchefsgruppen och Regionala samverkansrådet. Uppsägningstid för avtalet är 12 

månader. 

 

§ 10 Upprättat avtal 

Detta avtal har upprättats i sex exemplar, varav parterna har tagit var sitt exemplar. 
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För Region Blekinge       För Karlskrona kommun 

 

Karlskrona den      /        2021  Karlskrona den      /        2021 

 

 

 

Lennart Förberg Peter Lilja  Sandra Bizzozero        Carl-Martin Lanér  

Regionstyrelsens ordf Regiondirektör  Kommunstyrelsens ordf Kommundirektör 

 

 

 

För Ronneby kommun   För Karlshamns kommun 

 

Ronneby den      /        2021   Karlskrona den      /        2021 

 

 

 

Roger Fredriksson Tommy Ahlquist Per-Ola Mattsson Daniel Wäppling 

Kommunstyrelsens ordf Kommundirektör Kommunstyrelsen ordf Kommundirektör 

 

 

 

För Sölvesborgs kommun   För Olofströms kommun 

 

Sölvesborg den      /        20201  Olofström den      /        2021 

 

 

 

Louise Erixon   Lars Ericsson  Morgan Bengtsson Iréne Robertsson 

Kommunstyrelsen ordf Kommunchef  Kommunstyrelsens ordf Kommunchef 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta biblioteksplan med medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2021-09-15, § 60, att föreslå kommunfullmäktige att anta 
biblioteksplan med medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024. 
 
Utbildningsnämnden beslutade 2021-09-28, § 57, att ställa sig bakom den del i 
biblioteksplan och medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024 som gäller 
skolbiblioteken. 
 
Det har sedan 2004 funnits en paragraf i bibliotekslagen om att kommuner och landsting 
ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Vilka planer och på vilket sätt har varit 
omstritt. En ny bibliotekslag trädde i kraft den 1 januari 2014, där det står att kommuner 
och landsting ska anta biblioteksplaner. 
 
Det åligger således varje kommun och region att anta en biblioteksplan. Det har tidigare 
varit en folkbiblioteksplan och inte en heltäckande kommunal biblioteksplan. I 
biblioteksplanen för Karlshamn för 2022-2024 tas ett helhetsgrepp på den kommunala 
biblioteksverksamheten, där både folkbibliotekets verksamhet och skolbibliotekens 
verksamheter ingår. Biblioteksplanen har även utökats med en medieplan som ger 
medborgarna en fördjupad syn på både folkbibliotekets och skolbibliotekens utbud och 
service med avseende på medier. 
 
Biblioteksplanen ska vara ett styrdokument som tydliggör verksamhetens uppdrag för 
personal och beslutsfattare. Det ska även synliggöra utbud och service för 
medborgarna, vilket gynnar deras möjlighet att påverka och ställa krav. Biblioteksplanen 
ska vara uppföljningsbar, den ska vara kopplad till bibliotekslagen samt följa den 
uppföljningsstruktur som finns genom Karlshamns kommuns aktuella styrmodell. 
 
Kungliga biblioteket har i uppdrag att tillsammans med regionala biblioteksverksamheter 
och landets kommuner följa upp hur biblioteksplanerna utformats och används. 
Karlshamns kommun ansöker årligen om inköpsstöd till litteratur från Kulturrådet. För att 
erhålla medel krävs en aktuell och giltig biblioteksplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 60 2021 Biblioteksplan med medieplan för Karlshamns 
kommun 2022-2024(1) 
Biblioteksplan och medieplan 2022-2024 
Protokollsutdrag UN § 57 2021 Biblioteksplan och medieplan för Karlshamns 
kommun 2022-2024 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden  
Utbildningsnämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta biblioteksplan med medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2021-09-15, § 60, att föreslå kommunfullmäktige att anta 
biblioteksplan med medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024. 
 
Utbildningsnämnden beslutade 2021-09-28, § 57, att ställa sig bakom den del i 
biblioteksplan och medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024 som gäller 
skolbiblioteken. 
 
Det har sedan 2004 funnits en paragraf i bibliotekslagen om att kommuner och landsting 
ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Vilka planer och på vilket sätt har varit 
omstritt. En ny bibliotekslag trädde i kraft den 1 januari 2014, där det står att kommuner 
och landsting ska anta biblioteksplaner. 
 
Det åligger således varje kommun och region att anta en biblioteksplan. Det har tidigare 
varit en folkbiblioteksplan och inte en heltäckande kommunal biblioteksplan. I 
biblioteksplanen för Karlshamn för 2022-2024 tas ett helhetsgrepp på den kommunala 
biblioteksverksamheten, där både folkbibliotekets verksamhet och skolbibliotekens 
verksamheter ingår. Biblioteksplanen har även utökats med en medieplan som ger 
medborgarna en fördjupad syn på både folkbibliotekets och skolbibliotekens utbud och 
service med avseende på medier. 
 
Biblioteksplanen ska vara ett styrdokument som tydliggör verksamhetens uppdrag för 
personal och beslutsfattare. Det ska även synliggöra utbud och service för 
medborgarna, vilket gynnar deras möjlighet att påverka och ställa krav. Biblioteksplanen 
ska vara uppföljningsbar, den ska vara kopplad till bibliotekslagen samt följa den 
uppföljningsstruktur som finns genom Karlshamns kommuns aktuella styrmodell. 
 
Kungliga biblioteket har i uppdrag att tillsammans med regionala biblioteksverksamheter 
och landets kommuner följa upp hur biblioteksplanerna utformats och används. 
Karlshamns kommun ansöker årligen om inköpsstöd till litteratur från Kulturrådet. För att 
erhålla medel krävs en aktuell och giltig biblioteksplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 60 2021 Biblioteksplan med medieplan för Karlshamns 
kommun 2022-2024(1) 
Biblioteksplan och medieplan 2022-2024 
Protokollsutdrag UN § 57 2021 Biblioteksplan och medieplan för Karlshamns 
kommun 2022-2024 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden  
Utbildningsnämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-09-28 Dnr: 2021/2697 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 314 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 228 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Biblioteksplan med medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta biblioteksplan med medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2021-09-15, § 60, att föreslå kommunfullmäktige att anta 
biblioteksplan med medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024. 
 
Utbildningsnämnden beslutade 2021-09-28, § 57, att ställa sig bakom den del i 
biblioteksplan och medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024 som gäller 
skolbiblioteken. 
 
Det har sedan 2004 funnits en paragraf i bibliotekslagen om att kommuner och landsting 
ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Vilka planer och på vilket sätt har varit 
omstritt. En ny bibliotekslag trädde i kraft den 1 januari 2014, där det står att kommuner 
och landsting ska anta biblioteksplaner. 
 
Det åligger således varje kommun och region att anta en biblioteksplan. Det har tidigare 
varit en folkbiblioteksplan och inte en heltäckande kommunal biblioteksplan. I 
biblioteksplanen för Karlshamn för 2022-2024 tas ett helhetsgrepp på den kommunala 
biblioteksverksamheten, där både folkbibliotekets verksamhet och skolbibliotekens 
verksamheter ingår. Biblioteksplanen har även utökats med en medieplan som ger 
medborgarna en fördjupad syn på både folkbibliotekets och skolbibliotekens utbud och 
service med avseende på medier. 
 
Biblioteksplanen ska vara ett styrdokument som tydliggör verksamhetens uppdrag för 
personal och beslutsfattare. Det ska även synliggöra utbud och service för 
medborgarna, vilket gynnar deras möjlighet att påverka och ställa krav. Biblioteksplanen 
ska vara uppföljningsbar, den ska vara kopplad till bibliotekslagen samt följa den 
uppföljningsstruktur som finns genom Karlshamns kommuns aktuella styrmodell. 
 
Kungliga biblioteket har i uppdrag att tillsammans med regionala biblioteksverksamheter 
och landets kommuner följa upp hur biblioteksplanerna utformats och används. 
Karlshamns kommun ansöker årligen om inköpsstöd till litteratur från Kulturrådet. För att 
erhålla medel krävs en aktuell och giltig biblioteksplan. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-09-28 Dnr: 2021/2697 

 

Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 60 2021 Biblioteksplan med medieplan för Karlshamns 
kommun 2022-2024(1) 
Biblioteksplan och medieplan 2022-2024 
Protokollsutdrag UN § 57 2021 Biblioteksplan och medieplan för Karlshamns 
kommun 2022-2024 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden  
Utbildningsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Beslutande Lena Sandgren Ordförande (S) 
Claes Jansson 1:e vice ordf (MP) 
Ulla Olofsson §§ 59-73 2:e vice ordf (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Leif Gummesson Ledamot (S) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Sara Helgefalk (M)  Ulla Olofsson §§ 55-58  
Thomas Johansson (S)  Ingrid Hagberg-Hake (S)   
Britt Kilsäter (M)  Laila Johansson (KD)  

Närvarande 
ersättare 

Sara Helgefalk §§ 59-73  
Anna Atmander (MP), Ulrika Berggren (SD),  
  

Övriga Daniel Wäppling, förvaltningschef/kommundirektör  
Emma Håkansson, nämndsekreterare  
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef  
Susanne Johnsson, bibliotekschef  
Fredrik Gustafsson, enhetschef musikskolan §§ 55-66  
Pernilla Ekvall Liljeqvist, kultursamordnare §§ 67-68  
Jenny Andersson, folkhälsosamordnare §§ 55-57  
Lars-Inge Kjellberg, lekmannarevisor § 58  
Tommy Strannemalm, lekmannarevisor §§ 55-58  
Lars Eriksson, revisor E & Y § 58  
Marie Nilsson, controller § 59  

Paragrafer §§ 55-73  

Utses att justera Cecilia Holmberg (M) 

Justeringsdatum  2021-09-22 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Emma Håkansson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Lena Sandgren  
   
Justerande …………………………………………  
          Cecilia Holmberg 
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Karlshamns 
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PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-09-15 

Sida 3(3) 

 

§ 60 Biblioteksplan med medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024 2021/2403 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan med medieplan 
för Karlshamns kommun 2022-2024. 
 
Sammanfattning 
 
Det har sedan 2004 funnits en paragraf i bibliotekslagen om att kommuner och landsting 
ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Vilka planer och på vilket sätt har varit 
omstritt. En ny bibliotekslag trädde i kraft den 1 januari 2014, där det står att kommuner 
och landsting ska anta biblioteksplaner.  
 
Det åligger således varje kommun och region att anta en biblioteksplan. Det har tidigare 
varit en folkbiblioteksplan och inte en heltäckande kommunal biblioteksplan. I 
biblioteksplanen för Karlshamn för 2022-2024 tas ett helhetsgrepp på den kommunala 
biblioteksverksamheten, där både folkbibliotekets verksamhet och skolbibliotekens 
verksamheter ingår. Biblioteksplanen har även utökats med en medieplan som ger 
medborgarna en fördjupad syn på både folkbibliotekets och skolbibliotekens utbud och 
service med avseende på medier. 
 
Biblioteksplanen ska vara ett styrdokument som tydliggör verksamhetens uppdrag för 
personal och beslutsfattare. Det ska även synliggöra utbud och service för 
medborgarna, vilket gynnar deras möjlighet att påverka och ställa krav. Biblioteksplanen 
ska vara uppföljningsbar, den ska vara kopplad till bibliotekslagen samt följa den 
uppföljningsstruktur som finns genom Karlshamns kommuns aktuella styrmodell.  
 
Kungliga biblioteket har i uppdrag att tillsammans med regionala biblioteksverksamheter 
och landets kommuner följa upp hur biblioteksplanerna utformats och används. 
Karlshamns kommun ansöker årligen om inköpsstöd till litteratur från Kulturrådet. För att 
erhålla medel krävs en aktuell och giltig biblioteksplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-01 
Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020_191114 
Biblioteksplan med medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024_arbetsdokument 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Utbildningsnämnden 
Daniel Wäppling, förvaltningschef/kommundirektör 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Susanne Johnsson, bibliotekschef 
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Bakgrund 

Biblioteksplanen för Karlshamns kommun är utarbetad av kulturnämnden i samråd 

med representanter från förvaltningarna för medborgarna. Planen är politiskt 

förankrad och omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i kommunen 

samt åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. 

