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ARSREDOVISNING 
2013 
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Årsredovisningens struktur 
Karlshamns kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. 
Den vänder sig också till externa intressenter i form av kommuninvånare, kreditgivare, 
leverantörer och andra offentliga myndigheter. Kommunen upprättar även en populärversion av 
årsredovisningen. Årsredovisningen inleds med att kommunstyrelsens ordförande ger sin syn på 
det gångna året. Därefter delas årsredovisningen in i följande delar: 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen ska enligt den kommunala redovisningslagen upprättas i 
årsredovisningen. Den utgör en sammanfattning av årsredovisningen där väsentliga delar av 
kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras. 

Inledningsvis redovisas en omvärldsanalys på olika nivåer. Här finns även beskrivning av 
kommunens befolkningsutveckling, näringsliv, arbetsmarknad, bostadsmarknad, effekter av 
skatteutjämningssystemet samt kommunens internationella arbete. Därefter följer en uppföljning 
av kommunfullmäktiges 27 mål uppdelat på kärnområden och utvecklingsområden. I den 
finansiella analysen redovisas kommunens ekonomiska situation utifrån perspektiven resultat, 
kapacitet, risk och kontroll. Här finns även driftredovisning, investeringsredovisning, avstämning 
av de finansiella målen samt en framtidsbedömning. Förvaltningsberättelsen avslutas med 
personalberättelsen samt personalnyckel talen. 

Nämndsredovisning 
Kommunens 15 nämnder beskriver kortfattat det gångna årets verksamhet, ekonomiskt utfall 
samt förväntad utveckling i framtiden. För detta avsnitt svarar de olika nämnderna. 

Redovisning av kommunala bolag och förbund. 
Kommunens fyra helägda bolag och de fyra delägda kommunalförbunden/bolagen beskriver 
kortfattat det gångna årets verksamhet, årets resultat, viktiga händelser samt gör en 
framtidsbedömning. För detta avsnitt svarar respektive bolag/ förbund. 

Våra räkenskaper 
"Våra räkenskaper" inleds med den sammanställda redovisningen (kommunsektorns benämning 
på koncernredovisning). Därefter följer kommunens resultaträkning, kassaflödesanalys samt 
balansräkning följt av noter och redovisningsprinciper. Avslutningsvis återfinns 
revisionsberättelsen, illustration av sambandet mellan redovisningsmodellens olika delar samt 
en förteckning över ord och uttryck som använts i årsredovisningen. 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Organisationsstruktur Ka rlshamns kommun med bolag och kommunalförbund 

Årsredovisningens struktur 
Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Det hände 2013 

Förvaltningsberättelse sida 5 
Kommunens befolkning uppgick till31 272 den 31 december 2013, vilket är en ökning med 140 
personer. Under 2013 har det tillkommit 59 företag, totalt 2 583 företag i kommunen 2013. 9,1 % 
eller 1 691 personer var arbetslösa i december 2013. Bostadsmarknaden har varit svag under 2013 
både vad gäller nybyggnation av lägenheter och av villor. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2013 sida 10 
Merparten av kommunfullmäktiges 27 mål uppnås helt eller delvis. Av de tretton målen inom 
kärnomrdden d v s Trygghet, vård och omsorg för barn och äldre, Utbildning samt Arbete och 
integration är sju helt uppfyllda,fem delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt Av de fjorton målen inom 
utvecklingsområden d v s Tillväxt och näringsliv, Turism, Attraktivt boende samt Ekonomi och 
personal är fem av målen helt uppfyllda och nio delvis uppfyllda. 

Kommunens kvalitet i korthet sida 20 
En jämförelse ur ett medborgarperspektiv av hur vår kommunfungerar jämfört med ca 200 andra 
kommuner i Sverige. jämför tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet och 
samhällsutveckling. 

Finansiell analys sida 25 
Årets resultat uppgår till48 m n kr vilket innebär att kommunen klarar balanskravetför tionde året 
i rad. Rensat från jämförelsestörande poster på 28,3 m n kr blir resultatet istället 19,4 m n kr. 
Pensionsförpliktelserna ökar med 41 m n kr jämfört med 2012 och uppgår till 798 m n kr. 
Denfinansiella analysen visar att under 2013 har soliditetenförsämrats något och uppgår till 
67%. De långfristiga skulderna har ökat med 70 mnkr och uppgår till totalt218 mnkr. 

Driftredovisning sida 29 
Driftredovisningen visar ett sammandrag av nämndernas nettokostnadsutfall och 
budgetavvikelse. Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott 25,3 m n kr 
iförhållande till budget på 22,4 m n kr, vilketfördelar sig med 17,9 mnkr på nämnderna och 
7,4 m n kr på finansförvaltningen. 

Investeringsredovisning sida 30 
Investeringsredovisningen visar nämndernas nettoinvesteringar, utfall och inkomst 2013 samt 
kommunens större investeringsprojekt d v s de som överstiger 5 miljoner kronor i total budget 
Exploatering av Vettekulla samt Skogsborg för villabebyggelse pågår. Årets investeringar uppgår 
till261,8 mnkr, budgeterad nivå 258,8 mnkr. 

Avstämning av finansiella mål sida 31 
Samtliga Kommunfullmäktiges finansiella mål avseende ekonomi i balans samtgod ekonomisk 
hushållning bedöms vara helt uppfyllda. Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att göra 
avsättningar till en resultatutjämningsreserv samt beslutat att upphäva fem av de finansiella 
målen .. 

Personalberättelse sida 35 
Antalet månadsavlönade i kommunen uppgår ti/12 854 vilket är en ökning med 81 jämfört med 
2012. 83% av kommunens anställda är kvinnor. Medelåldernför kommunens anställda är45,9 år. 
Medelheltidslönen är 25 478 kronor. sjukfrånvaron uppgår till 6,1 7 procentenheter av tillgänglig 
tid. 
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Redovisning per nämnd, bolag och kommunalförbund 
l detta avsnitt görs en kortfattad beskrivning av kommunens verksamhet samt den verksamhet som 
sker i kommunens fyra helägda bolag och fyra delägda kommunalförbund/ bolag. För innehlillet 
svarar respektive nämnd, bolag och kommunalförbund. För mer detaljerad information hänvisas till 
respektive nämnd, bolag och kommunalförbund. 

Nämnder 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevision 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Omsorgsnämnden 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Gymnasienämnden 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Kulturnämnden 
Tekniska nämnden 
VA-verksamheten 
Byggnadsnämnden 
Fritidsnämnden 
Överförmyndarnämnden 
Valnämnden 
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För tionde året i rad redovisar kommunen ett positivt resultat, i år med 48 miljoner kronor 
varav vatten och avlopp -53 tusen kronor. Det egna kapitalet uppgår.därmed ti111131 miljoner 
kronor. Kommunens fåneskuld har ökat med 70 mnkr. Den sammanställda redovisningen (kommunen 
+ de kommunala bolagen) visar ett positivt resultat med 51 miljoner kronor 2013. 

Sammaoställd redovisnin&: 
Resultaträkning 
Kassaflödesanalys 
Balansräkning 
Karlshamns kommun 
Resultaträkning 
Kassaflödesanalys 
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Revisionsberättelse 
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Förslag till redovisning av indikatorer med tillhörande trender för Karlshamns 
kommuns arbete med hållbar utveckling 
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Förvaltningsberättelse 

Samhällsekonomisk utveckling och situation 
Under 2013 har utvecklingen i omvärlden stärkts och förutsättningarna ser därför något 
bättre ut 2014. Den internationella tillväxten är dock dämpad vilket påverkar den 
svenska exporten. Europaområdet är en viktig svensk exportmarknad men tillväxten i 
Europa är betydligt svagare än i Sverige. Tillväxten i Sverige beror därför främst på 
inhemsk efterfrågan, vilket innebär att både konsumtion och investeringar ökar. 

Arbetsmarknaden bedöms förbättras under 2014 även om återhämtningen förväntas bli 
måttlig. Trots detta gör det svaga arbetsmarknadsläget att pris- och löneutveckling hålls 
tillbaka. Låg inflation begränsar skatteunderlagets tillväxt. Den automatiska 
balanseringen i det allmänna pensionssystemet, som 2011 bromsade 
pensionsinkomsterna, kommer även 2014 att begränsa tillväxten i pensionsinkomsterna 
vilket också bidrar tilllägre tillväxt i skatteunderlaget. 

Sveriges BNP beräknas växa med 2,7 procent år 2014. 

År 2015 och ett par år framåt bedöms konjunkturen bli stark och såväl arbetade timmar 
som löneökning och pensioner höjs i nivå med åren innan finanskrisen. Under 2015-
2017 växer skatteunderlaget med ca 2 procent per år. 

Kommunsektorns utveckling och vår situation 
Tillväxten i det kommunala skatteunderlaget dämpas år 2014 till följd av sänkta 
pensioner. Kommunernas ekonomiska resultat blir sannolikt lägre 2014 även om 
kommunsektorns verksamhetsvolym förväntas dämpas något 2014. 

Vår kommun har under en rad av år med god marginal klarat det finansiella målet att 
verksamhetens nettokostnader endast får ta 98 procent i anspråk av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag, det vill säga 2 procents överskott. 

Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling 
Karlshamns kommuns befolkning har under 2013 ökat med 140 invånare till31 272. 

Befolkningsutveckling 1996-2013 
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Ökningen under 2013 beror främst på det stora flyttningsöverskottet Födelsenettot, dvs 
skillnaden mellan antalet födda och antalet döda blev -50 personer, vilket är bättre än 
förutsett. 361 personer dog under året jämfört med prognostiserade 370. Antalet 
levande födda är 311 istället för beräknade 301 personer. 

Flyttningsnettot (flyttningsöverskottet) 2013 blev 189 mot beräknat 78. 
Flyttningsnettot är inflyttade minus utflyttade. Antalet inflyttade är betydligt högre 
2013 jämfört med 2012 och det högsta antalet sedan 1970. Antalet utflyttade minskade 
något under 2013 efter att ha ökat betydligt under 2012. Invandringsöverskottet (som 
ingår i flyttningsnettot) är 266 vilket är högre än de senaste åren. Flyttningarna inom 
Sverige visar ett underskott med 77 personer jämfört med 163 personer under 2012. 
Senast Karlshamn hade ett överskott i de inrikes flyttningarna var 2010. 

Flyttningsnettot plus födelsenettot ger tillsammans befolkningsförändringen. 
Befolkningsprognosen för 2013 förutspådde att antalet invånare skulle vara 31141 vid 
årsskiftet. Som nämnts ovan blev födelseunderskottet lägre än prognostiserat och 
flyttnettot högre. Detta innebär alltså att resultatet är 131 fler invånare den 31 
december 2013 än vad befolkningsprognosen beräknat. Så gott som alla åldersgrupper 
ökar gentemot befolkningsprognosen. Utfallet visar en minskning av 
gymnasieungdomar 16-18 år och av den yrkesverksamma gruppen 19-64 år. Antalet 
barn upp till15 år samt gruppen 20-39 år ökar dock, vilket är mycket positivt. 
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50 

Förklaringsvariabler till 
befolkningsutveckling 

o --= -· 
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-100 -.r--~~-=~--------------------------------------------

-150 

-200 
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• Flyttnetto • Födelsenetto 

Könsfördelningen är relativt jämn men Karlshamn, och framförallt Blekinge totalt, har högre 
andel män än riket 
Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än riket som helhet, medan såväl antalet 
barn och ungdomar som antalet i förvärvsarbetande åldrar är lägre. 
Försörjningsbördan i Karlshamn beräknas stiga från 0,81 2012 till 0,90 2022. I riket beräknas 
ökningen vara från 0,72 till 0,81. 
Försörjningsbördan är ett enkelt demografiskt mdtt som visar pd relationen mellan antalet 
personer som behöver bliförsörjda och antalet personer som kan bidra till deras försörjning. 
Uttrycket kan sägas beskriva hur mdnga extra personer en person i yrkesverksam d/der mdste 
försörjaförutom sig själv. Försörjningsbördan kan delas upp i tvd delar, den del som kommer frdn 
barn och ungdomar (0-19 dr) och den frdn äldre (65+). 
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Åldersfördelning 2013 

• 0-5 år 

• 6-15 år 

• 16-18 år 

• 19-24 år 

• 25-44 år 

• 45-64 år 

• 6S-79år 

• 80 år-

Medelåldern i Karlshamns kommun är 44,3 år jämfört med 41,2 år för riket totalt. Om tio 
år beräknas medelåldern i Karlshamn ha stigit till 45,4 år och i riket till 41,8. Andelen 
personer med utländsk bakgrund var 2012 i Karlshamn 12,0 procent jämfört med 20,1 
procent för riket. (2011: 11,3 respektive 19,6 procent). Sett till totalbefolkningen var 
Karlshamn storleksmässigt på 81:a plats i landet (oförändrat sedan 2012). 

Befolkningsutveckling 2012-2013 

2012 2013 Förändring % 

Blekinge 

Karlshamn 31132 31272 140 0,4 % 

Karlskrona 63 691 63 912 221 0,3 % 

Olofström 12 896 12 902 6 0,0 % 

Ronneby 27 788 27 871 83 0,3 % 

sölvesborg 16 808 16 800 -8 0,0 % 

Kommuner i närområdet 

Bromölla 12 250 12 336 86 0,7 % 

Os by 12 637 12 713 76 0,6 % 
Östra 
Göinge 13 620 13 687 67 0,5 % 

Älmhult 15 724 15 759 35 0,2% 

Tingsryd 12141 12156 15 0,1% 

Emmaboda 8 991 8 964 -27 -0,3% 

Torsås 6 858 6 879 21 0,3% 
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Näringsliv 
Antalet verksamma företag i Karlshamns kommun uppgick den 31 december 2013 till 
2 583 företag varav 106 7 är aktiebolag, 117 handels- och kommanditbolag och 
1 356 enskild näringsverksamhet samt övriga bolagsformer. Under året startade 193 
nya företag. 2 53 företag har tillkommit (nystartade och nyinflyttade) och 194 företag 
har försvunnit (upphörda och utflyttade). Det har då totalt tillkommit 59 företag i 
Karlshamns kommun under 2013, vilket ger kommunen en nettotillväxt på 2,3 % för 
2013. Källa UC AB. 

Arbetet med att bygga långsiktiga relationer med näringslivet har pågätt aktivt under 
året. Tjänstemän och politiker har genomfört över 100 företagsbesök Ett flertal olika 
aktiviteter för att främja nätverksbyggande har genomförts. Verksamheten har erbjudit 
frukostmöten och nätverksluncher med olika teman samt olika aktiviteter för att främja 
kompetensutveckling och strategisk utveckling. Näringslivsrådet har haft fem möten 
under året. 

En attitydsatsning "Gilla Karlshamn" har startat och har som mäl att uppnå Sveriges 
bästa livsklimat och därmed Sveriges bästa Näringslivsklimat 2020. satsningen är en 
trepartslösning mellan näringslivet, Sparbanken i Karlshamn och Karlshamns kommun. 
För att förenkla för företagen har bland annat effektivisering av arbetssätt, ökad 
information och bättre tillgänglighet genomförts. Resultatet i SKLs undersökning "Insikt" 
för 2013 gav Karlshamn ett bra resultat när det gäller kommunens myndighetsutövande 
kopplat till våra företag som under 2012 hade ett myndighetsärende i Karlshamns 
kommun. 

Ett flertal evenemang och kultur- och musikarrangemang har anordnats under året. 

Under året har två kommunala fastigheter för verksamheter sålts. Fastigheterna har 
köpts av ett nyetablerat företag samt ett företag som avser att flytta till kommunen. 
Kommunen har förfrågningar på större handelsetableringar men har tyvärr ingen 
attraktiv mark för detta tillgänglig. Under 2014 kommer planläggning för detta att 
påbörjas. 

NetPort har under 2013 haft en fortsatt positiv utveckling. Under 2013 har arbetet med 
strukturer för att kunna nå målen 2020 pågått. NetPort är nu en funktionell Science 
Park. Netport har under året ändrat struktur men behåller värdegrunden. Rent praktiskt 
innebär det att det är lättare att ingå i partnerskap med liknande organisationer inom 
EU. 

Beslut om ytterligare ett fokusområde, Energi med specialisering inom 
systemoptimering, har fattats. Det energikluster som funnits sedan 2009 men varit 
vilande de senaste åren har tagits över. Under året har Netport lett arbetet med den 
Regionala digitala agendan (ReDA), ett arbete som görs i landets samtliga regioner. 
Metoden som uppmärksammats i hela landet har presenterats som ett föredöme. Den 
sista december var antalet anställda 17 personer. 2013 har varit ett mellanär vad gäller 
nya projekt, olika program har avslutats och nya aktiveras under 2014. De stora 
projekten sträcker sig över 2014 vilket innebär att omfattningen varit lika som tidigare 
år. 

Marknadsföring och aktivt etableringsarbete för området i anslutning till 
Stillerydshamnen har under 2013 i första hand bedrivits inom ramen för EV-projektet 
ELÖV. Under våren projektanställdes en marknadsförare på heltid och arbetet har tagit 
fart. Marknadsföring sker nu utifrån begreppet Logistik Karlshamn . Fokus i 
etableringsarbetet ska inte bara vara det iordningställda området utan också övriga 
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logistikrelaterade förutsättningar i Karlshamn; Befintliga logistikföretag, Hamnen, 
N etPort, BTH, infrastruktur osv. Marknadsföringsmaterial har tagits fram, visningar och 
pressaktiviteter genomförts, en hemsida har etablerats (www.logistikkarlshamn.se), 
deltagande i mässa, kundkontakter och i slutet av året TV reklam regionalt. l första hand 
är denna verksamhet planerad och finansierad även för 2014. 
Samverkan med det delvis kommunägda bolaget Logistikposition i Karlshamn AB sker i 
etableringsfrågor som berör behov av i första hand lagerlokaler. 
Den hitintills planerad utbyggnaden av infrastruktur i området; vägar, VA, elektrifiering 
av järnväg och kombiterminal slutfördes under 2013. 

Turism 
Beläggningsstatistiken för kommersiella anläggningar i Karlshamn visar för 2013 
preliminärt samma resultat som 2012 (november 2013). Våren var kall, även om 
sommaren gav vädermässigt goda förutsättningar och sammantaget kan konstateras att 
antalet svenska och tyska gästnätter på kommersiella anläggningar minskade, medan 
besöksgruppen danskar ökade något. 

Arbetsmarknad 
För 2013 uppgick andelen personer som var öppet arbetslösa eller deltog i program 
med aktivitetsstöd i Sverige till6,8 %, motsvarande uppgift för 2012 var 6,9 o/o. 

Arbetsmarknadsläget har förbättrats något i länet jämfört med samma tid förra året. 
l december 2013 var i länet totalt 8 751 personer (9,5 %, 16-64 år) arbetslösa och 
sökande i program med aktivitetsstöd. Vid motsvarande tid i december 2012 var det 
totala antalet 8 944 personer (9,6 %) en minskning med 193 personer (0,1 %). 

Samma jämförelse för Karlshamn visar att totalt 1691 personer (9,1 %, 16- 64 år) var 
arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i december 2013. l december 2012 
var det totala antalet 1780 personer (9,5 %) en minskning med 89 personer (0,4 %). 

Bostadsmarknad 
År 2013 har inneburit viss lättnad på byggmarknaden även om man inte fått till stånd så 
många nya bostäder. Planberedskapen har ökat jämfört med föregående år och vi har 
kunnat konstatera att flera exploateringsområden med villatomter kommer att 
bebyggas inom de närmaste åren. Fokus i planeringen ligger dock fortfarande på 
satsningar på stadsnära boende och förtätningsprojekt som kan vara svåra att påverka 
då marken oftast ägs av privata aktörer. Arbetet med den hållbara staden och 
kommunen fortsätter som vanligt i samband med översiktsplanen. 

Under året har entreprenadarbeten för anläggande av vägar och VA med mera inom 
Vettekulla Västra och Östra Skogsborg färdigställts och tomtförsäljning påbörjats. Totalt 
har 7 kommunala tomter för enbostadshus sålts. Under 2013 har även kommunen 
genom KABO påbörjat exploatering av Tegelbruksviken där 11 tomter bokats av 
intressenter och byggnation pågår. Bygglov har beviljats för 2 verksamhetslokaler, 12 
enfamiljshus, 1 flerbostadshus samt 2 fritidshus. l stadskärnan har byggnationen av 
hyreslägenheter på Bryggeritomten färdigställts. 
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skatteutjämningssystemet 
skatteverket (RSV) har sammanställt utfallet för den beskattningsbara inkomsten 2012 
enligt 2013 års taxering. I Blekinge förbättrades skatteunderlagsutvecklingen från ca 1,4 
procent taxering 2011-2012 till 3 procent taxering 2012-2013. Den lägsta tillväxten 
hade Kalmar län med 2,8 procent medan tillväxten i Stockholms län var 4,6 procent, 
vilket var högst i landet. 

Karlshamns kommuns internationella arbete 
Det internationella arbetet i Karlshamn syftar till att stödja utvecklingsarbetet ute i de 
kommunala verksamheterna. Under våren 2012 antog kommunfullmäktige Karlshamns 
internationella program som klargör övergripande mål och prioriteringar för det 
internationella arbetet. 

Under 2013 har vi fortsatt med att stärka kommunikation och erfarenhetsspridning av 
projekt, konferenser och andra aktiviteter med internationell koppling (till exempel EV
veckan) och jobbat med våra vänorter. 

Vänorter 
Under 2013 har vi haft utbyten med våra vänorter i Stade och Svetly. Cirka 300 personer 
från politiken, föreningar, med mera i Karlshamn åkte till Sverigeveckan i Stade i början 
av juni och träffade respektive föreningar från Stade på olika evenemang. Karlshamns 
Turistbyrå fanns också på plats (Stade centrum). 

Politiker, Asarums IF och några konstelever från Österslättsskolan (25 personer) åkte 
till Svetlys stadsfest i början av juli. Asarums IF spelade cup i Svetly och eleverna 
besökte en konstskola. Utbytena har varit lärorika och uppskattade. 

EU-projekt 
Antalet nya EU-projekt som har startats i Karlshamn under 2013 är färre jämfört med 
2011/2012 vilket beror på att många program och fonder har fått slut på medel att 
betala ut. Nya möjligheter öppnar sig åter i och med att nya programperioden startar 
2014. 

EV-projektet ELÖV löper på enligt plan och ska avslutas 2014-12-13. CLUK II som skulle 
ha avslutats 2013-12-31 har förlängts och löper fram till och med 2014-06-30, även 
detta projekt löper på enligt plan. Målsättningen är att försöka knoppa av CLUK i en 
annan form av organisation. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2013 
Kommunfullmäktige har 2007-11-30 fastslagit kommungemensamma mål för både 
verksamheten och ekonomin. Uppföljningen av de prioriterade kärnområden och 
utvecklingsområden med kommungemensamma mål presenteras nedan. De finansiella 
målen kommenteras under rubriken "Finansiell analys". 
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Kärnområden 

Trygghet, vård och omsorg för barn och äldre 

Mål: Fritiden för barn och unga ska berikas genom ökade satsningar på sport, 
musik, natur- och kulturupplevelser. 

Måluppfyllelse: Målet är helt uppfyllt. Musik erbjuds såväl genom musikskolan som 
inom fritidsgårdsverksamheten. Musikskolan fokuserar på ökade valmöjligheter för 
eleverna. Kulturenheten erbjuder olika typer av arrangemang med bland annat bio, 
teater och skapande. 

"Prova på" -aktiviteterna i samarbete med föreningslivet innehåller nu flera möjligheter, 
exempelvis föreningsringen (här kan ungdomar utan kostnad testa nya idrotter, dans, 
scouting) och lovaktiviteter där ett stort utbud erbjuds av kultur och idrottsaktiviteter 
på alla lov. Kofsaprojektet fortsätter att utvecklas med pengar från Länsstyrelsen och är 
ett alternativ för ungdomar som vill prova nya aktiviteter. 

Arbetet mot barn och unga är en prioriterad verksamhet och fortsätter med bland annat 
babycafe, lovaktiviteter och familjeföreställningar av teater och musik. Filmrullen, 
barnens filmstudio, visar film för barn på stadens biograf. Bokjuryn, ett läsprojekt, har 
genomförts i område 1 med deltagande av barn och ungdomar i åldrarna 3-16. En 
bokcirkel för ungdomar 13-16 år pågår. Familjedagen Lilla kulturdagen på Lokstallarna i 
oktober, är ett mycket uppskattat och välbesökt arrangemang i samarbete med 
föreningar och studieförbund. Under 2013 har arbetet med Lokstallarna som kultur
och föreningshus i kommunal regi intensifierats. 

En utökning har skett av spontanidrottsplatsen vid Österslättskolan. Området har blivit 
ett populärt aktivitetsområde och bidrar till en mer berikande fritid för kommunens 
barn och ungdomar. 

Barn- och ungdomar i särskola har under 2013 erbjudits fri vattengymnastik på 
Väggabadet, vilket har blivit en uppskattad aktivitet. 

Fritidsenheten har bidragit till Karlshamns Fightcenters uppförande av squashhall och 
klättervägg. Detta är verksamheter som tidigare inte funnits i kommunen och denna 
satsning ger därför barn- och ungdomar i kommunen ett än rikare utbud av aktiviteter. 

Under 2013 har 12 föreningar medverkat i Föreningsringen, där ungdomar under en 
period kan delta i en föreningens aktiviteter kostnadsfritt. Sammanlagt deltog 220 
ungdomar. 

Prova-På dagar har anordnats i Väggaområdet där ungdomar under skoltid har 
möjlighet att prova olika föreningsaktiviteter. Sammanlagt deltog 640 elever. 

Mål: strävan ska vara att resurser finns tillgängliga för att stödja 
invånare med särskilt behov. 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt inom utbildning. Ekonomiska och 
kompetensmässiga resurser finns tillgängliga för barn och elever i behov av särskilt stöd 
inom förskola, grundskola och gymnasieskola, men efterfrågan är större än tillgängliga 
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resurser. För att stödja barn och elever i behov av särskilt stöd krävs specialpedagogisk 
kompetens, en väl fungerande organisation och flexibelt arbetssätt. 

Målet är helt uppfyllt inom kulturverksamheten. Bibliotekens service med talböcker och 
andra anpassade medier för lässvaga är väl inarbetad och utnyttjas av både unga och 
gamla med särskilda behov. Egen nedladdning är från 2013 en etablerad tjänst på våra 
bibliotek för de som är talboks berättigade. E-böcker och strömmande ljudböcker är ett 
hjälpmedel för målgruppen. stadsbiblioteket erbjuder datorer utrustade med 
specialprogram för ökad tillgänglighet. 

Bibliotekets service Boken kommer vänder sig till de som på grund av långvarig 
sjukdom, ålderssvaghet, rörelsehinder eller annat handikapp har svårt att ta sig till 
biblioteket. 

Det stora utbudet av dagstidningar och tidskrifter ses av många äldre besökare som en 
stor tillgång. 

Målet är helt uppfyllt inom omsorgens verksamheter. I större delen av verksamheterna 
används stödbehovs- eller vårdtyngdsmätningar för att tillse att resurser finns för 
invånare med särskilt behov. Som grund för mätningarna ligger genomförandeplaner. 
Enligt omsorgsnämndens mål ska genomförandeplaner inte vara äldre än 6 månader 
och tas fram tillsammans med den enskilde eller dennes företrädare. 

Målet är helt uppfyllt inom socialnämndens verksamheter. Utifrån de olika insatser som 
verksamheten erbjuder, både som beviljade insatser och service, har den enskilde 
möjlighet att få stöd och hjälp. 

I KKIK 2013 anges i mått 8, väntetid i snitt i antal dagar för ekonomiskt bistånd vid 
nybesök, att handläggningstiden i Karlshamn i snitt är 16 dagar vilket är lika med 
medelvärdet för deltagande kommuner i riket. 

I KKIK 2013 anges i mått 30, andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år 
efter avslutad insats/utredning i Karlshamn är 63 procent. Medelvärdet för deltagande 
kommuner är 80 procent. 

Mål: De äldre ska ha rätten att vårdas med värdighet och integritet utgående från 
social och ekonomisk rättvisa. 

Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. De etiska riktlinjerna som är antagna av 
omsorgsnämnden ligger till grund för verksamhetens arbete. Verksamheterna arbetar 
kontinuerligt och fortlöpande med utveckling och säkerställande av 
genomförandeplaner, kontaktmannaskapet och medarbetaransvaret Att alltid möta den 
enskilde med respekt utifrån varje individs individuella förutsättningar, behov, 
förmågor och önskemål är grunden i arbetet. Den nationella värdegrunden, som är en 
del av socialtjänstlagen, ska vara väl förankrad och tillämpas inom verksamheterna. 
Arbete med värdegrundsledare pågår. 

Mål: Äldreomsorgen ska präglas av trygghet och omtanke i vardagen. Hänsyn ska 
tas till de äldres behov av friskvård i olika former. 

Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. I KKIK för 2013 redovisas att 85 % (85 %) av boende i 
särskilt boende för äldre och 90 % (91 %) av hemtjänsttagarna är nöjda med 
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verksamheten. Serviceutbudet i hemtjänst ligger på 73 % (73 %) av max men resultatet 
dras ner av frågor som inte ligger inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. För LSS 
ligger serviceutbudet på 89 % (89 %) av max och för särskilt boende för äldre på 78 % 
(96 %). Då dras resultatet jämfört med förra året bland annat ner av fråga om den äldre 
har möjlighet till internetuppkoppling i den egna lägenheten 

Mål: Anhörigstödet, hemtjänsten och en samverkan med landstingets 
hemsjukvård ska vidareutvecklas. Kommunen är positiv till pågående utredning 
om övertagande av hemsjukvård från landstinget. Personalens behov av 
kompetensutveckling ska beaktas. 

Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. På träffpunkterna erbjuds både aktiviteter som 
arrangeras av träffpunktssamordnarna och aktiviteter som de frivilliga står för. 
Avlösarteamet erbjuder avlösning i hemmet för närstående. Under året har ett 
systematiskt förbättringsarbete genomförts vilket har medfört att nyttjandet av beviljad 
avlösning har ökat. Anhörigkonsulent stöttar anhöriga som värdar en närstäende i 
hemmet. Dagverksamhet finns på Tärnan och Forsgärden för personer med 
demenssjukdom 

Hemtjänsten fortsätter sin utveckling av resursfördelning för att fördela 
personalresurser utifrän beviljade hemtjänstinsatser och bedömd tid. Bärande för 
hemtjänsten är att bedriva en verksamhet med god kvalitet utifrän brukarperspektiv, 
verksamhetens resursfördelningssystem och en god arbetsmiljö för medarbetarna. 
2013-01-01 övertogs hemsjukvärden av Blekingekommunerna från Landstinget och 
arbetet med en smidig övergäng har stått i centrum för årets arbete. 

Mål: Familje- och personalkooperativa och andra icke vinstdrivande alternativ 
ska prövas som komplement till den kommunala vårdverksamheten. 

Måluppfyllelse: Inte alls uppfyllt. Det finns inga kända intressenter för att driva 
verksamhet inom ramen för familje- och personalkooperativ eller andra icke 
vinstdrivande alternativ. 

Samverkan sker med RIA, AA, Sällskapet Länkarna, Kvinnojouren, Röda korset och 
Svenska kyrkan när det gäller socialnämndens verksamheter. 

Utbildning 

Mål: Förskoleverksamheten ska präglas av god omsorg och tillgänglighet med 
likvärdig kvalitet och pedagogiskt innehåll. 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. 