I bibliotekslagen anges att varje kommun ska ha en antagen plan för sin verksamhet 

på biblioteksområdet (SFS 2013:801,17 §). I biblioteksplanen för Karlshamns 

kommun 2022-2024 tas ett helhetsgrepp på den kommunala biblioteksverksamheten 

inom kommunen. Här redogörs också för samverkan på kommunal, regional och 

nationell nivå. 

Biblioteksplanen har utökats med en medieplan som ger medborgarna en fördjupad 

syn på folkbibliotekets utbud och service med avseende på medier. 

Biblioteksplanens syfte, användning och uppföljning 

Biblioteksplanen ska ange verksamhetens prioriteringar och inriktningar för 

biblioteksverksamheterna i Karlshamns kommun och är ett styrdokument som 

tydliggör verksamheternas uppdrag. Den synliggör utbud och service för 

medborgarna, så att deras förutsättningar påverkar huvudmannens överväganden, 

liksom möjligheterna att samverka, påverka och ställa krav. 

Biblioteksplanen relaterar till verksamhetsplaner på olika nivåer, andra kommunala 

styrdokument samt styrdokument på regional och nationell nivå. 

Kungliga biblioteket (KB) är den myndighet som av regeringen utsetts att ha en 

nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteks-

verksamhetsväsendet. KB är också den myndighet som tillsammans med de regionala 

biblioteksverksamheterna och kommunerna följer upp hur biblioteksplaner utformas 

och används (SFS 2013:801, §18 ). 

Biblioteksplanens innehåll och användning följs upp genom rutinerna som beskrivs i 

Karlshamns kommuns aktuella styrmodell.  Kulturnämnden ansvarar för 

folkbibliotekeken och utbildningsnämnden för skolbiblioteken, dessa nämnder 

upprättar årligen verksamhetsplaner och uppföljning av dessa sker i enlighet med den 

styrnings och uppföljningsprocess som Karlshamns kommun tillämpar. 

Omvärld och utmaningar 

Vi lever i en föränderlig värld och utformningen av biblioteksverksamheten påverkas 

av samhällsutvecklingen och medborgarnas förväntningar på biblioteken. 

I takt med att samhället utvecklas breddas också bilden av vilken roll folkbiblioteket 

kan spela i människors vardag och för deras delaktighet i ett demokratiskt samhälle. 

Biblioteket åtnjuter högt förtroende hos medborgarna och är fortfarande starkt 

förknippat med böcker, läsning och hjälp med digitala tjänster.  

Idag är bibliotek även demokratifrämjande mötesplatser där bibliotekarier arbetar 

med att öka medborgarnas kompetens kring källkritik, digitala verktyg med mera.  

Teknik och självservice möjliggör utökade öppettider, meröppet, och det innebär att 
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tillgängligheten till lokaler och resurser kan utnyttjas av användare efter egna behov 

på tider som passar dem.  

Andra utmaningar är digitalt deltagande som ställer krav på medborgare vad gäller 

praktisk IT-kompentens. I rapporten Digitalt utanförskap (2020) benämns att nästan 

hela befolkningen i Sverige använder internet. Det finns dock fortfarande de som 

inte använder eller sällan använder internet. Detta kan skapa ett utanförskap då allt 

fler av samhällets tjänster idag finns på nätet.  

En annan utmaning är att få bibliotekets lokaler och verksamhet att vara tillgänglig 

för alla. Många människor med olika kognitiva funktionsvariationer kommer inte till 

biblioteket på grund av att lokalerna  och att verksmaheten inte är anpassade efter 

deras behov. 

Läsförmåga och läsintresse minskar hos barn och unga. Skolornas resultat-

uppföljningar visar att det finns betydande skillnader i språkliga förmågor mellan 

olika grupper av elever, till exempel flickor och pojkar. Föräldrars utbildnings-

bakgrund har också stor betydelse för individens lärande och utveckling och i 

förlängningen livschanser. 

Organisation och arbetssätt 

Karlshamns kommun har gjort en organisationsförändring där Bibliotek & Kultur 

ingår i avdelningen Kultur & Fritid i Kommunstyrelseförvaltningen. En kulturchef 

har tillsats till avdelningen och en bibliotekschef till folkbiblioteken.  

Biblioteken är under utveckling och för att möta framtidens krav och behov är det 

viktigt att vid alla nyrekryteringar ta hänsyn till biblioteksorganisationens behov av 

bibliotekarier med nyckelkompetens eller andra specialister.  

Personalen är bibliotekens viktigaste resurs. En ny organisationsstruktur medför 

effektivare resursutnyttjande. Nya arbetssätt implementeras, exempelvis en tydlig 

projektorienterad organisation. För att upprätthålla en hög kompetensnivå bland 

personalen erfordras adekvata och fortlöpande kompetens utvecklingsinsatser. 

En allt viktigare del av folkbibliotekens verksamhet är att marknadsföra service, 

medieutbud och tjänster.  

Bibliotek & Kulturs Kommunikationsplan 2021 anger hur man kan arbeta strategiskt 

med att stärka Karlshamns kommuns varumärke där Bibliotek & Kultur tydliggör 

sina verksamheter och tjänster som erbjuds alla medborgare. 

Bibliotekens organisationstillhörighet och lokalisering 

I Karlshamns kommun ansvarar två nämnder för biblioteksfrågorna. Kulturnämnden 

ansvarar för folkbiblioteken, utbildningsnämnden för skolbiblioteken. Blekinge 

tekniska högskola med staten som huvudman ansvarar för bibliotek Piren. 

Karlshamns folkbibliotek innefattar i nuläget fem fysiska bibliotek: Karlshamns 

Stadsbibliotek samt fyra lokalbibliotek. I Asarum, Stenbacka bibliotek som är ett 
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integrerat folk- och skolbibliotek, Hällaryd, Mörrum och Svängsta. Dessutom finns 

ett digitalt bibliotek, Arena. 

Karlshamns Stadsbibliotek är lokaliserat i Citygallerian. Lokalerna är begränsade. 

Biblioteket saknar yta för programverksamhet, studierum och utställningar. 

Bibliotekets tre lokaler är utspridda och uppdelade på två våningar och är på så sätt 

personalkrävande. Under perioden 2022–2024 kommer stadsbibliotekets yta att 

utökas och byggas om för att tillfredsställa behoven.  

Lokalbiblioteken är en viktig resurs för att profilera orten och stärka den lokala 

identiteten. Meröppet finns i nuläget på tre av lokalbiblioteken, Asarum, Svängsta 

och Hällaryd. Mediebestånd och personal är gemensamt för hela organisationen.  

På varje lokalbibliotek finns en föreståndare. 

Regionalt och nationellt samarbete 

Vikten av samverkan fastslås i bibliotekslagen (2013:801, 14 §). Syftet är att ge alla 

tillgång till landets samlade biblioteksresurser. Bibliotek och bibliotekshuvudmän 

inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka. 

För att ta del av modern biblioteksutveckling och för att kunna arbeta strategiskt med 

olika biblioteksfrågor ingår Bibliotek och Kultur både i ett regionalt och nationellt 

samarbete med Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (BiBK), Sveriges 

depåbibliotek och lånecentral i Umeå, Kungliga biblioteket och Mångspråkiga 

lånecentralen. 

Folkbibliotekens huvudfunktioner och målgrupper 

Bibliotekslagen (2013:801, 14 §, 4 §, 5 §) tydliggör vilken roll biblioteket ska spela i ett 

samhälleligt perspektiv. Lagen slår fast att biblioteken ska verka för det demokratiska 

samhällets utveckling. 

Biblioteken ska bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.Biblioteken ska 

främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 

tillgänglig för alla. Folkbiblioteket är en neutral och demokratisk mötesplats och 

verksamhetens service riktar sig till alla.  

Samtliga fem folkbibliotek arbetar aktivt för att vara en arena som riktar sig till 

samtliga medborgare i Karlshamns kommun oavsett ålder, kön, funktionsvariationer, 

etnisk tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion 

eller annan trosuppfattning. 

 

Folkbibliotekens prioriterade lagstadgade målgrupper är: 

 Barn och unga 

Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga och främja 

språkutveckling, läsning och tillgång till litteratur. 

 Personer med funktionsvariationer 
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Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsvariationer. 

Biblioteken ska utifrån deras olika behov och förutsättningar, erbjuda litteratur och 

tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. 

 De nationella minoriteterna 

Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna. Bland 

annat ska biblioteken erbjuda litteratur och information på de nationella 

minoritetsspråken; jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.  

 Personer med andra modersmål än svenska 

Den ökade mångfalden och det ökande antalet personer med annat modersmål än 

svenska ställer krav på bemötande och insatser för att främja inkludering i 

kommunen. 

Kommunprogram Karlshamn, inriktnings- och verksamhetsmål  

Karlshamns kommuns kommunprogram 2019–2022 utgör den politiska inriktningen 

för Karlshamns kommun under innevarande mandatperiod. Programmet talar om 

vad vi ska göra för att arbeta i visionens riktning och omsätts i nämnder, 

förvaltningar och bolag bland annat genom verksamhetsplaner.  

Kommunprogrammet är indelat i fem områden formulerade som inriktningsmål:    

 Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle  

 Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet  

 Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap  

 Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet  

 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation   

De mål som finns uttryckta i nämndernas årliga verksamhetsplaner synliggör 

prioriteringar och satsningar, och mål och mått ger oss möjligheter att följa 

om verksamheten är på väg mot önskvärda resultat. 

Biblioteksplanen utgör ett strategiskt dokument som konkretiserar biblioteks-

verksamheternas uppdrag och funktion i relation till såväl de kommunala 

inriktningsmålen som de statliga styrdokumenten och till andra lagar, konventioner 

och riktlinjer som har inverkan på de olika biblioteksverksamheterna.  

Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 

I kommunprogrammet sätts under detta inriktningsmål blicken på morgondagens 

samhälle och man lyfter aspekter som jämlikhet, folkhälsa, den digitala 

utvecklingen och tillgång till bland annat utbildning och information.  
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Allas lika tillgång till kunskap, information och kultur skapar förutsättningar för ett 

mera jämlikt och jämställt samhälle 

Bibliotekslagen reglerar att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och att 

verksamheten ska vara anpassad till användarnas behov. Lagen reglerar också att 

utbud och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.  

Det regleras i lagen att biblioteken inom det allmänna biblioteksväsendet ska 

samverka för att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser. Det är 

avgiftsfritt att låna eller få tillgång till litteratur som finns i den gemensamma 

katalogen för Blekingebiblioteken. 

Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur och dessutom 

ägna särskild uppmärksamhet åt de prioriterade målgrupperna. 

Folkbiblioteken i Karlshamn har under sina öppettider bemannade informations-

diskar. Det innebär att personalen möter, besvarar och handleder allmänheten i vitt 

skilda frågor, tar emot litteraturbeställningar och hjälper till vid datorer, kopiering 

och scanning. Detta gäller även frågor som kommer via telefon eller e-post. 

Biblioteken har en webbplats, där man har tillgång till bibliotekets olika tjänster 

dygnet runt. De tre meröppna lokalbiblioteken har generösa öppettider alla veckans 

dagar. 

Meröppet är tillgängligt för alla över 18 år som besöker det meröppna biblioteket och 

skriver på ett meröppetavtal. Meröppetanvändare har tillgång till bibliotekets lokaler, 

samlingar samt datorer med möjlighet att skriva ut. 

Tar ansvar för morgondagens digitaliserade och demokratiserade 

informationssamhälle 

På samtliga bibliotek finns trådlöst nätverk som är öppet och gratis för alla. 

Användarna kan nyttja bibliotekets datorer samt scanna, kopiera och skriva ut 

dokument. Biblioteken erbjuder en rad e-tjänster, som gör att användare exempelvis 

kan reservera och låna om böcker, söka information i databaser eller låna e- 

böcker och e-tidskrifter. E-boksutlåning är en viktig tjänst i bibliotekens utbud och 

efterfrågan förväntas öka.   

Folkbiblioteken erbjuder handledning av IT-tjänster och workshops för att öka 

medborgarnas digitala kunskaper. Det gäller både de egna digitala tjänsterna men 

även andra samhällsnyttiga tjänster. Detta för att öka medborgarnas media-och 

informationskunnighet (MIK) och underlätta användandet av digitala tjänster i 

samhället. 