Bedömningen grundas på brukarnas upplevelse av god omsorg och att plats erbjuds 
inom den av nämnden beslutade tidsgränsen på tre månader. Kollegial samverkan på 
förskolechefsnivä, samsyn kring kvalitetsarbetet och fortsatt ambition att rekrytera 
förskollärare framför barnskötare gör att likvärdigheten mellan och inom förskolor 
ökar. 
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Mål: Goda omsorgs- och utbildningsmöjligheter ska finnas för kommunens barn 
och ungdomar med ett elevperspektiv 1-20 år. Genom samverkan mellan de olika 
skolformerna ska det livslånga lärandet främjas. 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. Det förvaltningsgemensamma arbete som 
bedrivs när det gäller kvalitetsarbetet och uppföljning av resultat, medför att 
prioriterade utvecklingsomräden för kommande år kan fastställas, grundade i en analys. 
Ur ett barn- och elevperspektiv finns goda utbildningsmöjligheter då kommunen har 
hög andel pedagoger med högskoleutbildning. Flera utvecklingsgrupper är aktiva och 
arbetar över skol- och verksamhetsgränser. De erfarenheter som delas där ska bland 
annat borga för samsyn, kontinuitet och progression inom utbildningsförvaltningens 
olika verksamheter. Genom ökade krav på likvärdig bedömning och med en tonvikt på 
det livslänga lärandet bör ämnes-, och skolsamverkan prioriteras högt. 

Omfattande reformarbete inom gymnasie- och gyronasiesärskolan har gjort att 
kontakterna i samförständ med grundskolan nedprioriterats. 

Mål: strävan ska vara att resurser ska finnas till att alla elever kan uppnå 
godkända betyg. 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. Målsättningen är att alltid använda 
tillgängliga resurser så effektivt som möjligt. I detta arbete ingår bland annat att 
bibehålla och nyanställa kompetenta och välutbildade pedagoger, ha en väl fungerande 
och flexibel organisation, specialpedagogisk kompetens, god ledningsstruktur, optimal 
lokalanvändning och att ligga i framkant när det gäller kompetensutveckling och 
alternativa verktyg. Meritvärdet i årskurs 9 ökar och ligger i paritet med jämförbar 
kommungrupp. I statistik från SCB framgår att kostnaden per elev i Karlshamn ligger 
klart under jämförbara kommuner. I samma statistik framgår att andelen elever som 
inte nådde målen i samtliga ämnen är 24 %. 

Inom gymnasieskolan är måluppfyllelsen en bra bit över 90 %. 

Mål: Familje- och personalkooperativa alternativ ska vara komplement till den 
kommunala skolan under förutsättning att kvaliteten bibehålls. 

Måluppfyllelse: Målet är helt uppfyllt. I Karlshamns kommun finns en 
föräldrakooperativ förskola med 18 platser. Kooperativet har inga planer på utvidgning 
av verksamheten. Uppföljning visar att familjekooperativet väl kompletterar och utgör 
ett alternativ till den kommunala förskolan. 

Mål: Ett utvidgat samarbete med andra utbildningsgivare och kommuner ska 
åstadkommas och leda till ett brett utbud för elevernas val och en bra utbildning. 

Måluppfyllelse: Målet är helt uppfyllt för förskola och grundskola. 

Förvaltningen samarbetar med enskilda förskolor genom hantering av ett gemensamt 
kösystem. I kommunen finns nu fyra fristående grundskolor; Montessori, Waldorf, 
Åryds friskoJa och Karl-Oskarskolan. Förvaltningen har kontinuerlig kontakt med de 
enskilda och fristående verksamheterna genom resursfördelning, kompetensutveckling, 
insyn och tillsyn. 
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Gränslöst samarbete- Mellan Karlshamn, Ronneby, Tingsryd, Olofström och Karlskrona 
kommuner samt Gyronasieförbundet Bromölla Sölvesborg finns en stark ambition att 
tillsammans verka för att stödja den enskildes behov av utbildningsinsatser kopplat till 
näringslivets arbetskraftsförsörjning inom ramen för ett livslångt lärande. Ett 
samarbetsavtal är upprättat och har till avsikt att ge ett bredare utbud i denna process. 

Arbete och integration 

Mål: Insatserna enligt visions- och måldokumentet ska bidra till att trygga 
välfärden och sysselsättningen genom att kommunen är attraktiv för såväl 
arbetskraft som företag. 

Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt. När det gäller högskoleutbildning 
bedrivs det genom Lärcenter distansutbildning tillsammans med 
Linneuniversitetet 

Mål: Karlshamn ska präglas av lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för 
alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Samhällsgemenskapen ska utgå från 
ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av grundläggande 
demokratiska värderingar. 

Måluppfyllelse: Målet är helt uppfyllt. Aktiviteter för barn och unga sker dels genom 
läsfrämjande samarbeten med skolan och genom kulturarrangemang för skolan, dels 
genom kulturaktiviteter på fritiden, fria för alla. Biblioteken i Karlshamn är öppna 
demokratiska rum med fri tillgång till läsande, lärande och information, i funktion av 
kulturellt centrum och social mötesplats. Kulturhuset Lokstallarna och biblioteken i 
Karlshamn är mötesplatser som möjliggör aktiviteter som kan öka interaktionen mellan 
grupper. 

Helt uppfyllt inom socialnämndens verksamheter. Myndighetsutövningen är lagstyrd 
och det gäller samtliga personer oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Ingen skillnad 
görs utifrån insatser, bedömning och beslut. Detta mål är ständigt i fokus för arbetet 
eftersom de personer som kommer i kontakt med socialtjänsten oftast är i en utsatt 
situation. 

Utvecklingsområden 

Tillväxt och näringsliv 

Mål: satsningen på högskola och eftergymnasial utbildning ska fortsätta med 
inriktningsmålet att till 2017 uppnå 2000 studenter. 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. Den 31 december fanns det 485 studenter 
knutna till NPSP, vilket var en minskning jämfört med 20 jämfört med föregående år. 
Minskningen beror på att färre studenter har börjat än vad som slutat samt att antalet 
fria kurser har minskat. 
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Högskoleutbildning. Lärcenter bedriver lärarutbildning på distans tillsammans med 
Linneuniversitetet Gruppen består av 21 studerande fördelat över 2 årskullar. 
Dessutom har vi haft en grupp på 10 personer som läst yh-utbildning mot logistik. 
Ytterligare ett 40-tal studenter genomför individuella högskoleutbildningar över ett 
antallärosäten i Sverige. 

Mål: Företagsutvecklingen genom kompetensutvecklingsprojektet NetPort ska 
fortsätta med inriktningsmålet att 2017 uppnå 1000 nya arbetstillfällen samt 100 
nya företag inom NetPorts fokusområden. 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. Den 31 december 2013 hade det skapats 509 
arbetstillfällen vilket är en ökning med 46 jämfört med förra året. Företagen som finns i 
NPSP har haft en förhållandevis positiv utveckling trots en svag konjunktur. Det har 
tillkommit 13 nya företag 2013 vilket innebär att det totalt startats 95 nya företag inom 
NetPorts fokusområde. 

Mål: En järnvägsförbindelse mellan Karlshamn och Olofström (Sydostlänken) ska 
finnas för att förbättra godstransporterna. Inriktningsmålet är att sydostlänken 
är i drift senast 2 O 17. 

Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt. Trafikverket har under 2013 tagit fram en förstudie för 
sträckan Älmhult-Olofström samt en järnvägsutredning för sträckan Olofström-Blekinge 
Kustbana. Arbetet har bedrivits i samarbete med en intressegrupp bestående av 
regioner, kommuner och näringsliv. I trafikverkets förslag till ny nationell 
infrastrukturplan 2014-2025 finns dock inte sydostlänken prioriterad på ett 
tillfredställande sätt och insatser för att sprida kunskap och att påverka inför 
regeringsbeslut våren 2014 har pågått under hösten. 

Mål: Ansträngningar ska göras för bättre kommunikationer och utbyggnad av 
E22:an och Tvärleden med inriktningsmålet att nämnda vägar är i drift 2017. 

Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt. Utbyggnaden av E22 Sölve-Stensnäs pågår och hela 
sträckan, på cirka 15 kilometer, beräknas vara klar vid slutet av år 2014. Därefter 
kommer befintlig sträcka av E22 som inte längre är europaväg att åtgärdas och 
kompletteras med gång- och cykelväg. På Tvärleden återstår sträckan förbi Lönsboda 
och här har Trafikverket åtagit sig att göra en förstudie. 

Sträckan mellan Karlshamn och Halmstad har nu skyltats om till riksväg 15. 

Mål: Arbetet enligt det näringslivspolitiska programmet ska utvecklas vidare. 
Programmets innehåll ska ses över. Näringslivets internationalisering ska belysas 
och tas tillvara. 

Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. Ett förslag är framtaget och kommer att antas i mars 
2014. 

Mål: Karlshamn ska utvecklas vidare som charmigt upplevelsecentrum för handel 
och nöje. 
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Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt. Arbetet pågår kontinuerligt, en kontinuerlig process. 

Kultur- och biblioteksenheten arbetar dels med egna kulturella arrangemang, men 
framför allt genom att ge stöd till de ideella föreningar som med stor kraft fyller 
kommunen med kulturell mångfald. Detta har stor betydelse för att ge en positiv 
upplevelse av Karlshamn och bidrar till ökad turism. 

Mål: Utvecklingsarbetet med att etablera företag i Stillerydsområdet ska 
accelerera med inriktningsmålet att uppnå minst 500 nya arbetstillfällen 2017 
inom transport- och logistikbranschen, tillverkningsindustrin, verksamheter med 
internationell prägel med mera. 

Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt. Under året har en plattform för det fortsatt 
utvecklingsarbetet tagits fram. Marknadsföring och försäljningsarbetet har intensifierats 
och Logistik Karlshamn kommer att användas marknadsföringen av 
etableringsområdet 

Turism 

Mål: Naturen och kulturmiljöerna i hela kommunen erbjuder en stor potential för 
utveckling av turistnäringen. Särskilda satsningar inom detta område ska öka 
kommunens attraktivitet för såväl boende som besökare. 

Måluppfyllelse: Målet för turismen har delvis uppfyllts. Karlshamns deltagande 
i t ex utvecklingen av Sydostleden, en cykelled som har utvecklats i projektform under de 
senaste två åren, är en insats som leder till att målet delvis uppfyllts. Deltagande i 
projektet "Skärgårdshamnar som nav för tillväxt i Blekinge" är ett annat projekt som ska 
främja utvecklingen. Karlskrona kommun är projektägare, Karlshamns kommun deltar 
tillsammans med Ronneby. Projektet har dock gått på sparlåga under 2013. 

Det löpande, dagliga arbetet med information och kommunikation via exempelvis 
hemsida, internetoch trycksaker leder också till att målet delvis är uppfyllt. 

I det regionala arbetet har en strategisk process slutförts under året. Den har haft till 
syfte att säkerställa den fortsatta regionala turismverksamheten från och med 2014. 
Det lokala destinationsstärkande arbetet relateras till utvecklingsplanen för 
Besöksnäringen. Under 2014 ska planen revideras. 

Den viktiga processen kring den framtida driften av stug- och campinganläggningarna i 
Kallevik och Långasjönäs har, efter beslut i KS i maj, under året gått vidare genom att ett 
anbuds/auktionsförfarande för överlåtelse har genomförts. 

Attraktivt boende 

Mål: Kommunen ska erbjuda attraktiva miljöer där livskvalitet och trygghet kan 
kombineras med ett bra boende, arbete och studier. Bostadsmarknaden ska 
erbjuda möjligheter till ökad inflyttning. 

Måluppfyllelse: Helt uppfyllt 
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Under 2013 har flera nya detaljplaner vunnit laga kraft som skapat möjlighet för nya 
bostadsetableringar under 2013. Bostadsmarknaden har blivit bättre och i takt med 
detta har Kommunen börjat exploatera de stora områdena i Vettekulla, Skogsborg och 
Tegelbruksviken. Tillkommande av enskilda villor på landsbygden har i stort sätt varit 
oförändrat. 

Genom stöd till kulturföreningar i kommunens alla delar, egna kulturella arrangemang 
och samarbete med länsorganisationer inom kultursfären pågår arbetet för att erbjuda 
kommuninvånare i alla åldrar ett brett utbud av kulturupplevelser. 
Biblioteksverksamheten är uppskattad och tjänsterna efterfrågade av många. 

Mål: Det ska finnas lägenheter och tomter som ger möjligheter till ett blandat 
boende som stämmer väl överens med efterfrågan. 

Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. Den efterfrågan som finns på stadsnära tomter kan i 
dagsläget anses täcka det aktuella behov som finns. 

Mål: Inom 10 år ska ca 1 000 nya bostäder uppföras. I befintlig bebyggelse på 
landsbygden och i kustremsan ska förtätning ske. 

Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt. Den höga överklagandefrekvensen och det rådande 
konjunkturläget har inneburit att många av de detaljplaneområden som tagits fram inte 
har kunnat exploateras i den planerade takten. Det är ytterst viktigt att de planerade 
exploateringarna följs upp av parallella satsningar i infrastruktur (Väg och VA). Det är 
även viktigt att scanna av marknaden och synkronisera verkligt behov med den politiska 
ambitionen. 

Ekonomi och personal 

Mål: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med en aktiv friskvård, 
flexibla arbetsförhållanden, goda möjligheter till heltidstjänst för de som så vill, 
bra karriärmöjligheter, hög delaktighet, arbetsglädje, ett framgångsrikt ledarskap 
och tydlig koppling mellan utbildning och lön. Kommunen ska rankas som en av 
landets bästa arbetsgivare. 

Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt. Kommunen har en väl fungerande personalklubb som 
erbjuder varierade aktiviteter för de anställda. Flexibla arbetsförhållanden och möjlighet 
till önskad sysselsättningsgrad är frågor som det regelbundet arbetas med. Hög 
delaktighet, arbetsglädje och ett framgångsrikt ledarskap, koppling mellan utbildning 
och lön är viktiga frågor som ständigt är i fokus och som kan komma att bli ännu 
viktigare i framtida rekryteringar. Den sista delpunkten angående att kommunen ska 
rankas som en av landets bästa arbetsgivare är svår att besvara då det inte går att mäta. 

Mål: Kommunens verksamheter ska drivas i en anda av god ekonomisk 
hushållning och flexibilitet. Ekonomisk balans mellan kommunens intäkter och 
kostnader utgör då en lägsta nivå i kommunens ekonomi. 

Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt på nämndnivå, helt uppfyllt på kommunnivå. 
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Totalt blev resultatet 4 7, 7 m n kr vilket är 25,3 mnkr bättre än budgeterat resultat. Se 
utförligare kommentarer i avsnitten avstämning av finansiella mäl samt finansiell 
analys. 

Mål: Kostnader ska anpassas efter intäkterna och resursstyrning råder. Ekonomin 
sätter ytterst gränsen för det totala verksamhetsutrymmet om det uppstår 
konflikt mellan mål och resurser. 

Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. Se utförligare kommentarer i avsnitten avstämning av 
finansiella mäl samt finansiell analys. 

Övriga kommunala mål (redovisas i separat bilaga till årsredovisningen) 
Kommunfullmäktige har utöver ovan antagit mäl och riktlinjer för vissa geografiska 
områden alternativt kompetensområden. Dessa beskrivs närmare i: 

skärgärdsprogram 
Internationellt program 
Demokratiprogram 
Näringspolitiskt program 
Integrationspolitiskt program 
Program- Hälsofrämjande och 
förebyggande insatser för barn och 
ungdomar (del av 
Folkhälsoprogrammet J 

Hållbar Utveckling 

Handlingsprogram för landsbygd 
Kulturprogram 
Program- Boende för äldre pä egna villkor 
Folkhälsoprogram 
Handlingsprogram för hällbar utveckling 

Kommunens arbete med hällbar utveckling redovisas i separat bilaga till 
årsredovisningen. Denna bilaga benämns " Redovisning av indikatorer med tillhörande 
trender för Karlshamns kommuns arbete med hällbar utveckling". 
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Kommunens Kvalitet i Korthet resultatsammanställning 

1. Tillgänglighet 

Att snabbt och utan besvär få tag på rätt handläggare och få en enkel fråga besvarad via e-post i 
rimlig tid, eller hur m ånga timmar simhallen har öppet, är bevis på hur bra, eller mindre bra, den 
kommunala servicen är. Samma gäller för hur länge man får vänta på en plats inom förskolan eller 
till ett äldreboende. 

många uppfattar att de får ett gott bemötande när de ställt en enkel 
via telefon? 

56% 48% 

89% 83% 

Tillgänglighetsundersökningen utförs av ett externt företag som under en period skickar e-post till 
kommunens centrala e-postadresser och ringer samtal till handläggare via kommunens växel. 
De gör också en bedömning över hur trevligt bemötande man får. 

Karlshamns kommun jobbar ständigt med arbetsformer och rutiner för hur telefon och e-post ska 
hanteras för att förbättra tillgängligheten. 

33% 37% 

83% 90% 

83% av breven till Karlshamns kommun besvarades inom två arbetsdagar jämfört med 79% i snitt för andra 
kommuner. Bäst resultat i Karlshamn visade bygglovsenheten samt miljö o hälsa med 100% svar inom två dagar. 

Andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare via telefon är 37%. Resultatet är något bättre än förra året. 
Bäst har miljö o hälsa lyckats med 67%. Karlshamns totalresultat är i nivå med genomsnittet. 

Bemötandet från personalen i samtal som besvarats i telefon ligger på en nivå med genomsnittet för 
andra kommuner. Flera verksamheter ligger mycket bra till medan några inte lyckas fullt ut. 
Karlshamns resultat är det bästa sedan mätningarna påbörjades 2010. 

Mått 4 - Hur länge är det öppet? l 2010 l 2011 1 2012 
Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket simhallen och återvinningsstationen öppet utöver 
tiden 8-17 på vardagar? 
Karlshamns öppettider sammantaget är något kortare än medelvärdet på 49 timmar/ vecka. 

Mått5-6 -Hur länge måste man vänta? 2010 2011 2012 
Hur många av de som fick plats på förskolan erbjöds plats den dag de 88% 90% 
önskade? 
Hur många dagar i snitt var väntetiden för de som inte fick plats i 23 25 
förskolan på det datum de önskade? 

Att få plats på förskolan den dag man önskar gäller för flertalet i Karlshamn . Resultatet är långt över 
genomsnittet för de deltagande kommunerna. 

89% 

18 

Väntetiden för övriga var 9 dagar jämfört med 20 dagar i genomsnitt för de deltagande kommunerna. 

2013 
47tim 

2013 
86% 

9 
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Mått 7 - Hur länge måste man vänta? 2010 
Hur många dagar i snitt var väntetiden för att få en plats på ett 41 
äldreboende från ansökan till erbjudande om en plats? 

Ett tj ugotal ärenden med lång väntetid drar upp resultatet för 2013. Dessa ärenden 
har speciella omständigheter. 

Mått 8 -Hur länge måste man vänta? 2010 
Hur många dagar i snitt är handläggningstiden för att få ekonomiskt 7 
bistånd (socialbidrag} vid nybesök? 

2011 2012 2013 
32 61 59 

2011 2012 2013 
13 5 16 

l år har förtydligande gjorts i instruktionerna för mätta/et. Rutiner för registrering har även förtydligats. Medeltalet 
för året är därmed mer tillförlitligt än förra året. Snabbaste tid för handläggning är samma dag och längsta tid är 63 
dagar. 
Vanligaste orsaken t illlång handläggningstid är att ansökan inte är komplett och/ eller att den enskilde väljer att inte 
skicka in underlag. 

2. Trygghet 

Mått 9 - 10 - Trygghet 2010 2011 2012 2013 
Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen? index index index 57 index 

55 55 57 
Hur många vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 12 12 13 15 
14-dagarsperiod? 

Enligt den senaste medborgarundersökningen känner sig nu invånarna mer trygga i Karlshamn. 

2013 års resultat visar att antalet personal som en brukare möter i sitt hem under en 14-dagars period har ökat. 
Vid årets mätning är det mer än dubbelt så många brukare som har dubbelbemanning jämfört med mätningen förra 
året, vilket innebär att medelvärdet ökar. Arbete pågår med att säkerställa kontinuiteten även då tvättstugeschema 
tillämpas. 

Mått 11 - Trygghet 2010 2011 2012 
Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Planerad 5,1 5,5 5,4 
bemanninQ 
Hur många närvarande barn per personal är det i kommunens förskolor? 4,2 4,6 

l resultatsammanställningen redovisas två mått på antalet barn per personal i kommunens f örskolor. Det 
ena måttet utgår från den planerade personaltätheten och det andra utgår från den faktiska närvaron. 
Kommunen tar fram närvarande barn och närvarande antal personal i förskola i förhållande till det planerade 
under en tvåveckorsperiod. Detta avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. 
Kommunens Kvalitet i Korthet rangordnar kommunerna efter den planerade personaltätheten, inte den 
faktiska. M ånga av de deltagande kommunerna redovisar inte den faktiska personaltätheten. Måtten tar in te 
hänsyn till personalens kompetens. Karlshamns kommun har en jämförelsevis hög andel anställda med 
pedagogisk högskoleutbildning i förskolan (76% år 2012 i jämförelse med 53 % i samtliga kommuner). 
Personalens pedagogiska kompetens har stor betydelse då förskolans pedagogiska uppdrag och betydelse 
för barnens kunskapsutveckling lyfts fram i den nya skollagen och den reviderade läroplanen för förskolan. 

2013 
5,6 

4,3 
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3. Din delaktighet och kommunens information 

Mått 12-13 - Din delaktighet och kommunens information 2010 2011 
Valdeltagande 

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 72% 77% 

Information till medborgarna via internethar fått allt större betydelse. Fler söker information 
om till exempel förskolor, grund- eller gymnasieskolor när föräldrar vill ha en plats för sitt barn, 
och anhöriga eller den äldre själv, vill välja ett äldre boende. 

2012 
inget val 

74% 

Sveriges Kommuner och Landsting, som sedan 2009, granskat kommunernas webbplatser konstaterar 
att kommunerna är på god väg att utveckla sina webbplatser. Ett antal förbättringsområden kan dock 
identifieras. Undersökningen visar att genomsnittskommunen svarar på 79% av de ca 200 frågor där svar 
ska kunna hittas inom två minuters sökning på kommunens webb. 

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över 
kommunens verksamhet? 

Index 
42 

Index 
40 

Syftet med måttet är att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olka 
former av kommunikation och dialog med medborgarna. Kommunen har genomfört en självgranskning 
utifrån ett medborgarindex som konstruerats med exempel på ett stort antal aktiviteter för 
medborgarkon takter. Även här kan förbättringsområden identifieras. 
Karlshamns resultat, 40%, är lägre än medelvärdet som är 50%. 

l medborgarundersökningen ingår ett Nöjd-Inflytande-Index, där medborgarna svarat på frågor 
kring områdena Tillgänglighet, Information/ öppenhet, Påverkan/inflytande och Förtroende. 
Resultatet i Karlshamn är något över genomsnittsvärdet på 39 för de 167 redovisade kommunerna. 

4. Din kommuns effektivitet 

Andelen elever lkbokförda} som fullföljer gymnasieutbildning i 
kommunen 
Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram - i tusen 
kronor 

322 
kr 

78% 
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Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan är i Karlshamn 127 000 kronor per år jämfört 
med medelvärdet 123 000 kronor. Uppgifterna tar inte 
hänsyn till kvalitet eller servicenivå i verksamheten. Karlshamns kommun har en högre 
andel anställda i förskolan med pedagogisk högskoleutbildning än i riket i stort. 
Karlshamn har under den aktuella perioden erbjudit dygnet runt-verksamhet vid behov 
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för barn upp ti/113 år och skolbarnomsorg i max 10 timmar/ vecka för barn till arbetssökande. 

2013 
inget 
val 

78% 
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Resultaten i Karlshamn i årskurs 3 och 6 i de nationella proven ligger över genomsnittet för riket. 
Andelen behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram. Detta är inte något samlat mått på 
behörigheten till gymnasiet. Programstrukturen och behörighetsreglerna för gymnasieskolan 
ändrades 2011. Specialutformade program och friskoleprogram avskaffades. Tidigare 
räckte det att ha godkänt i tre ämnen, matematik, engelska och svenska eller svenska som 
andraspråk, för att komma in på ett nationellt program. l den nya gymnasieskolan behövs 
godkända betyg i fler ämnen. För yrkesprogram behövs godkänt i ytterligare fem ämnen och 
för högskoleförberedande program behövs godkänt i ytterligare nio ämnen. De nio ämnena skiljer 
sig åt mellan de olika högskoleförberedande programmen. Det går inte att jämföra 
behörighetssiffror från 2010 och tidigare med 2011 och senare. 

Elevers syn på skolan och undervisningen kommer från elevundersökning från Sveriges 
Kommuner och Landsting. Måttet är ett sammanvägt resultat av de sju områdena: 
trygghet, lust att lära, inflytande, kunskap om målen, stöd och hjälp, återkoppling och 
höga förväntningar. Medelvärdet för de 122 kommuner som rapporterat resultat är 77%. 

Karlshamn tillhör de bästa kommunerna när det gäller serviceutbudet inom särskilt boende. 
Måttet innehåller 11 indikatorer dels från det palliativa registret, dels egna uppgifter. 

Kostnaden 683 000 kronor per plats avser redovisningen för 2012,som är den senaste 
uppgiften. Genomsnittet för riket var 619 000 kronor 2012 och för 2011 566 000 kronor. 
Detta innebär att kostnadsutvecklingen varit densamma i Karlshamn som i riket. 

85% av brukarna är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende jämfört med 
medelvärdet 84% i de rapporterande kommunerna. Spridningen är mellan 64 och 96%. 

Mått 26 - 28 - Kostnadseffektivitet - Hemtjänst 2010 
Vilket serviceutbud finns inom hemtjänsten finansierat av kommunen, -
sammanvägt resultat bestående av olika faktorer? 
Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen - i tusen 
kronor? 
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst 

l Karlshamn erbjuds inte möjlighet att delta vid dagligvaruinköp utan man erbjuds 
internethandling med hemkörning. Hemtjänsten har inte särskilt råd och stöd för 
syn- och hörselskadade. 
Hemtjänsten erbjuder inte exempelvis snöskottning, gräsklippning eller fixartjänst 
Detta är aktiviteter som erbjuds på annat sätt från kommunen. 

Kostnaden per vårdtagare i hemtjänsten är i Karlshamn 208 000 kronor per år. 
Medelvärdetför de rapporterande kommunerna är 202 000 kronor. 

125 

2011 
73% 

120 

2012 
'" lf8% 

·,, 

121 

91% 

statistiken har ändrats och bygger nu på detaljerad individstatistik som rapporteras till Socialstyrelsen. 

90% av brukarna är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst jämfört med 
medelvärdet 91% i de rapporterande kommunerna. Spridningen är mellan 73 och 100%. 

2013 
73% 

208 

90% 
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Mått 29- Kostnadseffektivitet- Grupp och serviceboende inom LSS 12010 
Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende finansierat av 
kommunen, -sammanvägt resultat av olika faktorer? 

Resultatet påverkas av brukarnas behov vid mättidpunkten. 
Karlshamns sammanvägda resultat av de nio indikatorer som undersökts är 89%, 
vilket innebär att Karlshamn tillhör de kommuner som har bäst utbud. 

2011 
93% 

Målsättningen är att kommunens utredning och insatser ska leda till att den enskilde 
ungdomen inte behöver fortsatt stöd från socialtjänsten. Medelvärdet för de 160 kommuner 
som rapporterat är 80%. Resultaten varierar mellan 29 och 100% 

5. Samhällsutveckling 

Mått 31 - 34 -Arbetstillfälle och företagande 2010 2011 
Andelen förvärvsarbetande i kommunen 74,5% 75,7% 

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? 

Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? 4,2 5,7 

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? 

Andelen förvärvsarbetande har ökat något i kommunen under de senaste åren. 
Karlshamn når dock ännu inte upp till medelvärdet på 78,6%. 

Karlshamn har relativt sett en låg andel invånare som under året erhållit försörjningsstöd. 
l de 214 redovisade kommunerna varierar andelen mellan 0,8 och 9,9%. Medelvärdet är 4,0%. 

Vad gäller nya företag som startats är Karlshamns resultat för första halvåret 2013 lägre än 
medelvärdet på 5,0 för de deltagande kommunerna. 

Måttet ska ge kunskap om attityder hos företag etablerade i kommunen om hur de upplever 
den kommunala servicen. Resultaten hämtas Från SKL:s undersökning Insikten. Karlshamns 
resultat med index 73 är bland de bästa. Medelvärdet är 67 med en variation mellan 53 och 79. 

Mått 35 - Folkhälsa 12010 2011 
Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? 6,6 

.. sjukpenningtalet 1 Karlshamn har ökat ti/18,6 dagar, vilket är något högre än medelvardet på 8,5 . 
Karlshamn har något lägre sjukpenningtal än Sölvesborg och 0/ofström, men 
betydligt högre än Karlskrona och Ronneby. 

ning av hushållsavfall? 

2012 2013 
89% 89% 

2012 2013 
76,6% 76,2% 

3,2% 

5,5 4,4 

Index 
k 73 

2012 2013 
8,1 8,6 
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Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? 

Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete för att minska användning av ändliga resurser 
och öka återvinningsgraden. Karlshamn placerar sig som nummer 5 bland de 145 deltagande kommunerna. 

sölvesborg ör bäst (65%} och Olofström placerar sig som nummer 6 (57%}. Resultaten varierar mellan 
14 och 65%. 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel var under mätperioden januari- juni 2013 16%. 
Medelvärdet är 16% bland de 175 rapporterade kommunerna. Spridningen ligger 
mellan 1 och 49%. 

Karlshamns resultat i medborgarundersökningen visar att invånarna i hög utsträckning 

anser att kommunen är en god plats att leva och bo i. Index för Karlshamn är 63 jämfört 
med medelvärdet 59 bland de 167 redovisade kommunerna. Lägsta värde är42 och 
högsta 77. 

Finansiell analys 
Karlshamns kommun redovisar en finansiell analys enligt RK-modellen. Målsättningen 
är att analysera fyra viktiga perspektiv. Detta för att kunna identifiera ekonomiska 
problem och därigenom klargöra huruvida kommunen har en god ekonomisk 
hushållning. 

Fyra perspektiv 
Den ekonomiska analysen som redovisas på följande sidor bygger på fyra perspektiv: 
det ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen 
över den ekonomiska utvecklingen. 

Resultat 
I ett första läge kartläggs årets resultat och dess orsaker. En eventuell obalans, det vill 
säga att kostnaderna överstiger intäkterna eller att rörelseriktning mot obalans sker, är 
en varningssignal. Under detta perspektiv analyseras också investeringar och deras 
utveckling. 

Kapacitet 
Det andra perspektivet benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här 
redovisas vilken finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju starkare 
kapacitet, desto mindre känslig är kommunen inför kommande lågkonjunkturer. 

Risk 
Med det tredje perspektivet risk avses hur kommunen är exponerad ekonomiskt. En god 
ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i ett såväl kort som medellångt 
perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta ekonomiska problem. Här 
diskuteras också borgensåtagande och kommunens samlade pensionsskuld. 

Kontroll 
Med det fjärde perspektivet kontroll avses avslutningsvis hur upprättade ekonomiska 
målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för 
att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så vis 
att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer. 
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Den finansiella analysen grundar sig på redovisningsåren 2009-2013. 