Folkbiblioteken erbjuder även möjligheter för barn och unga att utveckla sina 

kunskaper inom digital teknik, Diglabb. Digilabb är öppet för alla och är en 

integrerad del av bibliotekets verksamhet. Digilabb finns på biblioteket i Asarum och 

är en viktig mötesplats för digitalt lärande och skapande för bland annat barn och 

unga. 
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Utvecklingsmål 

 I samarbete med Blekingebiblioteken, Karlshamn, Ronneby, Olofström och 

Sölvesborg ökas tillgängligheten av medier. En ny webbplats är under 

utveckling liksom ett gemensamt lånekort. 

 Bli tillgängliga för fler genom uppsökande verksamhet och digitala lösningar, 

bland annat genom det statliga projektet Stärkta bibliotek från Kulturrådet. 

 Öka digital kompetens hos medarbetarna för att kunna bidra till att utveckla 

medborgarnas kompetens. 

Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 

Kulturnämndens verksamheter stödjer det livslånga lärandet 

Biblioteksverksamhet är en öppen demokratisk arena, där människor har möjlighet 

att påverka, informeras och få stöd och hjälp att orientera sig. Folkbiblioteken utgör 

en mötesplats och en miljö för lärande. Medborgarna har tillgång till olika medier, 

tidningar och tidskrifter samt möjlighet att påverka inköp av media. Medborgare har 

möjlighet att använda teknik, att få tillgång till databaser och sökkompetens.  

Folkbiblioteket har en unik roll i infrastrukturen för det livslånga lärandet. Allt fler 

väljer att utbilda sig på högskola/universitet och många läser på distans. 

Folkbiblioteket är en viktig länk i att ge tillgång till medier, fylla studenters behov av 

studie- och mötesplatser och bistå vid informationssökning.   

Kulturnämndens verksamheters läsfrämjande insatser och kulturaktiviteter stödjer 

inlärning i kommunens pedagogiska verksamheter 

En del i folkbibliotekets arbete är att främja intresset för bildning, upplysning, 

utbildning, forskning och kulturell verksamhet. Övriga tjänster är till exempel 

programverksamhet och släktforskning.   

Bibliotekets uppdrag är att främja och inspirera till litteraturläsning och samtal, ge 

tillfällen till möten med författare och föreläsare som kan ge nyfikenhet och intressen 

till nya kunskaper. Verksamheter inom biblioteket arbetar specifikt med detta 

uppdrag genom bokcirklar, författarbesök och föreläsningsprogram, inköp av medier 

samt pedagogiskt arbete med att lyfta fram litteratur både i det fysiska rummet och i 

våra digitala kanaler. 

Folkbiblioteken i Karlshamn verkar för att samtliga barn i kommunen ska få 

kännedom om bibliotekens verksamhet. Språkstegen är en långsiktig 

föräldrastödjande satsning på små barns språkutveckling. Genom samverkan mellan 

BVC, bibliotek, förskola och logopedi nås alla barn i Blekinge med minst 2 insatser. 

Ett Kapprumsbibliotek har startats upp på en småbarnsavdelning i samarbete med 

biblioteket och en förskola. Ett Bokstartprojekt är på gång i samarbete med 

biblioteket, förskola och BVC för att nå läsovana familjer med små barn (0-3år). 

Övriga aktiviteter är sagostunder för olika åldrar, teater, slöjd, målarverkstad, 

lördagspyssel, skyltning av nya medier. Biblioteket arbetar även pedagogiskt med 

bokade klassbesök på biblioteken. 
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På Karlshamns Stadsbibliotek finns en särskilt inrättad förskolepool med  

uppgift att förse kommunens förskolor med speciella önskemål av böcker och media. 

Dessutom har förskolorna i Karlshamns kommun möjlighet att via Stadsbiblioteket 

och lokalbiblioteken få böcker enligt schema eller vid behov.  

Folkbiblioteket fungerar som samverkanspartner för förskolorna och bibliotekarierna 

kan ge tips på både barnlitteratur och aktuell litteratur för personalen. 

Skolklasser i grundskolan erbjuds vid upprepade tillfällen att ta del av folkbibliotekets 

läsfrämjande arbete och det erbjuds klassbesök och bokprat samt biblioteks-

undervisning vid önskemål. Från förskolenivå upp till sjätte klass är det 

folkbiblioteket som i samarbete med skolans pedagoger förser elever med litteratur.  

På Karlshamns Stadsbibliotek finns en skolpool som servar skolorna med 

kompletterande medier och har en samordnade funktion. Det sker regelbundna 

samrådsmöten mellan skolrepresentanter, skolbibliotekarier och folkbiblioteket.  

Skolpoolen fungerar som en garant för att alla kommunens grundskolor har god 

tillgång till fakta, skönlitteratur, lättläst, digitala medier, andra språk, informations-

sökning etc. Därutöver skickas boklådor regelbundet ut till väntrummen på BVC, 

folktandvården, sjukhuset och socialtjänsten samt till Kreativum. 

Folkbiblioteken erbjuder även läsfrämjande verksamhet  för barn och unga på 

fritiden, exempelvis bokcirklar. Från årskurs 7 är det främst skolbiblioteken som 

samarbetar med lärarna.  

Utvecklingsmål 

 Språkstimulerande insatser för yngre barn, till exempel Kapprumsbibliotek på 

förskolor. 

 Nå läsovana familjer i projektet Bokstart som är ett samarbete med förskola 

och BVC. 

 Erbjuda relevanta läsfrämjande insatser mot skolelever med bland annat 

digitala lösningar. 

 Fortsätta att arbeta med att nå alla skolklasser, enligt läsfrämjandeplanen att 

besöka sitt bibliotek för bokprat. 

 Fortsätta utveckla samarbetet med skolrepresentanter från grundskolan och 

skolbibliotek. 

 Utveckla det mobila och digitala biblioteket för att nå fler målgrupper. 
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Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 

I kommunprogrammet finns under detta inriktningsmål en stark koppling till 

människors möjligheter att leva och verka i hela kommunen.  

Stimulerar till företagsamhet och entreprenörskap inom kulturområdet  

Förutom det grundläggande uppdraget att göra biblioteksverksamhet tillgänglig för 

alla, så svarar bibliotekens verksamhet också mot målsättningen att stimulera 

företagsamhet och entreprenörskap inom KKN, kulturella kreativa näringar. 

Att biblioteksverksamhet finns tillgänglig på flera av kommunens tätorter, och på ett 

sätt som anpassas till de lokala förutsättningarna, bidrar till berörda lokalsamhällens 

attraktionskraft. Detta särskilt när biblioteksverksamheten innefattar meröppet, 

aktiviteter och programverksamhet. Tillgång till lokaler och utrustning 

förbättrar möjligheterna att starta och driva företag i kommunen som helhet. 

Bidrar till att öka tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela kommunen 

Meröppet som finns på Stenbacka, Svängsta och Hällaryds bibliotek har inneburit 

ökad tillgänglighet för kommunens medborgare. Under generösa öppettider veckans 

alla dagar även när det inte finns personal får meröppetanvändare tillgång till 

bibliotekets lokaler och tjänster.  

Utvecklingsmål 

 Stadsbiblioteket är fortsatt lokaliserat i Citygallerian. Ny lokal kommer 

utvecklas till en ny barnavdelning och befintlig yta kommer byggas om till en 

hörsal/multisal. Nya personalutrymmen är planerade att byggas på plan 4.  

 Ett meröppet, relevant och modernt lokalbibliotek i Mörrum.  
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Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 

Erbjuder öppna, demokratiska arenor och mötesplatser med tillgång till litteratur, 

lässtimulans och god information 

Personer med funktionsvariationer 

För personer som på grund av läsnedsättning inte kan tillgodogöra sig skriven text 

erbjuder biblioteket tillgång till talböcker och tekniska hjälpmedel. Folkbiblioteken 

samarbetar bland annat med Synskadades Riksförbund (SRF) i Karlshamn. 

För att nå ut till de barn och unga som är i behov av talböcker samarbetar 

folkbiblioteket med lärare och specialpedagoger. På folkbibliotekens barn- och 

ungdomsavdelningar finns så kallade Äppelhyllor. Där finns det medier för och om 

barn och unga med funktionsvariationer.    

För vuxna med funktionsvariationer har folkbiblioteket lättlästa medier, 

storstilsböcker och en verksamhet under utveckling.  

Boken kommer 

Det är en service som riktar sig mot de kommuninvånare som på grund av sjukdom 

eller funktionsvariationer inte kan ta sig till folkbiblioteket. De erbjuds hemkörning 

av böcker och andra medier.  

Biblioteket erbjuder även efter önskemål leveranser av boklådor med utvalda medier 

till individer i daglig verksamhet eller särskilda grupper, till exempel på särskilda 

boenden eller trygghetsboenden i kommunen. 

Personer med annat modersmål 

Folkbiblioteken erbjuder litteratur på andra språk än svenska och på lättläst svenska. 

Samarbete sker med skolor och förskolor för att förse elever med litteratur. Den 

ökade mångfalden och det ökande antalet personer med annat modersmål än svenska 

ställer krav på bemötande och insatser för att främja inkludering i kommunen. 

Folkbiblioteken erbjuder tillgång till litteratur på andra språk genom ett eget bestånd 

och beställer även depåer av böcker på efterfrågat språk. 

Utvecklingsmål 

 Anpassa och tillgängliggöra lokaler och utveckla verksamheten riktad mot 

personer med funktionsvariationer.     

 Öka personalens kompetens inom området kognitiva funktionsvariationer.  

 Utveckla talboksverksamheten genom tjänsten Talboken kommer, en tjänst 

från Myndigheten för tillgängliga medier. Tjänsten innebär att biblioteket 

lägger talböcker i låntagarens digitala bokhylla och att låntagaren därefter får 

böckerna direkt till sin spelare. 
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Skolbiblioteken 

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska 

ha tillgång till skolbibliotek (skollagen 2 kap 36 §). Rektor har ansvaret för att 

skolbiblioteket används i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga 

och digitala kompetens. Att kunna läsa, skriva och ha digital kompetens är en 

förutsättning för lärande, en demokratisk rättighet och viktigt för att kunna vara en 

aktiv samhällsmedborgare. Det är av största vikt att alla barn och unga i kommunen 

får god tillgång till medier och upplevelser. För att möta detta behov krävs att 

folkbiblioteket samverkar med såväl förskola som skola.  

Vuxenutbildningens behov av tillgång till bibliotek omfattas av bibliotekslagen.  

Ett viktigt fokusområde för skolorna och skolbiblioteken är skolans kompensatoriska 

uppdrag, det vill säga att alla elever oavsett behov och förutsättningar, ges möjlighet 

att nå målen för utbildningen. Faktorer som kön, annat modersmål än svenska, 

föräldrars utbildningsbakgrund, stress och psykisk ohälsa och funktionsvariationer 

ska inte vara avgörande för individens lärande och utveckling.  

Det ställer krav på verksamheten att välja metoder och förhållningssätt grundade i 

forskning och beprövad erfarenhet. Normkritik, språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt och arbete med skolans värdegrund är några exempel.  

Ett annat fokusområde är informations- och mediekompetens. Skolan och 

skolbiblioteken behöver möta strömningar i samhället som handlar 

om faktaresistens, polarisering och konspirationsteorier.  

Nuläge 

I Karlshamns kommun finns det åtta F-6 grundskolor, tre kommunala 

högstadieskolor samt en kommunal gymnasieskola. På varje högstadieskola finns en 

heltidsanställd fackutbildad skolbibliotekarie som är anställd av skolan och som 

driver skolbiblioteksverksamheten. 

I Karlshamns kommuns skolbiblioteksplan framgår att del av pedagogtjänsterna på 

F-6 skolorna avsätts för ansvar för skolbiblioteksverksamheten efter lokala 

förutsättningar. Detta ser olika ut från skola till skola och ligger i nuläget på 5%-10% 

tjänst per skola.  Ansvaret gäller det fysiska biblioteksrummet samt inköp av media, 

mediabevakning och administration av inköpta media. Varje skola har ansvar för 

skolbibliotekets budget. 

Den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen har ett välutrustat bibliotek 

med två fackutbildade skolbibliotekarier. Kommunens friskolor använder också 

folkbiblioteket, men det ges inte möjlighet att sluta avtal för utökad service. På vissa 

av kommunens skolbibliotek finns Biblioteksråd där eleverna ges möjlighet att ha 

inflytande över biblioteksverksamheten.  

På Karlshamns Stadsbibliotek finns en skolpool som servar skolorna med 

kompletterande medier och har en samordnande funktion. Det sker regelbundna 

samrådsmöten mellan skolrepresentanter, skolbibliotekarier och 
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folkbiblioteket. Skolpoolen fungerar som en garant för att alla kommunens 

grundskolor har god tillgång till fakta, skönlitteratur, lättlästa böcker, digitala medier, 

litteratur på andra språk samt informationssökning.  

Skolbibliotekens mediebestånd 

Skolbiblioteken på kommunens högstadieskolor arbetar tillsammans med övrig 

personal på skolorna för att stötta eleverna i deras utveckling av läs- och 

skrivförmåga och medie- och informationskompetens. Skolbiblioteken ger elever och 

lärare tillgång till litteratur på olika teman och på elevernas olika modersmål 

samt digitala resurser, lexikon, artikeldatabaser, uppslagsverk med mera. 

Det är rektors ansvar på respektive skola att avsätta en budget för skolbiblioteket. Ny 

budget gäller för varje skolår. Ansvarig för inköp och administration av nya medier 

till skolbiblioteken är respektive skolas skolbibliotekarie/skolbiblioteksrepresentant. 

Genom omvärldsbevakning och i samråd med pedagoger köps in medier utifrån 

behov baserade på läroplan, läsinlärning, läs- och språkutveckling och elevers 

särskilda behov.  

Skolbibliotekens bestånd ska vara aktuellt, anpassat och relevant för målgruppen. 

Beståndet ska vara organiserat, sökbart samt tillgängligt för skolans elever och 

personal. Elever och personal har möjlighet att lämna inköpsförslag till sitt 

skolbibliotek. Skolbibliotekens bestånd syns i Blekingebibliotekens gemensamma 

katalog, men går inte att låna eller reserveras via folkbiblioteken. 

Medier för elever med annat modersmål än svenska 

På Österslättskolans skolbibliotek finns en språkpool med böcker på andra språk än 

svenska, med fokus på de språk som talas i kommunen.  Medierna i språkpoolen är 

tillgängliga för alla grundskoleelever och skickas ut till grundskolorna på efterfrågan. 

Språkpoolen byggdes upp med hjälp av projektmedel under 2018, med syfte att ge 

elever med annat modersmål än svenska tillgång till böcker på fler språk och som 

stöd för elevernas språkutveckling.  Språkpoolen behöver uppdateras och utvecklas 

för att vara tillgänglig för fler elever. Skolbiblioteken har även möjlighet att ta hjälp 

av folkbiblioteken för att beställa depåer från Mångspråkiga lånecentralen i 

Stockholm.  

Medier för elever med särskilda behov 

På gymnasie- och högstadieskolorna finns fackutbildade skolbibliotekarier med 

inlogg till Legimus via Myndigheten för tillgängliga medier. Där har de möjlighet att 

skapa konton till elever som är i behov av  talböcker. Skolbibliotekarierna samarbetar 

med skolans specialpedagog för att få kontakt och nå elever med behov av anpassade 

medier. 

På F-6 skolorna kan skolans speciallärare ta kontakt med kommunens Resurscenter 

för att få hjälp med administration av Legimuskonto och andra hjälpmedel som stöd 

för elevers lärande och skolarbete.  
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På Stenbackaskolan finns även träningsskola. I biblioteket finns en Äppelhylla med 

anpassade medier. Skolbibliotekarien på biblioteket samarbetar med träningsskolans 

pedagoger för att utveckla äppelhyllan. 

På gymnasiesärskolan finns ett utbud med Lätt att förstå hyllan med anpassade 

medier. Skolbiblioteken har även möjlighet att låna in material från stadsbiblioteket 

kring anpassade medier. 

Digitala resurser 

Förskolan i Karlshamns kommun har en tjänst för inläst skönlitteratur, Polyglutt.  

Karlshamns kommun har tillsammans med övriga kommuner i Blekinge tecknat avtal 

om tjänst för strömmande video. Denna medietjänst är tillgänglig för grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning samt inom kort 

även förskola.  

Utbildningsförvaltningen har också avtal med Swedish Film som ger rättighet att visa 

medier från de bolag som är kopplade till denna aktör, till exempel genom fysisk film 

eller strömmande tjänst.  

Karlshamns kommuns grundskolor har även tillgång till den digitala tjänsten Ugglo 

med ett utbud av ljudsatta e-böcker för barn och unga. I Ugglo ingår både fack- och 

skönlitteratur samt ett visst utbud på andra språk än svenska. 

Inläsningstjänst är en tjänst för kommunens elever med inlästa digitala böcker på 

flera språk och med guider och filmer samt lättläst material. Här finns även inlästa 

läroböcker, i första hand för elever med lässvårigheter. Kommunens elever har även 

tillgång till Nationalencyklopedin som är tillgänglig digitalt både i skolan och 

hemifrån.  

Gallring  

På kommunens gymnasie- och högstadieskolor finns fackutbildade skolbibliotekarier 

som ansvarar för gallring på sina skolbibliotek. På F-6 skolorna är det respektive 

skolbiblioteksrepresentant som ansvarar för bestånd och gallring. Gallring sker 

kontinuerligt för att hålla ett aktuellt och inspirerade bestånd för eleverna. 

Framtiden 

I dagens samhälle som kännetecknas av snabb utveckling och digitalisering behöver 

elever få verktyg för att orientera sig i sitt kunskapssökande och för att främja sin 

nyfikenhet. Att kunna uttrycka sig, skydda sig, ta till sig information och sortera 

information och flöden blir allt viktigare. Betydelsen av källkritik, sökkritik och 

källtillit lyfts genomgående fram i skolans styrdokument. Där kommer 

skolbiblioteken in som en värdefull kompetens i det pedagogiska arbetet, att stötta 

och utbilda pedagoger och elever samt främja språkutveckling och språkinlärning. 

På Karlshamns kommuns grundskolor drivs i nuläget skolbiblioteksverksamhet med 

en varierad grad av bemanning. 
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I Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport  Skolbiblioteket som en pedagogisk 

resurs 2018, beskrivs skolbibliblioteket enligt följande: 

Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift i att stödja och bidra till elevers lärande i många 

ämnen. Att kunna läsa, skriva och ha digital kompetens är en förutsättning för lärande, en 

demokratisk rättighet och viktigt för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. 

2019 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda och föreslå 

åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek.  

Under 2021 överlämnades delbetänkandet “Skolbibliotek för bildning och 

utbildning” till regeringen (SOU 2021:3).  

I väntan på behandling och fastställande av utredningen ska Karlshamns kommun ha 

som mål att bevaka och förbereda inför kommande förändringar och utveckling 

kring grundskolans skolbibliotek.  

Kommunen ska även arbeta för att ta vara på de möjligheter och satsningar som kan 

ske om det nya lagförslaget träder i kraft och ha en medveten framförhållning i linje 

med detta.  

Utvecklingsmål  

Grundskolan i Karlshamns kommun har fastställt ett antal prioriterade insatser för 

att nå kommunfullmäktiges mål för verksamheten. 

 Användandet av digitala verktyg/läromedel för anpassningar, extra 

anpassningar, särskilt stöd och ökad måluppfyllelse. 

 Riktade insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som 

är nyanlända eller har ett annat modersmål än svenska, i samverkan med 

Skolverket. 

 Kompetensutveckling och kollegialt lärande kring språkutvecklande 

arbetssätt/flerspråkiga elevers lärande i samarbete med skolverket. 

 Öka och stärka samverkan mellan skolbiblioteken på grundskolorna i 

Karlshamns kommun och verka för en ökad bemanning där 

skolbibliotekarien är en medpedagog i skolverksamheten som i sin roll aktivt 

bidrar till att eleverna uppnår sina mål samt att en ökad likvärdighet nås för 

kommunens alla skolelever. 
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Medieplan för folkbiblioteken 
Bibliotekslagen anger att folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av 

allsidighet och kvalitet. Med medier avses böcker, tidningar, tidskrifter, databaser, 

film, spel med mera i både fysisk och digital form. Medieplanen är det styrdokument 

som används för att kvalitetssäkra inköp av medier och ger en struktur för all 

mediehantering i kommunen.  

Inledning 

Lokala förutsättningar: Karlshamns kommun är en av fem kommuner i Blekinge. 

2020 var befolkningsmängden 32 442 personer, varav drygt 13500 bor i huvudorten 

(SCB). 

Socioekonomiska förhållanden, som exempelvis utbildning och inkomstnivå, 

relaterar ofta till läsvanor och övrig kulturkonsumtion. I Karlshamns kommun är 

arbetslösheten högre och den genomsnittliga inkomsten lägre än för riket i 

genomsnitt. Även andelen av befolkningen som har genomgått eftergymnasial 

utbildning är lägre än genomsnittet. Folkbiblioteket arbetar aktivt med att stärka små 

barn och deras föräldrar när det gäller läsning och språkutveckling.  

Medelåldern i kommunen är högre än för riket i genomsnitt, vilket innebär att det 

finns en förhållandevis stor andel äldre personer. Den demografiska trenden för riket 

i allmänhet är att vi blir fler och fler äldre, vilket ställer nya krav på offentlig 

verksamhet.  För folkbibliotekets del kan det komma att innebära förändrade 

prioriteringar gällande inköp av medier och satsningar på digitala hjälpmedel, för att 

tillgodose denna målgrupps behov.  

Följande punkter utgör grund och vägledning i allt arbete med medier vid 

folkbiblioteken i Karlshamns kommun:  

 Alla medborgare i Karlshamns kommun ska ha samma möjligheter att ta del 

av litteratur och information. Karlshamns bibliotek ska erbjuda ett brett och 

varierat utbud av medier för alla åldrar, på olika språk och i olika former.  

 Ändamålet med verksamheten är att verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  

 Folkbiblioteken i Karlshamns kommun står för åsikts- och yttrandefrihet och 

intar en neutral hållning i förhållande till den information som tillhandahålls. 

Organisation  

Karlshamns bibliotek består av ett Stadsbibliotek och fyra lokalbibliotek med ett 

gemensamt mediebestånd. Sedan 2020 ingår Karlshamns folkbibliotek i ett 

mediesamarbete med Olofström, Ronneby och Sölvesborg med det nya namnet 

Blekingebiblioteken. Det innebär en gemensam katalog och fortsatt samarbete om en 

gemensam webbplats och ett gemensamt lånekort. 
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Medieplanen är ett styrmedel för inköp och tar bland annat hänsyn till utlån, 

prioriterade målgrupper, särskilda satsningar samt verksamhetens behov. 

Fördelningen av medieanslaget sker en gång per år.  

Från och med 2021 har biblioteket en centraliserad inköpsorganisation. 

Det innebär att medieanslaget är fördelat i olika områden för barn och vuxna 

Fyra bibliotekarier, uppdelat på fack, skönlitteratur, barn och tidskrifter, ansvarar för 

inköp av medier till hela organisationen. Detta frigör personaltimmar och 

rationaliserar alla medieinköp. 

Det går boktransporter mellan Karlshamns bibliotek två gånger per vecka. 

Transporter går varje vecka till kommunens olika skolor och förskolor. 

I och med Blekingebibliotekens samarbete går det dagliga transporter mellan 

kommunerna. För Boken-kommerlåntagare, äldreboende, institutioner, väntrum med 

mera finns det schemalagda transporter. 

Stadsbiblioteket är kommunens största bibliotek och det bibliotek som har det 

största beståndet av medier och ansvarar för att ha ett heltäckande bestånd som kan 

erbjuda både bredd och djup. Lokalbibliotek finns på Stenbackanavet i Asarum, 

Mörrum, Svängsta och Hällaryd. Stenbacka bibliotek är ett integrerat folk- och 

skolbibliotek.  Lokalbiblioteken har sina specifika förutsättningar. På lokalbiblioteken 

finns huvudsakligen barn- och ungdomsböcker, skönlitteratur, dagstidningar och 

tidskrifter. Ett mindre anpassat bestånd av facklitteratur finns på alla lokalbiblioteken.  