Resultatet 

Resultat 2009 2010 2011 2012 2013 

skatteintäkter, utjämningsbidrag mm 1 337 1394 1432 1475 1540 

Balansomslutning 1523 1496 1463 1560 1688 

Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 1305 1341 1398 1429 1495 

Nettokostnadsandel o/o (inkl finansnetto) 97 95 97 97 97 

Årets resultat (mnkr) 45 65 37 44 48 

Investeringsvolym (exkl. VA) (mnkr) 116 79 158 144 253 

Självfin.grad av investeringar ink! VA(%) 91 149 64 78 51 

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans 
mellan intäkter och kostnader . Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur 
stor andel verksamhetens nettokostnader tar i anspråk av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. Kommunens nettokostnadsandet har fram till 2004 legat kring 100 
procent vilket innebär att kommunens resultat balanserat på gränsen för vad 
balanskravet medger. Under perioden 2005 till 2013 har denna trend brutits. Mellan 
2012 och 2013 har verksamhetens nettokostnader ökat med 4,6 procent. Ökningen av 
skatteintäkter och utjämningsbidrag har mellan 2012-2013 ökat 4,4 procent. 2013 års 
resultat på 48 mnkr utgör cirka 3,1 procent av erhållna skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. 2013 ingår jämförelsestörande poster på + 28,3 mnkr i kommunens 
resultat. Exkluderas dessa poster är årets resultat 19,4 mnkr. 

Årets investeringar uppgår till 261,8 miljoner kronor (ink! VA) och 252,8 miljoner 
kronor (exkl VA). Nyupplåning har skett med 70 miljoner kronor under 2013. 
Kommunen har totalt amorterat 1,6 miljoner kronor vilket är enligt plan. 

Balanskravet 
Karlshamns kommun har före 2003 inte uppfyllt det lagstadgade kravet på ekonomi i 
balans. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2003-11-17 har synnerliga skäl åberopats för 
att göra undantag från att återställa balansen med tanke på tidigare års underskott. Den 
närmare motiveringen var att kommunen tidigare byggt upp en stor förmögenhet och 
att man sedan använt den goda soliditeten för att parera, inte alltför långvariga, 
nedgångar i resultatet. Vad gäller resultaten för 2004 till 2013 har balanskravet klarats 
av dessa år, och följaktligen har kommunen inget åtagande om återställande av 
underskott. 

Under 2013 har kommunfullmäktige beslutat att införa en resultatutjämningsreserv 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 procent av 
skatteintäkter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift Beslutet gör det även 
möjligt att från år 2010 göra en retroaktiv avsättning. Den samlade avsättningen år 
2010-2012 uppgår t ill 102 mnkr. 
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Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 4 7,8 mnkr, 1 procent av årets 
skatteintäkter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift (1 540 mnkr) uppgår 
till 15,4 mnkr. Avsättningen för 2013 blir därmed 32,4 mnkr, vilket innebär att den 
ackumulerade reserven vid årets slut uppgår till134,4 mnkr. 

I tabellen visas prognosen för balanskravsavstämningen år 2013 samt budget 2014. 
Beräkning har även gjorts av resultatutjämningsreserven (RUR) för åren 2010-2012. 

2010 2011 2012 2013 Budget 
2014 

skatter, utjämnings- 1394 1432 1475 1540 1582 
bidrag, och kommunal 
fastighetsavgift, mnkr 
1 % av skatter och 13,9 14,3 14,8 15,4 15,8 
utjämningsbidrag 

Arets resultat 64,9 37 43,6 47,7 -5,5 
Realisationsvinster -1,2 -1,2 -0,2 o o 
Realisationsförluster 1,1 o o o o 
VA o 1,1 -0,1 0,1 o 
Krav på återställande av o o o o o 
tid~qare resultat 
Årets resultat efter 64,8 36,9 43,3 47,8 -5,5 
balanskravsjusteringar 
Medel till -50,9 -22,6 -28,6 -32,4 0,0 
resultatutjämningsreserv 
Medel från o o o o 5,5 
resultatutjämningsreserv 
Årets 13,9 14,3 14,8 15,4 0,0 
balanskravsresultat 
Ackumulerad reserv 50,9 73,5 102,0 134,4 128,9 

Kapacitet 

Ka~acitet 2009 2010 2011 2012 2013 

soliditet% 62 67 71 69 67 

Soliditet% genomsnitt senaste 5 åren 62 63 65 66 67 

skuldsättningsgrad % 38 33 29 31 33 

skattesats (primärkommunal i kr) 21,89 21,89 21,89 21,89 22,21 

soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur 
stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. soliditeten 
uppgick till 66,9 procent för 2013 vilket är en minskning från föregående år med 2,3 
procentenheter. skuldsättningsgraden är ett mått på hur stor andel av kommunens 
tillgångar som är belånade. skuldsättningsgraden ökar med 2,3 procentenheter och 
uppgår till33,1 procent för 2013. 

skattesatsen har beslutats vara 22,21 kronor, för 2013. skatteväxling (32 öre) 
genomfördes fr o m 1 januari med landstinget då kommunerna tog över hemsjukvården 
från och med 2013. Kommunens skattesats för 2014 är också beslutad oförändrad. 
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Kommunens skattesats jämfört med övriga kommuner i Blekinge för år 2013 framgår av 
följande tabell: 

Kommun 
Karlskrona 
Ronneby 
Karlshamn 
Olofström 
Sölvesborg 

Kommunal skattesats år 2013 
21,51 
22,36 
22,21 
22,16 
22,27 

2014 kommer Solna att ha den lägsta kommunala utdebiteringen i landet med 17,12 
kronor per intjänade hundra kronor medan Dorotea har den högsta, 23,90 kronor. 

Risk 

Risk 2009 2010 2011 2012 2013 

Kassalikviditet (%) 35 21 78 33 26 

Finansiella nettotillgångar (mnkr) 24 70 20 -14 -142 

Låneskuld (mnkr) * 257 199 197 150 218 

Genomsnittlig låneränta (%) 3,15 2,97 3,29 3,22 2,51 

Pensionsåtagande (mnkr) 713 683 755 750 791 

Borgensåtagande (mnkr) 965 945 1199 1402 1349 
*nästa års amortering, kortfristig del ingår 

Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är kassalikviditet 
Kassalikviditeten har minskat jämfört med 2012 och uppgår till 26 procent. Trots en 
likviditet under 100 procent bedöms den finansiella beredskapen på kort sikt vara 
tillfredsställande. Förklaringen till detta är att en stor del av kommunens kortfristiga 
skulder utgörs av semesterlöneskuld som inte kommer att omsättas under det närmaste 
året. 2011 löste stadsvapnet AB lånet på 239 mnkr till kommunen, vilket förklarar den 
höga kassalikviditeten 2011. Om man bortser från semesterlöneskulden uppgår 
kassalikviditeten ti1135 procent. 

De finansiella nettotillgångarna har minskat från -14 mnkr 2012 till -142 mnkr 2013. 
Korta fordringar har minskat och både korta och långa skulder har ökat. Långa 
fordringar är i princip oförändrade. Den långfristiga låneskulden har genom upplåning 
ökat med 70 mnkr, årets amortering enligt plan är 1,6 mnkr. Den genomsnittliga 
låneräntan den 31 december 2013 uppgår till2,51 procent. 

Pensionshantering 

Pensionsåtagande, inklusive löneskatt (tkr) 2013 2012 

Avsättning pensioner 6 785 6 793 
Ansvarsförbindelse pensionsåtagande 790 781 749 940 

Totala pensionsförpliktelser 797 566 756 733 

Finansiella placeringar, marknadsvärde o o 
Återlånade medel 797 566 756733 
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De totala pensionsförpliktelserna har ökat med cirka 41 mnkr sedan 2012. Ökningen 
beror på att diskonteringsräntan har sänkts vilket påverkar ansvarsförbindelsen med 
58,6 mnkr och avsättningen med 0,5 mnkr inklusive särskild löneskatt. Under åren 
2005-2007 gjordes förtidsinlösen av ansvarsförbindelsen med totalt 33,8 mnkr inkl 
särskild löneskatt. 

Kommunen har en pensionsavsättning hos KPA Pensionsförsäkring (se not 17 och 20). 

Efter år 1998 tillämpar kommunen försäkringslösning för samtliga anställda. 

Kommunens borgensåtagande minskade med 53 mnkr jämfört med 2012 och uppgår till 
l 349 mnkr. Fram till 2011 lånade kommunen ut 239 mnkr till stadsvapnet AB vilket 
återbetalades under 2011 och ersattes av externa lån. Borgensåtagandena är till största 
delen (l 302 mnkr) hänförbara till kommunens helägda dotterbolag. 

Kontroll 

Kontroll 2009 2010 2011 2012 2013 

Budgetavvikelse (mnkr) 44,0 28,9 22,9 10,7 25,3 

Årsresultat i% av skatter+ bidrag (exkl VA) 3,2 4,7 2,7 3,0 3,1 

Årsresultat i % av skatter+ bidrag exkl VA) 
genomsnitt senaste 5 åren 2,5 3,2 3,2 3,3 3,3 

Balanskravet uppfyllt Ja Ja Ja Ja Ja 

Driftredovisning 
I tabellen nedan redovisas i sammandrag nämndernas nettokostnadsutfall och 
budgetavvikelsen för år 2013 samt nettokostnadsutfall fö r år 2012: 

Driftredovisning 

Nämndjmnkr Nettoutfall Budgetav- Nettoutfall 
2013 vikelse 2013 2012 

Kommunstyrelse -112 5,9 -115 
Nämnd barn, ungdom, skola -478 -6,6 -462 
Gymnasienämnd -132 7,4 -133 
Nämnd för arbetsmarknad och 

-32 1,4 -31 
vuxenutbildning 
Kulturnämnd -23 0,0 -22 
Teknisk nämnd -64 9,0 -61 
Teknisk nämnd VA inkl finans o 0,0 o 
Byggnadsnämnd -7 -0,3 -7 
Fritidsnämnd -46 -0,2 -46 
Omsorgsnämnd -531 1,1 -488 
Socialnämnd -89 0,5 -87 
Övriga nämnder -9 -0,1 -8 
S:a nämndernas nettokostnader -1523 17 ·1460 
Finansförvaltning 1571 8 1504 
Summa totalt/ årsresultat 48 25 44 
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Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget på 25 
mnkr, vilket fördelar sig med plus 17 mnkr för nämnderna och plus 8 mnkr för 
finansförvaltningen. På nämndnivå uppvisar tekniska nämnden 9 mnkr, 
gymnasienämnden 7,4 mnkr, kommunstyrelsen 5,9 mnkr samt nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning 1,4 mnkr, omsorgsnämnden 1,1 mnkr och 
socialnämnden 0,5 mnkr de största positiva budgetavvikelserna. 

Nämnden för barn, ungdom och skola redovisar ett underskott -6,6 mnkr. Övriga 
nämnder redovisar tillsammans negativ avvikelse med 0,6 mnkr Förklaringar till 
nämndernas avvikelse framgår av respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

Finansförvaltningens positiva avvikelse på 8 mnkr beror huvudsakligen på bättre utfall 
för finansiella intäkter och kostnader. Färre beslut med finansiering ur anslagen till 
förfogande. Dessutom har arbetskostnadsrelaterade kostnader blivit lägre. I resultatet 
ingår dessutom nedskrivningar av anläggningstillgångar med 10 mnkr. 

Investeringsredovisning 

Nämnd/styrelse, netto i mnkr Budget2013 Utfall2013 
Budgetav-

vikelse 2013 
Kommunstyrelse -75,1 -110,1 -35,0 
Nämnd för barn, ungdom, skola -6,2 -6,1 0,1 
Gymnasienämnd -6,5 -4,5 2,0 
Nämnd för arbetsmarknad och 

-0,6 -0,6 0,0 
vuxenutbildning 
Kulturnämnd -0,5 -0,5 0,0 
Teknisk nämnd -125,3 -117,2 8,1 
Teknisk nämnd VA -20,7 -9,0 11,7 
Byggnadsnämnd -0,2 -0,2 0,0 
Fritidsnämnd -16,0 -8,9 7,1 
Omsorgsnämnd -6,6 -4,1 2,5 
Socialnämnd -1,4 -0,8 0,6 
SUMMA -258,8 -261,8 3,0 

Årets nettoinvesteringar blev 261,8 mnkr inkl VA (252,8 mnkr exkl. VA), vilket skall 
jämföras med en budgeterad nivå på 258,8 mnkr. 

Kort om de största investeringsprojekten 

Projekt > 5 mnkr 

Asarums Bildningscenter **l 
VA-utbyggnad *l 
VA-Tärnö * / 
Mörrums avloppsreningsverk 
Stilleryd industriområde *l 
MOS, Järnvägsterminal *l 
Vettekullaområdet *l 
Skogsborg * l 

Årets 
budget 

-92,9 
-5,9 
-6,6 
-7,5 

-13,9 
-52,2 

-2,4 
-5,7 

Årets 
utfall 
-89,5 

0,0 
-6,7 
-0,0 

-16,1 
-87,9 

1,7 
-5,1 

*l Beloppen är angivna netto, utgifter minus inkomster. 
**l Beloppen inkluderar inventarier mm. 

Total budget
prognos 

-192,1 
-23,6 

-7,2 
-8,6 
0,0 

-151,0 
-5,1 
-7,8 

Totalt 
utfall 

-135,2 
-13,3 

-7,2 
-1,1 

-57,0 
-120,3 

-12,8 
-6,4 
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Kortfattade kommentarer om de största investeringsprojekten 

stenbackaNavet (Asarums Bildningscenter) 
Byggnationen av stenbackaNavet i Asarum fortskrider enligt plan och lokalerna, som 
inrymmer högstadieskola, grundsärskola, bibliotek, resurscenter och fritidsgård, ska 
tas i bruk hösten 2014. 

V A investeringar 
Främsta anledningen till att det kvarstår medel är att Mörrums avloppsreningsverk 
projekteras och påbörjas först 2014. Även projektet VA-utbyggnad awaktades tills VA
planen blev klar. Detta informerade Tekniska nämnden om tidigt i våras. 

Stilleryd industriområde MOS (Motorways of the Sea - Järnvägsanläggningar 
Stilleryd) 
Utbyggnad av entreprenaden Järnvägsanläggningar har pågått intensivt under hela året 
och slutbesiktning genomfördes i november. Entreprenaden har omfattat delarna 
Bangård, Kombiterminal samt Elektrifiering och Renovering av Hamnspår. 

Investeringsmedel för den nu färdigställda etappen finns i budget till och med 2013. Ett 
antal utgiftsposter kommer att förskjutas till 2014 enligt förslag till reviderad budget för 
2014. l samband med prognos i dagsläget kan utgiftsbudgeten sänkas med några 
miljoner kronor. 
På inkomstsidan har på motsvarande sätt inkomster förskjutits från 2013 till 2014 eller 
senare. 
l den nu avslutade entreprenaden ingick en första etapp av projektdelen Bangård. 
Resterande del av bangården med utdragsspår, för vilket detaljplaneläggning är en 
förutsättning, kan utföras år 2016 eller senare. 

Stilleryd industriområde (Logistik Karlshamn) 
Den norra delen av området, som bland annat omfattar Östersjövägen, färdigställdes 
under året. Detsamma gäller för Metallvägens västra sträcka i den södra delen. Under 
året upphandlades och färdigställdes dessutom en väg på kvartersmark mellan 
Östersjövägen i norr och Metallvägen i söder i områdets östra kant. 

Infrastrukturen i området kan nu anses vara utbyggd. Mindre kompletteringar för 
anpassning till kommande etableringar kan bli aktuella framöver. Planerad 
markförsäljning har av olika anledningar inte slutförts. 

Vettekullaområdet 
Exploatering av Vettekulla Västra är färdigställt. Tomtförsäljning pågår och hittills har 
fyra tomter sålts. Ytterligare marknadsföring kommer att ske under våren 2014. 
Anläggande av GC-väg, etapp 1, har påbörjats och beräknas vara färdigt i maj 2014. 

skogsborg 
Entreprenadarbetena för vägar med mera är färdigställda. Tomtförsäljning pågår och 
hittills har en tomt sålts. Ytterligare marknadsföring kommer att ske under våren 2014. 
Sökande av plats för flytt av pistolskyttebana pågår. 