Bibliotekarierna arbetar pedagogiskt och kontinuerligt med beståndets placering i 

rummet och hur man kan lyfta fram aktuella ämnen genom skyltning, utbrytning och 

omplaceringar. 

Folkbiblioteket är till för alla. Vissa målgrupper prioriteras särskilt i enlighet med 

bibliotekslagen. Dessa grupper är barn och unga, nationella minoriteter, personer 

med annat modersmål än svenska och personer med funktionsvariationer. Medier till 

de prioriterade grupperna ska avspegla sig i mediebeståndet och medieinköpen. 

Mediebestånd 

Skönlitteratur 

Biblioteket erbjuder ett brett och varierat utbud av såväl äldre som modernare 

skönlitteratur i olika genrer och på olika språk för vuxna. 

Facklitteratur 

Biblioteket erbjuder facklitteratur inom alla ämnesområden. Stor vikt läggs vid 

aktualitet och tillförlitlighet. Fackavdelningarna ska spegla efterfrågan hos våra 

låntagare. 

Barnlitteratur 

Biblioteket erbjuder ett brett och varierat utbud av skön- och facklitteratur för barn 

och unga. Utöver böcker på svenska finns också ett utbud av böcker på andra språk. 
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Biblioteket har en Äppelhylla, där finns det anpassade medier och böcker om 

funktionsvariationer samt Språkväskor för att främja yngre barns språkutveckling.  

Skolpoolen  

Mediebeståndet är främst avsett för folkbibliotekets samarbete med grundskolornas 

årkurs F-6 i kommunen. Boklådor med böcker skickas till skolorna på begäran. 

Beståndet används till bokprat när skolklasser besöker folkbiblioteken eller vid 

digitala bokprat. Böckerna kan också lånas ut till låntagare utanför skoltid och 

kompletterar på så vis folkbibliotekets övriga bestånd av barnmedier.  

Medier för personer med särskilda behov  

Biblioteket erbjuder anpassade medier så att alla har möjlighet att läsa utifrån sina 

förutsättningar. Det finns talböcker (Daisyböcker), storstilsböcker, lättlästa böcker, 

taktila böcker och böcker med tecken som stöd. Talböcker laddas ner från 

talbokskatalogen Legimus, bränns och förs in i bibliotekets bestånd.   

Lättlästa böcker riktar sig till en bred målgrupp med vitt skilda behov, exempelvis 

nyanlända eller människor med olika funktionsvariationer.  

Medier för de nationella minoriteterna 

Biblioteket köper in litteratur på de nationella minoritetsspråken, jiddisch, romani 

chib, samiska, finska och meänkieli. 

Medier för personer med annat modersmål än svenska 

Biblioteket köper in utländsk litteratur på skolspråken och andra språk som talas i 

kommunen. Finns inte media på ett efterfrågat språk, beställer biblioteket depåer från 

Mångspråkiga lånecentralen i Stockholm 

Det digitala biblioteket  

Det digitala biblioteket finns tillgängligt på bibliotekets webbplats. Här finns tillgång 

till bibliotekets e-böcker och e-ljudböcker, e-tidskrifter, strömmande film samt olika 

databaser. Urvalet görs aktivt med samma kriterier som övrig litteratur. Det nya 

samarbetet med Blekingebiblioteken innebär ett gemensamt avtal för 

e-medier. Syftet med samarbetet är att kunna bredda beståndet och därmed 

säkerställa god tillgång och ett brett utbud av e-medier. 

Ljudböcker 

Det finns ett brett och varierat utbud av ljudböcker, både i cd-format, mp3- format 

och digitalt. Urvalet ska följa de inköp som görs av medier i bokform. 

Tv-spel 

Biblioteket erbjuder spel till de populäraste konsolerna. Tv-spel efterfrågas av en 

bred målgrupp, både barn och vuxna. Utbudet ska anpassas efter detta. 

DVD/Film 

Biblioteket erbjuder ett alternativt utbud av filmer på dvd samt Viddla som är en 

digital strömningstjänst med brett utbud av filmer i olika genrer.  
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CD-musik 

Ett äldre bestånd finns. Ny musik som ges ut på CD köps inte in, på grund av ingen 

efterfrågan och att det finns tillgång till ett digitalt utbud. 

Tidningar och tidskrifter  

Utbudet av dagspress och tidskrifter är varierat och tillgängliggöras i såväl tryckt som 

digital form. Stadsbiblioteket erbjuder både lokala och nationella dagstidningar, 

medan lokalbiblioteken tillhandahåller ett mindre urval. Utbudet ska spegla 

efterfrågan och justeras varje år. Tidskrifter köps in på förslag från våra 

låntagare/besökare. 

Särskilda bestånd  

Vissa delar av det fysiska mediebeståndet används primärt för riktad verksamhet mot 

de prioriterade målgrupperna. Verksamheten samarbetar även på olika sätt genom att 

erbjuda medier till förskolor, skolor, särskilda boenden och delar av hälsovården. 

Prioriteringen kan också synas i inköp av medier, placering av medier i 

bibliotekslokalerna eller i hur verksamheten arbetar med uppsökande verksamhet. 

Blekingesamlingen  

Blekingesamlingen är en lokalsamling vars syfte är att erbjuda litteratur skriven av 

och om Karlshamns kommun. I Blekingesamlingen ingår även litteratur om övriga 

Blekinge.  

Inköpspolicy 

Det är folkbibliotekets uppgift att erbjuda tillgång till ett allsidigt och kvalitativt 

utbud av medier. Det innebär att tillhandahålla det breda såväl som det smala, det 

kontroversiella och omdebatterade, det som utmanar tanken och det som är relevant 

i samtiden. Ideologiska, politiska eller religiösa överväganden eller påtryckningar får 

inte påverka medieurvalet.  

Kvalitet i medieurvalet uppnås genom ett aktivt urval som grundar sig på 

kontinuerliga analyser av statistik, bestånd, användning och omvärld.  

Medieinköpen görs i relation till mediebudgetens storlek. Beslut om inköp av medier 

fattas av ämnesansvarig. Vid tveksamheter fattas beslut i samråd med 

bibliotekschefen.  

Folkbiblioteken i Karlshamns kommun kan avstå från inköp av litteratur som 

uppvisar brister i vetenskaplig eller litterär kvalitet, eller som ger uttryck för åsikter 

som är brottsliga enligt svensk lagstiftning.  

Medborgaren är en viktig medaktör i medieurvalet och har möjlighet att påverka 

beståndet genom att lämna inköpsförslag, antingen direkt till personal eller via 

bibliotekets hemsida. Alla inköpsförslag bedöms enligt samma kriterier som vanliga 

inköp. Grundinställningen till inköpsförslag är generös. Folkbiblioteket kan avstå 
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från inköp om det redan finns liknande litteratur inom samma ämne i beståndet, av 

ekonomiska orsaker eller om ämnet är alltför smalt. 

Besked om mediet kommer att köpas, fjärrlånas eller avslås ska lämnas till den som 

har lagt inköpsförslaget. Besked kan vara att reservation finns på låntagarens konto. 

Varje inköpsförslag bedöms av ämnesansvarig utifrån bibliotekets medieplan. 

Omvärldsbevakning är en viktig aspekt när det handlar om att säkerställa att 

folkbiblioteket erbjuder ett bra utbud av medier.  

Gåvor och donationer  

Dessa bedöms enligt samma kriterier som folkbibliotekets ordinarie medieinköp och 

accepteras endast om biblioteket fritt får besluta om hur materialet ska ingå i 

beståndet. Alla förfrågningar om frågor och donationer ska lämnas till den 

ämnesansvarige bibliotekarien. 

Kulturstödda böcker 

Distributionsstödda böcker från Statens kulturråd levereras till alla folkbibliotek fyra 

gånger per år. Syftet med stödet är att invånare i hela landet ska få tillgång till en bred 

och kvalitativt värdefull bokutgivning på biblioteken. De böcker som inte läggs in 

katalogens bestånd används till olika projekt inom läsfrämjande aktiviteter för barn 

och vuxna.  

Gallring  

Folkbiblioteket har inget bevarandeuppdrag. Gallring av medier sker regelbundet och 

syftar till att säkerställa ett aktuellt och tilltalande utbud av medier. Gallring av medier 

sker enligt utarbetade rutiner:  

Grundprincipen är att vi ska gallra lika mycket som vi köper in under ett år.  

Andra kriterier för gallring av litteratur är:  

 föråldrat eller inaktuellt innehåll 

 aktuellare material finns i annan form i ämnet 

 ny reviderad och efterfrågad upplaga finns 

 sliten/trasig/fläckig 

 ej utlånad på länge, riktpunkt är 3 år på öppen hylla 

 tidskrifter gallras löpande efter ett år 

 dagstidningar sparas en månad, sedan gallras de 

 musik, film och Tv-spel gallras när de är slitna eller om de inte lånats ut på 2 

år. 

 

Gallrade medier kan säljas, kastas eller skickas till Sveriges depåbibliotek i Umeå. 

Försäljning av gallrad media sker en gång om året. 
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Samverkan  

Folkbiblioteken i Karlshamns kommun samverkar med flera andra aktörer kring 

medieförsörjning.  

Inomkommunal samverkan  

Folkbiblioteket samverkar med skolbiblioteken på flera olika sätt kring medier. 

Folkbiblioteket, grundskolan och Väggaskolans bibliotek har en gemensam katalog 

där kommunens samlade mediebestånd finns att söka. Skolornas bestånd är inte 

tillgängligt för utlån för andra än elever på respektive skola.  

Det finns ett väl uppbyggt transportsystem inom kommunen för att utnyttja 

mediebeståndet på bästa sätt.  

Gemensam katalog  

Sedan 2020 ingår Karlshamns folkbibliotek i ett mediesamarbete med Olofström, 

Ronneby och Sölvesborg med det nya namnet Blekingebiblioteken. Gemensam 

katalog innebär att medborgarna i de fyra olika kommunerna kan låna, lämna och 

beställa medier från den gemensamma katalogen lika lätt som man idag lånar inom 

kommunen. På så vis ökar den enskilda medborgarens tillgång till medier och man 

säkerställer ett bättre utnyttjande av resurser både i form av medier och i form av 

ekonomiska medel. För användarna blir biblioteket som helhet mer tillgängligt och 

utbudet av medier större.  

Fjärrlån  

Inköp av medier kompletteras med lån från andra bibliotek. Varje fjärrlåneförfrågan 

ska betraktas som ett inköpsförslag. I de fall mediet är äldre, inte går att köpa in, 

avancerad kurslitteratur eller bedöms ha en begränsad efterfrågan görs ett fjärrlån. 

För detta tas en avgift. 

Valet mellan fjärrlån och inköp avgörs av ämnesansvarig. 

Det finns en utarbetad rutin för fjärrlån. Folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och 

Kalmar län har sedan länge ett väl uppbyggt samarbete kring fjärrlån och transporter 

av medier mellan biblioteken tre gånger i veckan.  

Regional biblioteksverksamhet  

Alla regioner bedriver regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, 

verksamhetsutveckling och kvalitet. Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, BiBK, 

är en samarbetspartner för folkbiblioteken. Under de senaste åren har man minskat 

det regionala stödet till medieinköp, men stöder fortfarande samverkan kring just 

fjärrlån i Blekinge, Kronoberg och Kalmar och möjliggör länsgemensamma 

transporter så att användare enklare kan få tillgång till medier som inte finns i den 

egna kommunen. 

Nationell samverkan  

Kungliga biblioteket är den myndighet som har ett uppdrag att ha översyn över och 

främja nationell samverkan. 
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Myndigheten för tillgängliga medier förmedlar tillgänglighetsanpassade medier i form 

av främst talböcker, för den som har svårt att läsa en tryckt bok. 

Mångspråkiga lånecentralen i Stockholm är en samarbetspartner när det gäller att 

förse personer med annat modersmål än svenska med litteratur.  