31 



Avstämning av finansiella mål 
Under 2013 har kommunfullmäktige beslutat att göra avsättningar till en 
resultatutjämningsreserv samt att ändra de finansiella målen. 

Följande finansiella mål har genom beslut i kommunfullmäktige upphävts under 2013: 

att investeringar inte får lånefinansieras annat än vad avser helt avgiftsfinansierad 
verksamhet 
att maximalt investeringsutrymme utgörs av årsresultat plus avskrivningar 
att resultatet måste innefatta en realsäkring av hela pensionsskulden 
att man ska eftersträva en budgeteringsmarginal som kan balansera under året 
oförutsedda händelser 
att verksamheten ska bedrivas utifrän en effektivitetsnivå, som gör att kostnadsnivån 
inte överstiger genomsnittliga kostnaden för motsvarande verksamhet med hänsyn 
tagen till strukturen 

Av kommunfullmäktige fastställda, reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
framgår att Karlshamns kommun skall i allt eftersträva en välskött ekonomi, och att all 
verksamhet skall bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med 
följande beslutade finansiella mål som gäller för 2013: 

Ekonomi i balans 
Kostnaderna måste anpassas efter intäkterna, och det är resursstyrning som gäller. 
Ekonomin sätter ytterst gränsen för det totala verksamhetsutrymmet, om det blir 
konflikt mellan mål och resurser. 

God ekonomisk hushållning 
Resultatnivån ska uppgå till lägst 2 % av summan av skatte- och bidragsintäkterna 
under en femårsperiod. soliditeten för kommunen måste uppgå till lägst 60 % i 
genomsnitt under en femårsperiod. 

Avstämning 
Målen för en ekonomi i balans har klarats fullt ut under 2013. Utifrån 2013 års 
ekonomiska utfall på 47,7 mnkr kan konstateras att balans mellan kostnader och 
intäkter uppnåtts på sammantagen nivå, även om det inom vissa nämnders 
ansvarsområden redovisats budgetunderskott. Av årets resultat beror 28,3 mnkr på 
återbetalning av AFA-medel vilket är att betrakta som jämförelsestörande post. 
Exkluderas denna från årets resultat blir resultatet istället 19,4 mnkr. Räntorna har varit 
låga även under 2013 vilket varit gynnsamt vid åter- och nyupplåning. skatteintäkterna 
blev något högre än budgeterat. Nedskrivning av anläggningstillgångar har gjorts med 
10 mnkr 2013. 

Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat införa en resultatutjämningsreserv. 
Reserven är avsedd att utjämna normala svängningar mellan intäkterna över 
konjunkturcyklerna. Disposition eller avsättning till resultatutj ämningsreserven 
påverkar inte kommunens finansiella r esultat utan påverkar endast 
balanskravsresultatet 

soliditeten sjunker från 69 till 67 procent men är fortfarande på en jämförelsevis hög 
nivå. Investeringsnivån har varit mycket hög, 262 mnkr, under 2013. Trots detta har den 
långfristiga låneskulden bara ökat med 70 mnkr. Ansvarsförbindelsen för pensioner, 
inklusive löneskatt, ökar med 41 mnkr till 791 mnkr. 
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Anledningen till detta är sänkt diskonteringsränta vilket innebär att kommunen måste 
avsätta ett högre belopp för att möjliggöra samma utbetalningsnivå som tidigare då 
diskonteringsräntan var högre. 

Årsresultatet i % av skatter och bidrag i genomsnitt de senaste 5 åren uppgår till 3,3 %. 
Se tabell Kontroll på sidan 37. 

Sammanställd redovisning 
Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde 2008-05-05 de nya versionerna av 
ägarpolicy och ägardirektiv. Därmed lades grunden för att uppnå målet med att bolagen 
skall ingå i den kommungemensamma styrprocessen och omfattas av samma 
gemensamma mål och riktlinjer som gäller för andra delar av kommunen. stadsvapnet i 
Karlshamn AB och kommunledningen har därefter intensifierat sitt arbete med att 
vidareutveckla koncernstyrningen utifrån de politiska målsättningarna, varvid strategi
och dialogmöten har genomförts vid upprepade tillfällen med representanter från både 
bolags- och förvaltningsdelen av kommunkoncernen. Under året har arbetet med att se 
över gällande bolagsordningar och ägardirektiv påbörjats och avsikten är att inarbeta 
dokumenten ägarpolicy och företagspolicy i ägardirektiven. 

Koncernen Karlshamns kommun omsatte år 2013 totalt 867 mnkr (exkl. skatter och 
generella statsbidrag). Kommunkoncernen, som via moderbolaget stadsvapnet i 
Karlshamn AB inkluderar de helägda dotterbolagen Karlshamn Energi AB inkl 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB, Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns Hamn AB inkl 
Karlshamns Kajer AB under namnändring, Karlshamnsfastigheter AB samt delägda 
Västblekinge Miljö AB (50 %), gav ett sammanlagt resultat före skatt om 49 mnkr för 
räkenskapsåret 2013. 

Räddningstjänsten i Västra Blekinge 0,3 mnkr (0,6 ), Cura 5,3 mnkr (2,8 ) samt 
Miljöförbundet Blekinge Väst -0,8 mnkr (- 0,1 ) har inte konsoliderats i den 
sammanställda redovisningen men ingår i den kommunala koncernen. 

Resultaten före skatt uppgick för Karlshamn Energi AB till 12,1 mnkr (15,0), för 
Karlshamnsbostäder AB till 4,6 mnkr (6,9), för Karlshamns Hamn AB till 0,3 mnkr (0,6) 
och för Karlshamnsfastigheter AB till-6,4 mnkr (-25,0). 

Nyckeltal 2009 2010 2011 2012 2013 

soliditet (%) 32,8 34,0 34,2 33,3 33,6 

Resultat före extraordinära poster 63 69 43 33 49 

soliditeten uppgår till 33,6 procent och är därmed i stort sett oförändrad mot 
föregående år. soliditetstalet är hänförlig till ett fortsatt bra resultat i kombination med 
en förhållandevis måttlig ökning av tillgångsmassan. soliditeten är högre än de 25 
procent som i de finansiella målen fastlagts för kommunkoncernen. 
Budget- och prognosawikelserna för koncernen sammanhänger, förutom avseende 
kommunen, med att Karlshamnsbostäder AB och Karlshamnsfastigheter AB redovisar 
ett i förhållande till budget positivt resultat. Karlshamn Energi AB och Karlshamns Hamn 
AB har inte riktigt nått upp till budgeterade belopp. 
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Ekonomichefens kommentarer 
Årets resultat, 4 7, 7 mnkr, beror till stor del på en jämförelsestörande post, 28,3 mnkr. 
Budgeten var på 22,4 mnkr, budgetavvikelsen var således 25,3 mnkr. Målet med en 
ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning har uppnåtts på totalnivå för år 2013. 
Överskottet på sammanlagd nämndnivå uppgår till cirka 17,9 mnkr. Finansförvaltningen 
redovisar ett överskott på 7,4 mnkr. Finansförvaltningens överskott beror främst på 
högre skatteintäkter än budgeterat samt låga räntenivåer vid åter- och nyupplåning. 
Nyupplåningen blev avsevärt lägre än budgeterat eftersom kassaflödet varit bra och 
stabilt. 

Det finansiella målet vad gäller överskott i förhållande mot skatteintäkter och bidrag är 
ca 3,1 % och det motsvarar gott och väl kommunfullmäktiges mål, 2 % i genomsnitt 
under en femårsperiod. 

Följande bedömning görs av de fyra perspektJi v, resultat, kapacitet, kontroll och risk, som 
följs upp. 

Sammantaget bedöms måttet resultat som oförändrat. Av årets resultat på 47,7 mnkr 
utgör 28,3 jämförelsestörande post i form av återbetalning från AFA. Undantas denna 
post blir resultatet 19,4 mnkr. Nedskrivning av anläggningstillgångar har gjorts med 10 
mnkr. Verksamhetens nettokostnader ökar mer än skatteintäkter och utjämningsbidrag 
och investeringarna är på en hög nivå. Balanskravet uppnås. 

Måttet kapaciteten är något försämrat eftersom soliditeten minskat samtidigt som 
skuldsättningsgraden ökat. Kommunen har dock fortfarande en god soliditet samt en låg 
skuldsättningsgrad. 

Måttet risk är oförändrad jämfört med förra året. Pensionsåtagandet 
(ansvarsförbindelsen) har ökat men borgensåtagandet minskat. Kassalikviditeten har 
försämrats. Under året har planerade investeringar påbörjats och investeringsnivån 
varit mycket hög, 262 mnkr. Trots den höga investeringsnivån har nyupplåning endast 
skett med 70 mnkr. 

Måttet kontroll visar en positiv budgetavvikelse med 25,3 m n kr varav nämnderna + 17,9 
och finansförvaltningen 7,4 mnkr. Måttet kontroll bedöms därför i stort sett oförändrat. 

Samtliga finansiella mål uppfylls i detta bokslut. 

Framtidsbedömning 
Sedan år 2004 har kommunen haft en positiv resultatutveckling. Kommunens resultat 
för år 2013 uppgår till ca 4 7, 7 mnkr vilket motsvarar ca 1 527 kronor per 
kommuninvånare. Karlshamns kommun har haft mycket goda resultat under de sju 
senaste åren vilket gjort att det egna kapitalet har ökat med ca 275 mnkr. 

Det ekonomiska läget har efter den senaste skatteprognosen i februari 2014 jämfört 
med den beslutade budgeten för 2014 förbättrats. 

l förhållande mot de beslutade intäkterna för skatter och bidrag i flerårsplanen ser 
förändringarna ut enligt följande tabell; 
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Belopp i mnkr 2014 2015 2016 
Skatter och bidrag enligt budget för 2014 beslutad 130624 

1582 1627 1682 
med rev. 130902 och flerårsplanen för 2015 och 2016 
Skatter och bidrag enligtprognos februari 2014 1589 1643 1707 
Differens 7 16 25 

Enligt SKLs senaste prognos beräknas skatteunderlaget öka med 3,1 % under 2014. 
Prognosen för 2015 är en ökning med 4,3 % och för åren 2016-2017 en ökning med 5,2 
% respektive 4,8 %. För perioden är det något högre tillväxt än vad som gällde i 
samband med budgetbeslutet i juni 2013. 

Större investeringsprojekt i budget 2014 är fårdigställande stenbackaNavet (Asarums 
bildningscenter), förberedande anläggningsarbeten på Östra Piren i samband med 
planerad byggnation, påbörja projekt träningshall vid Jössarinken, utbyggnad 
ledningsnät samt ombyggnadsåtgärder i vatten och avloppsverken. Totalt är 
nettoinvesteringsbudgeten för 2014 på 154 mnkr och planen för 2015 på 102, vilket är 
en fortsatt hög nivå. 

Utmaningar för Karlshamns kommun 
Ekonomi betyder " att hushålla med knappa resurser". Resurser är mer än bara pengar. 
Det är en utmaning att använda våra resurser på bästa sätt utifrån ständigt förändrade 
förutsättningar samtidigt som det är viktigt att våga satsa för framtiden och utveckla 
kommunen. 

De senaste årens goda resultat har möjliggjort avsättning till en 
resultatutjämningsreserv (RUR) vilket gör det möjligt att utjämna 
konjunktursvängningar. Utmaningen blir istället att hålla kvar det långsiktiga 
ekonomiska tänk som redan idag genomsyrar de ekonomiska beslut som fattas i 
kommunen även om regelverket kring balanskravet luckrats upp en aning. 

Kommunen är mitt uppe i en period av stora investeringar. Ökade investeringar leder till 
ökade kapitalkostnader vilket kan komma att "äta" av verksamhetsutrymmet 
Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det blir därför viktigt att anpassa 
verksamheterna och kostnaderna utifrån demografin. För närvarande sjunker antalet 
elever i gymnasieskolan medan antalet förskole- och grundskalebarn samt andelen äldre 
ökar i Karlshamn. 

Personalberättelse 
Kommunen hade den 1 november 2013 2 854 månadsavlönade. Detta är en ökning 
med 80 anställningar sedan den 1 november 2012. Ökningen av antalet årsarbetare är 
91 med hänsyn till att även sysselsättningsgrader justerats. Året dessfö rinnan ökade 
antalet årsarbetare med 8. Omsorgsförvaltningen har ökat mest med 51 anställningar 
men även de andra förvaltningarna har ökat. 

Resursanvändningen, räknat i arbetade timmar, har ökat med tre procent under 2013, 
vilket motsvarar cirka 75 årsarbetare. Ökningen återfinns inom omsorgsförvaltningen 
samt inom arbetsmarknadsåtgärder inom utbildningsförvaltningen. Under 2012 
minskade den arbetade tiden efter att ha ökat under 2011. Timanställningarna har för 
hela kommunen ökat med 2,3 procent motsvarande sex årsarbetare. Fyllnads- och 
övertiden har däremot minskat motsvarande 11 årsarbetare. 
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Personalkostnaderna har ökat från 1140 mkr 2012 till1 206 mkr 2013, dvs med 5,7 
procent. Mellan 2011 och 2012 ökade personalkostnaderna med 3,7 procent. 
Arbetsgivaravgifterna har under dessa år varit oförändrade. 

84 procent av de anställda arbetar inom omsorgs- eller utbildningsförvaltningarna, 
vilket är oförändrat. 

93 procent är tillsvidareanställda (vissa tjänstgör dock på annan befattning under 
viss tid). 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsavlönade är för män 96 
procent, för kvinnor 91 procent och totalt 92 procent, vilket är en ökning för kvinnorna. 

Andelen heltidsarbetande i Karlshamn är 66 procent (män 88 procent, kvinnor 62 
procent). Andelen heltidsarbetande har successivt ökat speciellt bland kvinnorna. 

83 procent av kommunens anställda är kvinnor, vilket är oförändrat med de senaste 
åren. 

Medelåldern för kommunens anställda är 45,9 år, vilket innebär en föryngring med 
0,2 år. 

Medelheltidslönen i kommunen är 25 478 kr/månad (män: 27 636; kvinnor 25 040). 
Medianheltidslönen är totalt 24150 kr/månad (män: 26 275; kvinnor 23 910). 

Den månadsavlönade personalen har varit närvarande 77,5 procent av sina 
anställningsdagar. Detta är en minskning med en procentenhet. 
sjukfrånvaron i förhållande till den tillgängliga arbetstiden (enligt KRL, 
kommunala redovisningslagen J ökar med 0,5 procentenhet till6,17 %. Ökningen 
är 0,43 procentenhet för kvinnorna och O, 72 procentenhet för männen. Det är 
framförallt den längre sjukfrånvaron som ökat under 2013. 

Kommunens kostnad för sjukfrånvaro var under 2013 19,1 miljoner kronor. 2012 var 
denna kostnad 18,2 miljoner kronor och 201115,7 miljoner. Den ökade 
korttidssjukfrånvaron 2012 bidrog till den höga kostnadsökningen mellan 2011 och 
2012. De ökade sjuklönekostnaderna 2013 korresponderar med de ökade 
personalkostnaderna. sjuklönekostnaderna utgör 1,6 procent av de totala 
personalkostnaderna. 
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PERSONALNYCKEL T AL 2013 

Nyckeltal från Herorna för 2011 , 201 2 och 2013 

Hela kommunen 

ANSTÄLLNINGAR 1 NOVEMBER 

Antal månadsanställda 

fördelning män/kvinnor i % 

Anstllllningsform 
därav tillsvidareanställda 
därav tillsvidareanställda i % 

Sysselsllttningsgrader 
därav heltidsanställningar 
därav heltidsanställningar i % 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 

Arsarbetare (summerade sysselsgrader) 

Medelålder 

Hill sa 
Antal friska personer 1 nov 

Antal friska i % 

Lön 
Medellön - heltidslön 
Medianlön - heltidslön 

RESURSANVÄNDNING HELA ARET 

Genomsnittlig sjukfrånvaro, dgr/anställd-varav 

• Korttid (1-14 dagar) 

• Långtid ( 15 dagar -) 

Anställningstid och frånvarotid 
(månadsavlönade) 

Anställningsdagar 

Frånvarodagar 

(omräknade med omfattning) 

Frånvarofrekvens 

(frånvarodagar*1 DO/anställningsdagar) 

Närvaro i anställningsdagar 

SJUKFRÅNVARO 2013 enl kommunala 
redovisningslagen, KRL 

Total sjukfrånvarotid/tillgänglig arbetstid 

Därav 
• för -29 år 

• för 30-49 år 

* för 50 år -

2011 

Totalt 

27761 

91%1 

2 5201 

46,11 

18,1 

5, 1 

13,0 

1 012 874 

214 446 

21,2% 

78,8% 

2011 

Totalt 

5,25% 

3,81% 

4,93% 

6,16% 

201 2 2013 201 3 2013 

Totalt Män Kvinnor Totalt 

27741 

91%1 96%1 91%1 92%1 

2 5281 4651 2 1541 2 6191 

46,11 46,21 45,81 45,91 

19,4 11,7 23,2 21,3 

5,7 3,7 6,2 5,8 

13,8 8,0 17,1 15,5 

1 019 262 174 263 866 746 1 041 009 

219 563 27 588 206 303 233 892 

21,5% 15,8% 23,8% 22,5% 

78,5% 84,2% 76,2% 77,5% 

201 2 2013 2013 201 3 

Totalt Män Kvinnor Totalt 

5,68% 3,56% 6,85% 6,17% 

3,39% 1,77% 4,56% 3,88% 

5,78% 3,01% 6,71% 5,99% 

6,38% 5,05% 7,95% 7,35% 
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Långtidssjukfrånvaro>60dgr/total sjukfrånvaro 
Därav 
• för -29 år 
• för 30-49 år 
• för 50 år-

Arbetad tid 

Arbetade t immar 

Arsarbetare 

(genomsnittligt 1700 lim/år) 

därav - timmar 
• fyllnadstid 
• övertid 

* limtid 

ANMÄRKNINGAR 

50,74% 

32,95% 
48,41% 
56,66% 

2011 
Totalt 

4 322 554 

2 542 

61 004 

20 103 
435 857 

49,32% 

26,29% 
51,04% 
51 ,30% 

2012 
Totalt 

4 220 246 

2 482 

58 280 
211 70 

462 168 

41,34% 

0,00% 
28,98% 
56,78% 

2013 

Män 

931 501 

548 

3 990 
5 376 

147 745 

52,95% 

28,48% 
53,13% 
57,69% 

2013 

Kvinnor 

3415927 

2009 

38162 
13 341 

324 899 

Nyckeltalen har justerats med hänsyn till att organisationsförändringar genomfördes den 1 januari 2011 . 

51,57% 

25,31% 
50,74% 
57,57% 

201 3 
Totalt 

4 347 431 

2 557 

42 154 
18 719 

472 645 

l lönesystemet slår omorganisationen retroaktivt för vissa uppgifter. Justeringar har skett när det varit möjligt (och lämpligt). 
För lä rama med ferietjänst registreras ej ferieledigheter, varför frånvarotalen för dessa awiker i förhållande till 
anställda med semestertjänst och uppehållstjänst 

Den arbetade tiden totalt i kommunen ökade under 2013 med cirka 75 årsarbetare, främst inom omsorgsförvaltningen (37) 
och utbildningsförvaltningen (arbetsmarknadsåtgärder, 32). 
Den arbetade tiden totalt i kommunen minskade under 2012 med cirka 60 årsarbetare, främst inom utbildningsförvaltningen. 
Mellan 2010 och 2011 ökade den arbetade tiden med drygt 50 årsarbetare, huvudsakligen inom förskolan och omsorgen. 
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Kommunfullmäktige 

Ordförande: Ethel Duvskog 
Förste vice ordförande: Kenneth Hake 
Andre vice ordförande: Carl-Eric Birgersson 
Förvaltningschef: Göran Persson 

Årets verksamhet 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har under året 
beslutat om budget, bokslut och ansvarsfrihet samt följt upp ekonomin och tagit del av 
revisorernas granskningar. En samlad vision för Karlshamns kommun har godkänts. 
Kommunfullmäktige har genomfört en debatt på temat: "Är ekonomisk tillväxt nyttig 
eller skadlig för samhället?". 
Under året har kommunfullmäktige slutbehandlat följande motioner: 
Möjlighet till återanvändning vid återvinningscentralerna i Mörrum och 
Tubbaryd - motionen bifölls och dess intentioner beaktas av VMAB och tekniska 
nämnden i det fortsatta arbetet med att utveckla förutsättningarna för ökad 
återanvändning. 
Ändring av Karlshamns kommuns riktlinjer för alkoholservering avseende 
serveringstid - motionen avslogs. 
Fika dagtid till förtroendevalda - motionen avslogs och i avvaktan på den pågående 
översynen av personalens fika låta respektive fullmäktige/styrelse/nämnd/ 
utskottjkommitte etc var för sig fatta beslut om fikat ska vara gratis eller ej, eller om 
eventuella undantag vid vissa tillfällen ska göras etc. 
Äldreomsorg- motionen avslogs. 
Byggnadsminnesvård - motionen besvaras med hänvisning till kulturnämndens och 
byggnadsnämndens yttranden. 
Kommunala planteringar - motionen besvaras med hänvisning till fritidsnämndens 
yttrande. 
Modernisering av inköpssystemet - motionen besvaras med hänvisning till inkomna 
yttranden. 
Landet- motionen besvarades med hänvisning till yttrande frän Karlshamns Hamn AB. 
Busshållplatsers placering - motionen bifölls med hänvisning till byggnadsnämndens, 
gymnasienämndens och kollektivtrafikhandläggarens yttranden. 
Mer motion i skolan - motionen avslogs med hänvisning till utbildningsnämndernas 
yttranden. Intentionerna i motionen finns redan beaktade i skolans nationella uppdrag 
och de projekt som ingår. 
Strålningsrisker - motionen avslogs med hänvisning till BUS-nämndens yttrande och 
tidigare fattade beslut. 
Följande taxor har antagits: taxa för Väggabadet, för helkost för boende i särskilt 
boende, för hyror i Lokstallarna, för spolbil, VA-taxa och taxa avseende ansöknings- och 
tillsynsavgifter för servering av alkohol och försäljning av folköl och renhållning. Avgift 
för personer med beslut om bostad med särskild service enligt 9 § p 8 och 9 LSS och 
egenavgifter/ egenansvar för hjälpmedel har fastställts. Index för lokaluthyrningstaxor 
har bytts ut. 
Kommunfullmäktige har gjort ändringar i de lokala ordningsföreskrifter vad avser 
torghandel, förbud att cykla på kommunala motionsspär och strävstigar samt förbud att 
campa på badplatser. 
Kommunfullmäktige har reviderat riktlinjer för alkoholservering samt försäljning av 
folköl och receptfria läkemedel, reviderat reglementen för nämnderna och 
kommunstyrelsen, antagit VA-policy, VA-plan, Upphandlingspolicy och dess Riktlinjer, 
kompletterat byggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen vad gäller 
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vindkraft samt antagit principer för förteckning av kommunens konstverk och 
försäkringsskydd. 
Under året har följande frågor och interpellationer besvarats: Om planerad sprängning i 
Västerport är i linje med en hållbar utveckling av kommunen, om papperslösas 
rättigheter, om utbildning för föräldrar till barn som finns i riskzonen för drogmissbruk, 
om att ansöka om medel hos Regeringen för att få bukt med det hedersrelaterade våldet, 
om att ta del av Regeringens satsning på att ta fram lokala värdighetsgarantier för 
brukare och vårdtagare, om utköp av personal, om PBL och igelkottar samt om projektet 
"Gilla Karlshamn". 
Detaljplaner har antagits för fastigheterna Matvik 1:54 m fl (Matviks hamn), 
Rörmokaren 2 och 3 m fl, Smörblomman 10m fl, Norrköping 2, 10 och 13, Matvik 1:2 
och 1:4, Kommunfullmäktige har för att skapa en kombiterminal samtyckt till 
stadsvapnet i Karlshamn AB:s försäljning av Karlshamns Kajer AB till Karlshamns Hamn 
AB samt godkänt samarbetsavtal och marköverlåtelser med Karlshamns Hamn AB. 
Kommunfullmäktige har samtyckt till Karlshamnsfastigheter AB:s försäljning av 
fastigheten Marieberg 1:244 i Svängsta, Karlshamns kommuns förvärv av fastigheten 
Hästaryd 3:117 av Karlshamnsbostäder AB och Karlshamnsbostäder AB:s försäljning av 
fastigheten Lysmasken 10. 
Hedersgåvor till anställda och förtroendevalda samt Alice Tegner stipendiet och 
stipendium till bästa ungdomsledare har delats ut. 

Ekonomiskt utfall 
Kommunfullmäktiges verksamhet visar på ett underskott om 276 tkr. Den negativa 
avvikelsen beror främst på högre kostnader för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda med ca 131 tkr än budgeterat. Detta beror i sin tur på den höga 
närvaron vid fullmäktiges sammanträden. Härutöver har kostnaderna för bl a 
kungörelser fannonser och representation med uppvaktningar (hedersgåva m m) 
överstigit budget. 

Framtiden -förväntad utveckling 
Kommunfullmäktiges styrande funktion ska utvecklas genom att debatten och arbetet i 
fullmäktige i större utsträckning inriktas på målformulering, utvärdering och 
uppföljning. Utvecklings- och framtidsfrågor ska startas och följas upp i 
kommunfullmäktige. Kontakten mellan medborgare och förtroendevalda ska leda till att 
angelägna och aktuella medborgar-frågor kan bedömas vara strategiska och av stor vikt 
och i större utsträckning beslutas av kommunfullmäktige. Strävan ska vara att få fler 
ungdomar intresserade av kommunpolitik och engagerade i samhällsdebatten. 
Kommunfullmäktiges presidium deltar i SKL:s utvecklingsprojekt och under 2013 har 
sammanträdena sänts över we bb-tv. 

Ekonomiskt resultat (tkr) 
Bokslut Budget Bokslut Budget-

2012 2013 2013 avvikelse 
Intäkter o o o o 
Kostnader -1865 -1 743 -2 019 -276 
Summa nettokostnader -1865 -1743 -2 019 -276 

Verksamhetsmått, Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
(alla belopp i kronor) 2009 2010 2011 2012 2013 

Nettokostn per inv* 51 49 76 60 65 
Antal invånare 1 nov 30 961 31126 31205 31088 31233 
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Kommunrevision 

Ordförande: Jan Andersson 
Förvaltningschef: -

Årets verksamhet 
Kommunens förtroendevalda revisorer prövar i enlighet med kommunallagen på 
kommunfullmäktiges uppdrag om den verksamhet som bedrivs av styrelser och 
nämnder är ändamålsenlig och sker på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som bedrivs inom styrelsen och 
nämnderna är tillräcklig. 

Revisorerna har upphandlat sakkunnigt biträde av PwC, Kommunal sektor för perioden 
2011-14. 

Där beröringspunkter finns samordnar vi genom lekmannarevisorerna granskningar till 
att också omfatta de kommunala bolagen. 

Revisorerna har till uppgift att självständigt och utifrån en väsentlighets- och 
riskbedömning avgöra vilka verksamheter som ska granskas. Under året har bland annat 
granskning skett av årsredovisning och delårsrapport, omsorgsnämnden planering av 
boende för de äldre samt hur sociala aktiviteter inom särskilda boenden fungerar, 
kommunstyrelsens styrning och kontroll av projekt, kommunens upphandling av 
elenergisamt styrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll. Genom 
lekmannarevisorerna har granskning skett av upphandling och kontroll av externa 
tjänster. 

Granskningsresultaten framgår av vår redogörelse som bifogas revisionsberättelsen och 
de under året presenterade revisionsrapporterna. 

Vi har under året haft kontakter med kommunfullmäktige, genom dess presidium, i ett 
flertal frågor. 

Verksamheten har bedrivits inom den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten och i 
den omfattning som lagstiftning och kommunens reglemente förutsätter. Den antagna 
revisionsplanen för 2013 har i huvudsak genomförts. 

Ekonomiskt utfall 

Bokslut Bokslut Budget2013 Budget-
Driftredovisning, tkr 2012 2013 avvikelse 2013 
Intäkter o o o o 
Kosfnader 1300 1300 1300 o 
Summa nettokostnader 1300 1300 1300 o 

Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2009 2010 2011 2012 2013 

Nettokostnad (tkr) 1300 1300 1300 1300 1300 
Nettokostnad kr/ invånare 43 43 43 45 45 
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Kommunstyrelse 
Ordförande: Sven-Åke Svensson 
Förvaltningschef: Göran Persson 

Årets verksamhet 
Flera kommunövergripande projekt har genomförts under året, bland annat en 
omfattande omvärldsanalys och en ny kommungemensam vision. Vidare har 
Kommunstyrelsen beslutat att utveckla ett "hållbart" styr- och ledningssystem för 
kommunen. Kanslienheten har under året lett arbetet med att effektivisera och 
kvalitetssäkra det administrativa arbetet med stöd av ett nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem, ePhorte. Parallellt med detta har en förstudie av e-arkiv gjorts 
i samarbete med övriga kommuner i Blekinge och Kronoberg. Ett nytt intranät har 
utvecklats. Som en del av centraliseringen av kommunens upphandlingar har en 
upphandlingsgrupp bildats bestående av representanter från samtliga förvaltningar. 

Även en modell för verksamhetsutvecklande lönesättning introducerades under året 
och ett nytt, reviderat samverkansavtal har tecknats. En personalhandbok har 
sammanställts som nu finns tillgänglig via hemsidan. Blekinges gemensamma 
ledarprogram och Ledarskolan har genomförts och kommer att fortsätta även under 
2014. 

Utveckling och marknadsföring av Logistik Karlshamn i Stilleryd har pågått under året. 
En järnvägsutredning och förstudie för sydostlänken har slutförts tillsammans med 
informationsinsatser inför vårens regeringsbeslut i frågan. Ytterligare långsiktiga 
näringslivssatsningar har gjorts. "Gilla Karlshamn" är ett exempel med målet att uppnå 
Sveriges bästa Näringslivsklimat 2020. 

Stort fokus har lagts på strategiarbete för den regionala organisationen för turism- och 
besöksnäringen i Blekinge. Driften av campingarna i Långasjönäs och Kollevik har för 
första året på mycket länge drivits i kommunal regi. Ett flertal evenemang och kultur
och musikarrangemang har anordnats under året, både i egen regi och tillsammans med 
andra aktörer. Förberedelser inför 350-års jubileet har också präglat året, tillsammans 
med Sverigeveckan i Stade. 

Kommunstyrelsens verksamheter arbetar i enlighet med de politiska målsättningarna 
och efter fastställda verksamhetsspecifika mål. Inom de flesta verksamheterna görs 
bedömningen att målen uppfyllts helt. För några verksamheter görs bedömningen att 
målen är delvis uppfyllda bland annat beroende på förseningar. 

Ekonomiskt utfall 
Av budgetavvikelsen för intäkter är cirka 7,4 mnkr hänförliga till projektverksamheten 
(extern finansiering). Motsvarande belopp gäller även för kostnader. Efter hänsyn till 
detta blir nettoavvikelsen 5,9 mnkr, där 2,1 mnkr avser politisk verksamhet och 
utvecklingsprojekt, 1,4 mnkr beror på lägre kostnad för kollektivtrafik, 1, 7 mnkr beror 
på vakanta tjänster inom förvaltningen och resterande O, 7 mnkr lägre 
verksamhetskostnader. 