Sveriges depåbibliotek och lånecentral finns i Umeå. Det är en nationell lånecentral 

och ett nationellt kompetenscenter som tillhandahåller tjänster kring fjärrlån till 

Sveriges folkbibliotek. De stödjer inköp av svåråtkomliga titlar. Depåbibliotekets 

samling har byggts upp med hjälp av donationer från folk- och skolbibliotek, och 

genom samverkan kan man se till att det är möjligt för alla folkbibliotek i Sverige att 

ge sina låntagare en jämlik tillgång till litteratur. 

Världens bibliotek är en digital tjänst som också används för att erbjuda tillgång till 

litteratur på andra språk än svenska. 

Framtiden  

Folkbiblioteket ska erbjuda ett allsidigt och kvalitativt utbud av medier till alla 

kommuninvånare utifrån ålder, intressen och behov.  Det innebär exempelvis att 

utveckla servicen för personer med funktionsvariationer, som behöver talböcker, 

genom att erbjuda den digitala tjänsten Talboken kommer. 

Folkbiblioteket ska även erbjuda guidning till pålitliga källor och strategier för hur 

man kan söka fram relevant och pålitlig information. Det är bibliotekets mål att 

erbjuda en bra balans mellan fysiska och digitala medier, och att efterfrågan styr de 

prioriteringar som görs. Det digitala medieutbudet ses över och utvecklas 

kontinuerligt allteftersom de snabba förändringar som sker inom området. Nationella 

satsningar så som Världens bibliotek och Bläddra kompletterar de tjänster som 

biblioteket köper in. 

Digitaliseringen och utvecklingen av nya e-tjänster gör att tillgång till vissa medier är 

möjlig 24 timmar om dygnet. Folkbiblioteken i Karlshamn kommer att fortsätta 

arbeta för att det digitala biblioteket erbjuder ett varierat utbud. 
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Plats och tid Rådhussalen samt videmöte via zoom, klockan 13:15--15.25 

Beslutande Jan-Åke Berg Ordförande (S) 
Sofie Ekenberg 1:e vice ordf (C) 
Magnus Sandgren 2:e vice ordf (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Bengt-Olof Björck Ledamot (S) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Sten Wijkander Ledamot (S) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
David Alfredsson Ledamot (S) 
Maria Hjelm Nilsson Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
André Nord (SD) 
Niklas Ek (L) 
Ann-Christine Svensson (S) 

 Margaretha Lennarthsson (SD) 
Emanuel Norén (L) 
Anette Darlén (S) 

 

Närvarande 
ersättare 

Kousai Al Haji (C), Anna Arlid (M), 
Alexander Karlsson (SD), Siri Näslund (S) 

 

Övriga Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef förskola, Torsten 
Berg 
Verksamhetschef STREL, Petra 
Gagner 
Verksamhetschef grundskola, Sofia 
Olsson 
Nämndsekreterare Maria Appert 
Controller Marie Nilsson 

Ingrid Magnusson, personalföretr, 
Kommunal 
Maria Borras, personalföretr, 
Lärarförbundet 
Förtroendevald revisor Lars-Inge 
Kjellberg, § 53 
Förtroendevald revisor Tommy 
Strannemalm, § 53 
Revisor Lars Eriksson, Ernst & 
Young, § 53 

Paragrafer §§ 51 - 62  

Utses att justera Rickard Holmberg (M) 

Justeringsdatum  2021-10-04 

   
Sekreterare Maria Appert  
   
Ordförande Digital signatur  
 Jan-Åke Berg  
   
Justerande Digital signatur 

Rickard Holmberg 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Utbildningsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-09-28 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-10-05 

Tillkännages t.o.m.: 2021-10-26 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
_____________________________________________________________________ 
  

699



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
2021-09-28 

Sida 3(4) 

 

§ 57 Förslag till biblioteksplan och medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024 
2021/2468 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom den delen i Biblioteksplan och medieplan för Karlshamns kommun 
2022-2024 som gäller skolbiblioteken. 
 
att i övrigt ta informationen till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Biblioteksplan och medieplan för Karlshamns kommun är utarbetad av kulturnämnden i 
samråd med representanter från förvaltningarna. Det är kulturnämnden som föreslår 
kommunfullmäktige att anta planen. En del av planen omfattar skolbiblioteken, varför det 
är rimligt att utbildningsnämnden är informerad om föreslagen plan samt ges en möjlig-
het att ta ställning i den delen som gäller skolbiblioteken. 
 
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska 
ha tillgång till skolbibliotek (skollagen 2 kap 36 §). Rektor har ansvaret för att skolbiblio-
teket används i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala 
kompetens.  
 
Ett viktigt fokusområde för skolorna och skolbiblioteken är skolans kompensatoriska 
uppdrag, det vill säga att alla elever oavsett behov och förutsättningar, ges möjlighet att 
nå målen för utbildningen. 
 
Ett annat fokusområde är informations- och mediekompetens. Skolan och skolbiblio-
teken behöver möta strömningar i samhället som handlar om faktaresistens, polarisering 
och konspirationsteorier. 
 
I Karlshamns kommun finns det åtta F-6 grundskolor, tre kommunala högstadieskolor 
samt en kommunal gymnasieskola. På varje högstadieskola finns en heltidsanställd 
fackutbildad skolbibliotekarie som är anställd av skolan och som driver skolbiblioteks-
verksamheten. På F-6 skolorna avsätts del av pedagogtjänst för ansvar för skolbiblio-
teksverksamheten efter lokala förutsättningar. Detta ser olika ut från skola till skola och 
ligger i nuläget på 5 % - 10 % tjänst per skola. Ansvaret gäller det fysiska biblioteks-
rummet samt inköp av media, mediabevakning och administration av inköpta media. 
Den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen har ett välutrustat bibliotek med 
två fackutbildade skolbibliotekarier. 
 
I dagens samhälle som kännetecknas av snabb utveckling och digitalisering behöver 
elever få verktyg för att orientera sig i sitt kunskapssökande och för att främja sin ny-
fikenhet. Att kunna uttrycka sig, skydda sig, ta till sig information och sortera information 
och flöden blir allt viktigare. Betydelsen av källkritik, sökkritik och källtillit lyfts genom-
gående fram i skolans styrdokument. Där kommer skolbiblioteken in som en värdefull 
kompetens i det pedagogiska arbetet, att stötta och utbilda pedagoger och elever samt 
främja språkutveckling och språkinlärning. 
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PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
2021-09-28 

Sida 4(4) 

 

 
Prioriterade insatser: 
 

 Användandet av digitala verktyg/läromedel för anpassningar, extra anpass-
ningar, särskilt stöd och ökad måluppfyllelse. 

 Riktade insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är 
nyanlända eller har ett annat modersmål än svenska, i samverkan med Skol-
verket. 

 Kompetensutveckling och kollegialt lärande kring språkutvecklande arbets-
sätt/flerspråkiga elevers lärande i samarbete med skolverket. 

 Öka och stärka samverkan mellan skolbiblioteken på grundskolorna i Karls-
hamns kommun och verka för en ökad bemanning där skolbibliotekarien är en 
medpedagog i skolverksamheten som i sin roll aktivt bidrar till att eleverna 
uppnår sina mål samt att en ökad likvärdighet nås för kommunens alla skol-
elever. 

 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Förslag till Biblioteksplan och medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Kulturnämnden 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef Maria Sköldqvist 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-10-20 Dnr: 2020/1025 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Redovisning av krisledningsnämndens beslut 2021-03-12 - 2021-10-20 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Krisledningsnämnden ska anmäla de beslut som fattas av nämnden vid närmast 
följande fullmäktige enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap 5 §. Fullmäktige 
beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för detta. 
 
Krisledningsnämnden har redovisat beslut om åtgärder fram till och med 2021-03-11. 
Följande redovisning av beslutade åtgärder avser perioden 2021-03-12 – 2021-10-20. 
 
KRISLEDN § 17/2021 Nedsättning av 
avgifter för tillsyn enligt alkohollagen pga 
Covid-19/Corona 2020/2466 

att retroaktivt sätta ner fast och rörlig 
avgift för tillsyn enligt alkohollagen till noll 
kronor för år 2020, samt  
 
att finansiering hanteras inom 
kommunens resultat. 
 

KRISLEDN § § 23/2021 Förslag rörande 
återgång till fysiska nämnd- och 
fullmäktigesammanträden 2020/3274 

att från och med den 1 oktober 2021 ge 
respektive nämnds presidium samt 
kommunfullmäktiges presidium mandat 
att avgöra om nämndernas respektive 
fullmäktiges sammanträden ska 
genomföras fysiskt eller digitalt, 
 
att de aktuella sammanträdena ska 
genomföras antingen fysiskt eller digitalt, 
inga hybridmöten ska tillåtas, samt 
 
att mindre sammanträden, arbetsutskott 
och liknande, även i fortsättningen ska 
genomföras digitalt.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-10-20 Dnr: 2020/1025 

 

Beslutsunderlag 
 
Stabssekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 17/2021 Nedsättning av avgifter för tillsyn enligt 
alkohollagen pga Covid-19/Corona 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 23/2021Förslag rörande återgång till fysiska nämnd- 
och fullmäktigesammanträden 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Stabssekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Krisledningsnämnden 
2021-04-29 

Sida 1(7) 

 
 
 

Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 15:30 – 15:55 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Håkan Abramsson Ledamot (SD) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Mats Hadartz, säkerhetschef och stabschef 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef och 
ansvarig för extern samverkan i krisledningsstaben 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 

 

 

Paragrafer 15-19  

Utses att justera Elin Petersson (M) 

Justeringsdatum  2021-05-05 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
 

                              Elin Petersson 
 
 

 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Krisledningsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-04-29 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-05-05 

Tillkännages t.o.m.: 2021-05-27 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Krisledningsnämnden 
2021-04-29 

Sida 5(7) 

 
 
§ 17 Nedsättning av avgifter för tillsyn enligt alkohollagen pga Covid-19/Corona  
 
Krisledningsnämndens beslut 

 
att retroaktivt sätta ner fast och rörlig avgift för tillsyn enligt alkohollagen till noll kronor 
för år 2020, samt  
 
att finansiering hanteras inom kommunens resultat. 
 
Sammanfattning 

 
Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om att det i samverkansorganet Blekinge 
Väst beslutats att medlemskommunerna retroaktivt ska sätta ner fast och rörlig avgift för 
tillsyn enligt alkohollagen till noll kronor för år 2020. Detta eftersom coronapandemin 
fortsatt har en omfattande påverkan på den aktuella branschen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07, § 182, att revidera taxan för handläggning 
och tillsyn enligt alkohollagen genom att göra ett tillägg om att kommunstyrelsen har 
möjlighet att sätta ned eller efterge taxan när det finns särskilda skäl. Detta ger 
krisledningsnämnden möjlighet att besluta i ärendet.  
 
Beslutet skickas till 

 
Tillståndsenheten västra Blekinge 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Krisledningsnämnden 
2021-08-26 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 16:00 – 16:30 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Håkan Abramsson Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef och ansvarig för 
extern samverkan i krisledningsstaben 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 

 

Paragrafer 20-23  

Utses att justera Charlott Lorentzen (MP) 

Justeringsdatum  2021-08-27 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Charlott Lorentzen 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Krisledningsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-08-26 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-08-27 

Tillkännages t.o.m.: 2021-09-21 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Krisledningsnämnden 
2021-08-26 

Sida 2(3) 

 

§ 23 Förslag rörande återgång till fysiska nämnd- och fullmäktigesammanträden 
2020/3274 

 
Krisledningsnämndens beslut 
 
att från och med den 1 oktober 2021 ge respektive nämnds presidium samt 
kommunfullmäktiges presidium mandat att avgöra om nämndernas respektive 
fullmäktiges sammanträden ska genomföras fysiskt eller digitalt, 
 
att de aktuella sammanträdena ska genomföras antingen fysiskt eller digitalt, inga 
hybridmöten ska tillåtas, samt 
 
att mindre sammanträden, arbetsutskott och liknande, även i fortsättningen ska 
genomföras digitalt.  
 
Sammanfattning 
 
Krisledningsnämnden beslutade 2020-11-1, § 84, om åtgärder med anledning av 
skärpta regionala råd från Region Blekinge rörande Covid-19/Corona. Bland beslutade 
krisledningsnämnden att alla politiska möten inom kommunkoncernen skulle 
genomföras digitalt tillsvidare. Krisledningsnämnden beslutade 2020-11-26, § 96, att de 
åtgärder krisledningsnämnden beslutade om 2020-11-11, § 84, förlängs till att gälla så 
länge Folkhälsomyndighetens nationella råd samt lokala allmänna råd och Region 
Blekinges skärpta regionala råd rörande Covid-19/Corona gäller. 
 
De nationella direktiven gäller fram till den 30 september 2021 och i dagsläget finns 
ingen information om att de kommer att förlängas men risken finns i och med den ökade 
smittspridningen.  
 
Nationella direktiv ger redan nu utrymme för att genomföra viktiga fysiska möten om de 
kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Smittspridningen i Karlshamn har under en 
längre tid varit låg och legat stabilt. Det är viktigt att vi reflekterar över risk/nytta-
balansen kopplat till att genomföra fysiska nämnd- och fullmäktigesammanträden.  
 
Risken med att genomföra samtliga nämndsammanträden fysiskt i Rådhussalen, med 
möjlighet att hålla avstånd, sprita händer och ha ersättare om man är sjuk är låg kopplat 
till smittspridning.  
 
Kommunfullmäktige kommer inte att kunna genomföras smittsäkert fysiskt i 
Rådhussalen utan i så fall måste de sammanträdena flyttas till Väggahallen med rutiner 
för smittreducering. Med sådana rutiner i en väl anpassad sal bedöms även 
kommunfullmäktige kunna genomföras fysiskt med låg risk för smittspridning.  
 
Förslaget är att börja med fysiska möten för nämnder och kommunfullmäktige från 1 
oktober 2021 även om restriktionerna förlängs, om vi anser att nyttan med fysiska möten 
är större än den bedömt låga risken. Om det kommer andra nationella beslut som 
tydligare pekar på att det skulle vara olämpligt att genomföra denna typ av möten under 
hösten bör ett nytt beslut tas utefter rådande situation. 
 
Krisledningsnämnden diskuterar tidpunkten för återgång till fysiska sammanträden. Efter 
diskussion beslutar nämnden att från och med den 1 oktober 2021 ge respektive 
nämnds presidium samt kommunfullmäktiges presidium mandat att avgöra om 
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Sida 3(3) 

 

nämndens sammanträden ska genomföras fysiskt eller digitalt. Sammanträdena ska 
genomföras antingen fysiskt eller digitalt eftersom hybridmöten inte är bra varken ur 
demokratiperspektiv eller ur teknikperspektiv.  
 
Beslutsunderlag 
 
Säkerhetsskyddschef Christina Svenssons tjänsteskrivelse daterad 2021-08-25 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 84/2020 Åtgärder med anledning av skärpta 
regionala råd från Region Blekinge rörande covid-19/corona 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 96/2020 Förlängning av åtgärder med anledning av 
skärpta regionala råd från Region Blekinge rörande Covid-19/Corona 
 
Beslutet skickas till 
 
Säkerhetsskyddschef Christina Svensson 
Nämndkansliet 
Samtliga nämnder 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-10-06 Dnr: 2021/1639 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde kvartal 2 2021 - avdelning AV-förvaltningen 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen (SoL), rapportera 
gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.  
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Omsorgsnämnden är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut enligt 9 § lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med bestämmelserna i 28 f-
i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, kommunfullmäktige samt IVO. 
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisorerna.  
 
För perioden rapporteras totalt 5 individrapporter som fördelas enligt följande:  
 
1 kontaktfamilj enligt SoL 
3 boende vuxna enligt LSS 
1 korttidsvistelse enligt LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens beslut 2021-09-22, § 126 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Per Erlandsson (M) och Magnus Sandgren (M) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-03-22 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt berörd(a) förvaltning(ar) att i samverkan med 
Karlshamn Energi AB och andra betydande intressenter inom energiområdet  
 
att utarbeta en energiplan för Karlshamn avseende tillförsel, distribution och  
användning av energi för beslut i kommunfullmäktige.  
 
att vid sidan av energimängd även inkludera effektproblematiken. 
 
att energiplanen kopplas till övrig kommunal planering.  
 
att energiplanen inkluderar perspektiv på förnybar och fossilfri energi.  
 
att det minst en gång varje mandatperiod ska göras en översyn av energiplanen  
som beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 180, att remittera motionen till 
Karlshamn Energi AB och kommunstyrelsen för beredning. Yttrande har inkommit från 
Anders Strange VD för Karlshamn Energi AB samt förslag till yttrande för 
kommunstyrelsen har skrivits fram av kommundirektör Daniel Wäppling. 
 
I yttrande från Karlshamn Energi AB skriver Anders Strange att Karlshamn Energi AB 
ställer sig positiva till att Karlshamns kommun gör en energiplan och att de ställer sig 
bakom motionen i sin helhet. En energiplan är ett strategiskt dokument för att ta hänsyn 
till energifrågor när Karlshamn utvecklas. De anser att kommunen bör ansvara för 
arbetet och att Karlshamn Energi och andra intressenter inom området deltar i 
framtagandet. 
 
I förslaget till yttrande för kommunstyrelsen skriver Daniel Wäppling att precis som 
anges i motionen finns det krav på kommuner att ha en energiplan. Det finns ingen 
formell styrning av hur en sådan ska se ut eller innehåll och omfattning utöver den 
övergripliga texten i lagstiftningen. I det stödmaterial som finns kring tillämpning pekas 
det på kommunala energibolag eller samverkansorgan (i vårt fall Karlshamn Energi AB 
(KEAB) och exempelvis Energikontor sydost) som verktyg för att ta fram en sådan plan. 
Karlshamn har haft olika typer av planer/strategier/program som över tid både behandlat 
och också haft ett innehåll som stämt överens med lagstiftningen, men då inget av 
dessa i dagsläget kan sägas vara helt aktuellt bör ett omtag göras. 
 
Kompetens för att utarbeta underlag och inriktning finns framförallt inom KEAB, men 
kommunen och Miljöförbundet Blekinge Väst behöver bidra i arbetet och eventuellt kan 
externt stöd genom Energikontor sydost, Region Blekinge m fl. behövas. 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-09 
Motion Energiplan Karlshamn 2021-03-10 PE 
 
Yrkanden 
 
Magnus Sandgren (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
VD Karlshamn Energi AB Anders Strange 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Per Erlandsson (M) och Magnus Sandgren (M) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-03-22 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt berörd(a) förvaltning(ar) att i samverkan med 
Karlshamn Energi AB och andra betydande intressenter inom energiområdet  
 
att utarbeta en energiplan för Karlshamn avseende tillförsel, distribution och  
användning av energi för beslut i kommunfullmäktige.  
 
att vid sidan av energimängd även inkludera effektproblematiken. 
 
att energiplanen kopplas till övrig kommunal planering.  
 
att energiplanen inkluderar perspektiv på förnybar och fossilfri energi.  
 
att det minst en gång varje mandatperiod ska göras en översyn av energiplanen  
som beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 180, att remittera motionen till 
Karlshamn Energi AB och kommunstyrelsen för beredning. Yttrande har inkommit från 
Anders Strange VD för Karlshamn Energi AB samt förslag till yttrande för 
kommunstyrelsen har skrivits fram av kommundirektör Daniel Wäppling. 
 
I yttrande från Karlshamn Energi AB skriver Anders Strange att Karlshamn Energi AB 
ställer sig positiva till att Karlshamns kommun gör en energiplan och att de ställer sig 
bakom motionen i sin helhet. En energiplan är ett strategiskt dokument för att ta hänsyn 
till energifrågor när Karlshamn utvecklas. De anser att kommunen bör ansvara för 
arbetet och att Karlshamn Energi och andra intressenter inom området deltar i 
framtagandet. 
 
I förslaget till yttrande för kommunstyrelsen skriver Daniel Wäppling att precis som 
anges i motionen finns det krav på kommuner att ha en energiplan. Det finns ingen 
formell styrning av hur en sådan ska se ut eller innehåll och omfattning utöver den 
övergripliga texten i lagstiftningen. I det stödmaterial som finns kring tillämpning pekas 
det på kommunala energibolag eller samverkansorgan (i vårt fall Karlshamn Energi AB 
(KEAB) och exempelvis Energikontor sydost) som verktyg för att ta fram en sådan plan. 
Karlshamn har haft olika typer av planer/strategier/program som över tid både behandlat 
och också haft ett innehåll som stämt överens med lagstiftningen, men då inget av 
dessa i dagsläget kan sägas vara helt aktuellt bör ett omtag göras. 
 
Kompetens för att utarbeta underlag och inriktning finns framförallt inom KEAB, men 
kommunen och Miljöförbundet Blekinge Väst behöver bidra i arbetet och eventuellt kan 
externt stöd genom Energikontor sydost, Region Blekinge m fl. behövas. 
 

712



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-09 
Motion Energiplan Karlshamn 2021-03-10 PE 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla motionen.  
 
Beslutet skickas till 
 
VD Karlshamn Energi AB Anders Strange 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-09-09 Dnr: 2021/869 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 320 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 242 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Motion om Energiplan för Karlshamns kommun - Per Erlandsson (M) och 
Magnus Sandgren (M) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Per Erlandsson (M) och Magnus Sandgren (M) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-03-22 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt berörd(a) förvaltning(ar) att i samverkan med 
Karlshamn Energi AB och andra betydande intressenter inom energiområdet  
 
att utarbeta en energiplan för Karlshamn avseende tillförsel, distribution och  
användning av energi för beslut i kommunfullmäktige.  
 
att vid sidan av energimängd även inkludera effektproblematiken. 
 
att energiplanen kopplas till övrig kommunal planering.  
 
att energiplanen inkluderar perspektiv på förnybar och fossilfri energi.  
 
att det minst en gång varje mandatperiod ska göras en översyn av energiplanen  
som beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 180, att remittera motionen till 
Karlshamn Energi AB och kommunstyrelsen för beredning. Yttrande har inkommit från 
Anders Strange VD för Karlshamn Energi AB samt förslag till yttrande för 
kommunstyrelsen har skrivits fram av kommundirektör Daniel Wäppling. 
 
I yttrande från Karlshamn Energi AB skriver Anders Strange att Karlshamn Energi AB 
ställer sig positiva till att Karlshamns kommun gör en energiplan och att de ställer sig 
bakom motionen i sin helhet. En energiplan är ett strategiskt dokument för att ta hänsyn 
till energifrågor när Karlshamn utvecklas. De anser att kommunen bör ansvara för 
arbetet och att Karlshamn Energi och andra intressenter inom området deltar i 
framtagandet. 
 
I förslaget till yttrande för kommunstyrelsen skriver Daniel Wäppling att precis som 
anges i motionen finns det krav på kommuner att ha en energiplan. Det finns ingen 
formell styrning av hur en sådan ska se ut eller innehåll och omfattning utöver den 
övergripliga texten i lagstiftningen. I det stödmaterial som finns kring tillämpning pekas 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-09-09 Dnr: 2021/869 

 

det på kommunala energibolag eller samverkansorgan (i vårt fall Karlshamn Energi AB 
(KEAB) och exempelvis Energikontor sydost) som verktyg för att ta fram en sådan plan. 
Karlshamn har haft olika typer av planer/strategier/program som över tid både behandlat 
och också haft ett innehåll som stämt överens med lagstiftningen, men då inget av 
dessa i dagsläget kan sägas vara helt aktuellt bör ett omtag göras. 
 
Kompetens för att utarbeta underlag och inriktning finns framförallt inom KEAB, men 
kommunen och Miljöförbundet Blekinge Väst behöver bidra i arbetet och eventuellt kan 
externt stöd genom Energikontor sydost, Region Blekinge m fl. behövas. 
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-09 
Motion Energiplan Karlshamn 2021-03-10 PE 
 
Beslutet skickas till 
 
VD Karlshamn Energi AB, Anders Strange 
Kommundirektör, Daniel Wäppling 
Administrativ handläggare, Emma Håkansson 
 
 
 
 
 
Emma Håkansson 
Administrativ handläggare
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 Sid 1(1)  

Motion om Energiplan för Karlshamns 
kommun 
 
Tillgänglighet till energi av olika slag är helt nödvändigt för att vårt samhälle 
ska fungera och ha förutsättningar för att utvecklas. Att göra en energiplan för 
Karlshamn är ett strategiskt sätt att påverka utvecklingen. 
 
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439) ska varje kommun ha 
en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. I en sådan plan 
skall finnas en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på 
miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser.  
 
Planen fastläggs av kommunalfullmäktige (Lag 1998:836). 
 
Energiförsörjning är en samhällskritisk funktion som påverkar och påverkas både av 
lång- som kortsiktig annan samhällsplanering. 
 
Dagens situation med omdaning av såväl elsystem som fasta, flytande och 
gasformiga energiprodukter för uppvärmning, transporter och industri har aktualiserat 
behovet av energiplanering. Effektproblematiken inom elsystemet belyser detta 
tydligt. 
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
berörd(a) förvaltning(ar) att i samverkan med Karlshamns Energi AB och andra 
betydande intressenter inom energiområdet: 
 
1.  Att utarbeta en energiplan för Karlshamn avseende tillförsel, distribution och 
     användning av energi för beslut i kommunfullmäktige 
 
2.  Att vid sidan av energimängd även inkludera effektproblematiken. 
 
3.  Att energiplanen kopplas till övrig kommunal planering. 
 
4.  Att energiplanen inkluderar perspektiv på förnybar och fossilfri energi.  
 
5.  Att det minst en gång varje mandatperiod ska göras en översyn av energiplanen 
     som beslutas av kommunfullmäktige. 
 
 
Per Erlandsson (M) 
Ersättare kommunfullmäktige 
 
 
Magnus Sandgren (M) 
Ledamot kommunfullmäktige 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-10-14 Dnr: 2021/2701 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022 
 
Förslag till beslut 
 
att fastställa sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige sammanträder 2022 enligt följande: 
 
21 februari 
4 april 
23 maj 
20 juni 
3 oktober 
7 november 
12 december 
 
Dessa sammanträden hålls normalt på måndagar klockan 17:00. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2021-09-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Hemsidan 
Anslagstavlan 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Helägda kommunala bolag 
Nämndkansliet 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Från: Susanne Olsson (susanne.olsson@karlshamn.se)
Skickat: 05.10.2021 08:13:48
Till: Aili Martinsson
Kopia: 

Ämne: Avsägelse av uppdrag 
Bifogad fil: 
Härmed avsäger jag mig samtliga uppdrag i Karlshamns kommun , från och med  den första
December  2021 på grund av att jag flytta från  kommunen 
 Som : Ledarmot i kommunfullmäktige                            Som   : Ordförande i Överförmyndarnämnden      
                Karlshamn  20210510                                                          Susanne Olsson socialdemokrat 

Hämta Outlook för iO
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-10-05 Dnr: 2018/3829 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Fyllnadsval av ny ledamot och ordförande i överförmyndarnämnden – Ulla 
Sandgren (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Susanne Olssons (S) avsägelse som ledamot och ordförande i 
överförmyndarnämnden från och med 1 december 2021. 
 
att till ny ledamot och ordförande i överförmyndarnämnden utse Ulla Sandgren (S) från 
och med 1 december 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Susanne Olsson (S) har i mail 2021-10-05 avsagt sig uppdraget som ledamot och 
ordförande i överförmyndarnämnden från och med 1 december 2021. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande meddelar 2021-10-28 att socialdemokraterna 
nominerar Ulla Sandgren (S) till ny ledamot och ordförande i överförmyndarnämnden 
från och med 1 december 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Susanne Olsson (S) 2021-10-05. 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden  
Lennart Ung  
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Från: Susanne Olsson (susanne.olsson@karlshamn.se)
Skickat: 05.10.2021 08:13:48
Till: Aili Martinsson
Kopia: 

Ämne: Avsägelse av uppdrag 
Bifogad fil: 
Härmed avsäger jag mig samtliga uppdrag i Karlshamns kommun , från och med  den första
December  2021 på grund av att jag flytta från  kommunen 
 Som : Ledarmot i kommunfullmäktige                            Som   : Ordförande i Överförmyndarnämnden      
                Karlshamn  20210510                                                          Susanne Olsson socialdemokrat 

Hämta Outlook för iO
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-10-21 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  

 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Jan-Olof 
Blom (V) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Jan-Olof Bloms (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktig. 
 
Sammanfattning 
 
Jan-Olof Blom (V) har i mail 2021-10-16 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommun-
fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Jan-Olof Blom 2021-10-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Från: Janne Blom[JOLB@live.se]
Skickat: 16.10.2021 08:05:13
Till: kommunstyrelsen@karlshamn.se[kommunstyrelsen@karlshamn.se]
Kopia: Vänsterpartiet Karlshamn[karlshamn@vansterpartiet.se];
Ämne: Entledigande

Extern avsändare: Därför behöver du vara lite extra försiktig. Klicka inte på några länkar eller öppna bifogade filer om du
känner dig osäker på avsändaren eller innehållet. Om du behöver hjälp, kontakta IT tel. 1137

 

Hej
Av Personliga skäl ber jag härmed om att bli entledigad från min tjänst som ersättare i kommunfullmäktige fr.o.m
2021‐10‐12.
 
Med vänliga hälsningar
Jan‐Olof Blom
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-10-21 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige - Lena 
Johansson (V) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Lena Johanssons (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
 
Lena Johansson (V) har i mail 2021-10-15 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Lena Johansson (V) 2021-10-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Stefan Mandelberg 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Till kommunfullmäktige, Karlshamns kommun

Härmed ber jag att få bli entledigad från mitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige i 
Karlshamns kommun. Jag var mycket hedrad och stolt över att få möjlighet att 
representera väljarna som fullmäktigeledamot, men med hänsyn till min hälsa vill jag i 
förtid och så snart det är möjligt avsluta uppdraget.

Lena Johansson, kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet

Asarum 2021-10-15
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-10-26 Dnr: 2021/2686 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Interpellation om de politiska samordnarna - Elin Petersson (M) 
 
Förslag till beslut 
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Utdrag ur kommunallagens femte kapitel:  
 
KL 5:59 §  Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige 
bestämmer.  
 
Fullmäktige får besluta att interpellationer får ställas endast till sådan förtroendevald 
som anges i 4 kap. 2 § första stycket.  
 
KL 5:61 §  Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en 
fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild.  
 
Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen 
eller regionen. Lag (2019:835).  
 
KL 5:62 §  Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får 
ställas.  
 
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde ”att interpellationen får 
ställas och ska besvaras vid nästa sammanträde.” 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellation angående De politiska samordnarna 
 
Protokollsutdrag KF § 142/2021 Interpellation om de politiska samordnarna - 
Elin Petersson (M) 

 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare.

725



 

 
     

Interpellation 
Till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) 
Angående De politiska samordnarna 

Kommunstyrelsen har utsett sex politiska samordnare som har till uppgift att hålla 

samman och samordna den politiska ledningen. De politiska samordnarna har ett 

samordningsansvar för olika politikområden, som täcker ofta mer än en nämnd och 

flera olika verksamheter inom Karlshamns kommun. 

 

Till en början kan man konstatera att det är högst anmärkningsvärt att utöver de 

förtroendevalda i den politiska ledningen behöver koalitionen samordnare för att hålla 

ihop politiken, samordnare som dessutom utses av kommunstyrelsen. Det är en unik 

lösning som jag, efter en mindre omvärldsbevakning, inte kan se någon annan 

politisk ledning i Sveriges kommuner eller regioner ha. 

 

Vi är flera förtroendevalda i både kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i 

nämnderna som aldrig upplevt någon samordning av till exempel folkhälsan, 

kulturfrågor eller skärgårdsfrågor av de politiska samordnarna. Samtidigt får 

samordnarna ett månadsarvode på över 10 000 kronor i månaden för att utföra sitt 

uppdrag, ett uppdrag som det saknas ytterligare beskrivning på. Man kan alltså av 

kommunstyrelsen utses till politisk samordnare, få 10 000 kronor i månaden av 

skattebetalarna utan att behöva göra något. De politiska samordnarna är snarare 

kommunalråd utan ansvar. 

 

Som personvald politiker ser jag det som min skyldighet att åt medborgarnas vägnar 

fråga vad man faktiskt får för pengarna. 

 

Mot bakgrund av detta är mina frågor till Per-Ola Mattson: 
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- Det är svårt för kommunfullmäktige och där med medborgarna att veta vad de 

politiska samordnarna gör. Varför har kommunstyrelsen fortfarande inte antagit en 

uppdragsbeskrivning åt de politiska samordnarna? 

 

- Kan jag som ledamot i kommunfullmäktige ställa för krav på kommunstyrelsens 

valda samordnare? 

 

- Har de politiskt tillsatta samordnarna åstadkommit något under mandatperioden? 

Varför har kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inte fått någon uppföljning och 

när kan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige räkna med att få en uppföljning? 

 

- Tycker du som kommunstyrelsens ordförande att medborgarna har någon nytta av 

de politiska samordnarna? 

 

 

Elin Petersson (M) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-10-04 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Väggahallen, klockan 15:00-19:15  ajournering 17:45-18:15 

Beslutande Gertrud Ivarsson ordf (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 1:e vice ordf (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Monika Nobach Ledamot (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Susanne Olsson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Ulf Gustavsson Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Jonas Lingvärn Ledamot (SD) §§ 119-142 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-10-04 

Sida 2(3) 

 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Kerstin Gustafson  
Kerstin Linde  
Göran Svensson 
Inger Löfblom Sjöberg 
Britt Kilsäter  
Andreas Green 
Iman Omairat 
Laila Johansson 
Veronika Hertelendy  

(S) 
(S) 
(S) 
(S) 
(M) 
(M) 
(-) 
(KD) 
(V) 

Marie Sällström (S) 
Kenneth Hake (S) 
Tommy Persson (S) 
Linda Winnetoft (S) 
Catarina Flod (M) 
Ulla Olofsson (M) 
Emmanuel Norén (L) 
Lars-Olof Larsson (KD) 
Lena Johansson (V) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Moma Merzi (S), Per-Ivar Johansson (C), Sofie Ekenberg (C), Stefan 
Sörensson (L) och Lennart Ung (KD). 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Herman Persson, sekreterare  

Paragrafer §§ 113-142  

Utses att justera Lena Sandgren (S), Magnus Sandgren (M) 

Justeringsdatum  2021-10-08 

   
Sekreterare Herman Persson  
 
 

  

Ordförande Digital signatur  
 Gertrud Ivarsson      
   
Justerande Digital signatur Digital signatur 
                              Lena Sandgren         Magnus Sandgren 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2021-10-04 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-10-08 

Tillkännages t.o.m.: 2021-10-29 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-10-04 

Sida 3(3) 

 

§ 142 Interpellation om de politiska samordnarna – Elin Petersson (M) 2021/2686 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att interpellationen får ställas och ska besvaras vid nästa sammanträde. 
 
Sammanfattning 
 
Utdrag ur kommunallagens femte kapitel: 
 
KL 5:59 §   Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en 
nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige 
bestämmer. 
 
Fullmäktige får besluta att interpellationer får ställas endast till sådan förtroendevald 
som anges i 4 kap. 2 § första stycket. 
 
KL 5:61 §   Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller 
en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild. 
 
Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen 
eller regionen. Lag (2019:835). 
 
KL 5:62 §   Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får 
ställas. 
 
Kommunfullmäktige har enligt arbetsordningen att ta ställning till huruvida 
interpellationen ska få ställas på nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellation om politiska samordnare 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-10-26 Dnr: 2021/447 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-11-08  
 
 
Handlingar för kännedom november 2021 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under perioden 2021-09-23—2021-10-26 
 
2021/2506 2021-09-27 Protokollsutdrag KS § 176/2021 Redovisning av resultat av 
intern kontroll rörande ersättning för förlorad arbetsförtjänst.  
 
2021/2862 2021-10-12 Skrivelse från Halasjö Hembygdsförening - Kommunens 
framtidsvision  
 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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