Framtiden -förväntad utveckling 

År 2014 kallas allmänt för supervalåret I maj hålls val till EV-parlamentet och i 
september hålls allmänna val till riksdag, landsting och kommun som givetvis kommer 
att forma det kommande året tillsammans med det faktum att Karlshamn fyller 350 år. 

42 



Den nya kommungemensamma visionen ska kommuniceras internt och därefter externt 
under 2014. Ett varumärkesarbete inleds som ett led i marknadsföringen av Karlshamn. 
Under 2014 kommer även översiktsplanen för Karlshamn att antas. Det internationella 
utvecklingsarbetet fortsätter tillsammans med satsningar inom utvecklingsområdena 
Logistik och hamn, Destination Karlshamn, NetPort Sience Park och Attraktiva 
boendemiljöer. 

Personalförsörjningen är en huvudfråga de närmaste åren. Rekryteringen av flera 
yrkesgrupper förutspås bli besvärlig. Konkurrenskraftiga löner och bra 
arbetsförhållanden är delar som måste fortsätta att utvecklas för att öka 
attraktionskraften. 

Fortsatt fokusering på utveckling av IT -stödd verksamhetsutveckling kommer att prägla 
arbetet under 2014. Det är fortsatt oklart huruvida Karlshamns kommun kommer att 
satsa på ett servicecenter. Utveckling av e-tjänster genomförs för att möta ökade krav på 
tillgänglighet och service. 

Utveckling av Destination Karlshamn i samverkan med de aktörer som är verksamma 
inom besöksnäringen och genom regional samverkan fortsätter. Processen kring den 
framtida driften av stug- och campinganläggningarna i Kallevik och Långasjönäs pågår 
och under första halvåret 2014 bör driftsfrågan definitivt vara löst genom försäljning av 
anläggningarna. 

Kultur- och bibliotekshus 
Beslut har fattats om projektdirektiv innehållande mål, visioner, tids- och 
organisationsplan. Programarbetet drivs i ett nytt system som heter Pärmen där 
samtliga deltagare samt politiker har full insyn i arbetet. Beslut har även fattats om 
ändrade verksamheter utifrån tävlingsförslaget i det Nya kultur- och bibliotekshuset 

Lokalprogrammet är under bearbetning och huset ska inrymma bibliotek, konsthall, 
turism och musikskola. Organisationen för att genomföra projektet är på plats och 
huvudtidplanen följs. Huset är det första i Karlshamns kommun som ska miljöcertifieras. 
Detta enligt svensk miljöbyggande klass guld. Detta innebär krav utöver nuvarande 
byggregler vad det gäller energi, material och innemiljö. Miljöarbetet är integrerat i 
processen och huset är registrerat för att fastställa kraven. 

Bokslut BQk~lut Byd~et Bud~et-
Ekonomiskt utfall, tkr 2012 2013 2013 avvikelse 
Driftredovisning 
Summa intäkter 26191 25 182 15 955 9 227 
Summa kostnader -141569 -137 483 -134170 -3 313 
Summa nettokostnader -115 378 -112 301 -118 215 5 914 

Verksamhetsmått 2009 2010 2011 2012 2013 
Nettokostnad, mnkr -96,6 -99,6 -109,9 -115,4 -112,3 
N etta investeringar, m n kr -47,8 -14,1 -36,9 -34,6 -110,1 
Antal invånare 1/11 30 961 31126 31205 31088 31233 
N ettakostnad kr / invånare 3 120 3 200 3 521 3 711 3 596 
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Socialnämnd 

Ordförande: Jan-Åke Berg 
Förvaltningschef: Annelie Myrbeck 

Årets verksamhet 
Socialnämnden ansvarar för individ-och familjeomsorg (IFO). 

Under 2013 beslutade förvaltningschefen att en översyn skulle genomföras på IFO. Två 
externa konsulter fick i uppdrag att genomföra en översyn av IFO:s organisation och 
verksamhet inom omsorgsförvaltningen i Karlshamns kommun. All personal har varit 
delaktig i översynen och haft möjlighet att ge sin bild av IFO:s organisation och 
verksamhet. 
Resultatet visar att en förändring som bara omfattar IFO inte ger de effekter som 
förväntas utifrån ett medborgarperspektiv där målet måste vara att kommuninvånarna 
bara har en väg in till omsorgsförvaltningens alla verksamheter. 

l november 2013 undertecknade kommunen ett nytt avtal med Migrationsverket Det 
nya avtalet innebär att kommunen erbjuder 15 platser för ensamkommande barn varav 
3 asylsökande och 12 platser för barn med uppehållstillstånd. l oktober flyttade HVB 
Lysmasken all sin verksamhet till nya lokaler på Varvsgatan 8 i Karlshamn och i 
samband med detta bytte verksamheten namn till HVB Varvet. 

Karlshamns kommun har en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket att ta 
emot 50 individer per år. Under hösten 2013 slöts en ny överenskommelse om att utöka 
flyktingmottagandet till110 personer. 

Antalet utredningar inom barn- och familj ökade från 210 utredningar under 2012 till 
273 utredningar under 2013. Utökningen av antal utredningar har tillsammans med 
vakanser inneburit en ökad belastning för personalen under året 

Under året har antalet placerade vuxna missbrukare varierat från 3 till 11 personer i 
månaden. Antal placerade barn och unga har varierat från 2 till 6 personer i månaden. 

Inom socialpsykiatrin påbörjades flera satsningar i form av projekt. 
En av satsningarna var ett projekt för att stärka och förbättra planering för 
socialpsykiatrin. l samarbete med Blekinge kompetenscentrum och Blekinge kommuner 
startade utvecklings-och samverkansprojekt Kultur och hälsa. 

Andelen hushåll med försöringsstöd har minskat under 2013 liksom året dessförinnan 
efter att ha ökat några år tidigare. Även antalet hushåll med försörjningsstöd som har 
barn har minskat. 

Under 2013 har 9 deltagare inom FIA (Fler i arbete)projektet fått någon typ av 
anställning. 
För att kunna implementera projektplanen inom budgetramen förlängdes projekttiden 
til12015. 

Vuxenheten har infört en råd- och stödtelefon i syfte att öka tillgängligheten. För att öka 
brukarmedverkan har vuxenheten fokuserat på implementering av 
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genomförandeplaner under året. För att fånga upp unga vuxna med missbruk/riskbruk 
samarbetar vuxenheten idag med gymnasieskolan. 

Ekonomiskt utfall 
Socialnämnden har ett överskott för 2013 på+ 456 tkr. 
Både intäkter och övriga kostnader har ökat mot budget, medan personalkostnader har 
varit lägre än budget beroende på utdragna rekryteringsprocesser. 
De största avvikelserna mot budget presenteras nedan: 

Ledning och gemensamt och Gemensamt IFO 
Socialpsykiatrin 
Institutionskostnader vuxna missbrukare och övriga vuxna 
Barn och unga, framför allt placeringskostnader 
Försörjningsstöd (ink! FIA, OSA) 
Övriga insatser vuxna 
Övriga verksamhetsförändringar 

Framtiden -förväntad utveckling 

1313 
-32 

-1402 
-482 

1144 
-230 
145 

Under 2013 beslutade förvaltningschefen att en översyn skulle genomföras på individ
och familjeomsorgen. Resultatet visar att en förändring som bara omfattar IFO inte ger 
de effekter som förväntas utifrån ett förvaltningsperspektiv. Därför kommer en översyn 
att ske för hela förvaltningen under 2014 och en helhetslösning ska tas fram till hösten 
2014. 

Introduktions- och försörjningsenheten kommer under år 2014 att arbeta med 
utveckling utifrån en intern rapport om försörjningsgruppens verksamhet. 

Förvaltningen kommer att följa upp utveckling när det gäller kostnader för försörjning, 
FIA, OSA anställningar samt andra externa effekter. 

Socialpsykiatrin kommer att fortsätta med sina satsningar för att utveckla och förbättra 
sin verksamhet. 

Kommunerna i västra Blekinge kommer under året att arbeta för att hitta former för en 
gemensam social jour. 

En diskussion har påbörjats avseende ett gemensamt i Barnahus för samtliga kommuner 
i Blekinge. Förhoppningsvis kommer diskussionen att utmynna i att det blir ett 
gemensamt Barnahus i Blekinge placerat i Karlshamn. 

Inom vuxenheten kommer fokus att ligga på utvärdering och bedömning om de insatser 
som erbjuds inom missbruks- och beroendevården stämmer överens med klienternas 
behov. 

Arbetet med unga vuxna kommer att utvecklas genom att förebygga missbruk med 
föreläsningar för unga vuxna, skolpersonal, föräldrar och anhöriga. 
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Driftredovisning (tkr) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget2013 Budgetavvikelse 

2013 

Intäkter 18 933 27 910 25 825 2 085 

Kostnader -107 320 -117305 -115 676 -1629 

Nettokostnader -88 387 -89 395 -89 851 456 

Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

Alla belopp i kronor 2009 2010 2011** 2012 2013 

Nettokostnad per invånare* ** 2116 2 063 2 601 2 795 2862 
(2104) (2 284) (2343) 

Genomsnittlig sjukfrånvaro, 14,30 17,64 15,99 18,17 22,9 
dagar janst *** 
sjukfrånvaro i % av tillgänglig -- -- 4,92% 6,06% -
arbetstid 

Antaljandel nybesök inom 3 veckor 144/ 210/ 317 l 262/ 221/ 
44% 60% 82% 100% 85% 

KKIK mått 10. Handläggningstid -- -- 13 s 14 
(snitt antal dagar) för ekonomiskt 
bistånd vid nybesök 

Antal institutionsplaceringar barn 29 14 14 13 14 
och unga 

Antal vårddygn för vuxna 2 365 2 737 1602 l 658 1830 
missbrukare 

Antal insatser socialpsykiatri 57 74 87 74 76 

* antal invånare per november. 2013 är nettokostnaden beräknad per 31 233 personer. 
Kostnader är beräknad ink/ förvaltningens overheadkostnader. 

** Från och med 2011 ingår socialpsykiatri inom socialnämndens verksamhetsområde. 
För jämförelse anges nettokostnad per invånare exkl socialpsykiatri inom parantes. 

*** 2009 infördes ett nytt personal- och lönesystem vilket gör att beräkningarna har 
ändrats. Jämförbara siffror anges inom parantes 2008. 
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Omsorgsnämnden 
Ordförande: Christel Friskopp 
Förvaltningschef: Annelie Myrbeck 

Årets verksamhet 
Omsorgsnämnden ansvarar för stöd till äldre och funktionsnedsatta enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Omsorgsförvaltningens vision, om en hållbar brukarorienterad organisation på väg, 
utgår från kommunfullmäktiges och omsorgsnämndens mål för verksamheten. 
Förvaltningens ledningsgrupp har tillsammans med stödfunktioner deltagit i SKL:s 
utvecklingsprogram "Leda för resultat". Syftet är att utveckla den samlade 
ledningsfunktionens förmåga att leda och styra mot resultat med moderna 
kvalitetsmetoder och med fokus på socialtjänsten som helhet. 
Under 2013 har en förvaltningsgemensam organisation för rekrytering och bemanning 
(RoB) startats upp för att effektivisera och samordna resursanvändningen. 

Stöd i ordinärt boende, Hemtjänst 
Bärande för årets verksamhet har varit att bedriva en verksamhet med god kvalitet 
utifrån brukarperspektiv, verksamhetens resursfördelningssystem och en god 
arbetsmiljö för medarbetarna. Utveckling och säkerställande av de olika delarna i 
resursfördelningssystemet har pågått under året. 
Redan vid ingången av 2013 fanns ett ökat behov av hemtjänstinsatser och under 
hösten har ytterligare förändring av behovet av hemtjänstinsatser skett. Verksamheten 
arbetar fortlöpande för att ha rätt nivå på bemanning utifrån beviljade insatser men 
också utifrån att ha rätt nivå på disponibel tid för att kunna säkerställa korttidsfrånvaro. 
Införandet av önskad sysselsättningsgrad med tvättstugeschema är sedan maj månad 
genomfört i samtliga hemtjänstenheter. 
Under året har det pågått ett utvecklingsarbete i hemtjänstenhet Norra utifrån "Leda för 
Resultat". Syftet har varit att ta reda på varför brukare inte är nöjda med den 
information man får från hemtjänstpersonalen och vad man önskar för information 
istället. 

Särskilt boende för äldre 
Sjuka äldre har ett särskilt stort behov av individanpassad, samordnad och kontinuerlig 
vård och omsorg. Det ställer stora krav på helhetssyn och samarbete över yrkes- och 
organisationsgränser. Den dagliga vården och omsorgen om äldre ska säkerställa och 
förebygga att den enskilde inte drabbas av sjukdomstillstånd som leder till inläggning i 
slutenvård som kan undvikas. 
Verksamheten arbetar för att kunna gå från gruppfokus till individfokus. 
Personaljteamledare har kontinuerligt handledning för att bidra till utveckling av 
kvaliten för den enskilde vårdtagaren i samarbete med kontaktmannen. 
Verksamhet har gjort förbättringar för äldre och har fått prestationsersättning av 
regeringen. Karlshamns kommun, liksom Sveriges övriga kommuner, använder olika 
nationella dataregister som ger en samlad bild av olika symtom och risker som kan 
användas för att förändra omvårdnaden. 

Hälso- och sjukvårdsverksamhet 
Den kommunala hemsjukvården omfattar hälso- och sjukvård samt rehabilitering i 
särskilt boende inom äldreomsorg, verksamhet för LSS stöd och service, korttidsboende, 
dagverksamhet, socialpsykiatri och hemsjukvård i ordinärt boende. 
l januari 2013 har organisationen för hemsjukvården i ordinärt boende i Landstinget 
gått över till Karlshamns kommun. Under 2013 har arbetet med en smidig övergång 
stått i centrum och insatser har gjorts för att skapa en vi-känsla i organisationen. År 
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2013 har varit året där nya team har bildats med distriktsjuksköterskor, sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter, sjukgymnaster, demenssjuksköterskor samt dietist. 
Hemsjukvårdens uppdrag förändras över tiden. Flera vårdtagare vill vårdas hemma i 
takt med att möjligheten till det ökar och att det kan ske med god kvalitet och säkerhet. 

Trygg hemgång 
I april startade projektet Trygg hemgång. Projektet består av ett team av 
undersköterskor, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast som verkställer 
beslutade insatser under den första tiden i hemmet efter sjukhusvistelse. Syftet med 
projektet är att skapa förutsättningar för en trygg hemgång genom att utveckla 
arbetssätt och arbetsmetoder i samverkan som stödjer och samordnar insatser för den 
enskilde i hemmiljö. 

LSS- stöd och service 
Personlig assistans arbetar med olika utvecklingsområden för att förbättra 
verksamheten. Inrättande av team, samordnare samt införande av önskad 
sysselsättningsgrad och tvättstugeschema har genomförts och är i full gång. Detta har 
fått till följd att man har fått en bättre kontinuitet, en högre effektivitet, bättre 
arbetsmiljö och jämnare arbetsbelastning. 
Boende- och lokalfrågor är ständigt pågående i verksamheten för att kunna möta 
brukarnas förändrade behov och nya brukare som är i behov av insatser inom LSS. 
Boendeteamet inom LSS verkställer beslut enligt SoL i form av personligt utformat stöd 
och insatserna har ökat från 32 brukare i början av året till 38 brukare i december. 
Under året har processkartläggningar genomförts tillsammans med verksamhet 
myndighet för att säkerställa rättssäkerhet och kvalitet ur ett brukarperspektiv från 
beslut till verkställighet. 

Ekonomiskt utfall 
Årets resultat är +1 080 tkr. De största avvikelserna är (tkr) : 
2 218 Positivt utfall inom särskilda boenden inom äldreomsorgen genom ett överskott när 

det gäller personalkostnader (individanpassad resursanvändning) och övriga 
kostnader. 

2 435 LSS-verksamheten ger ett överskott på grund av nedläggning av Jössastigen samt 
avslutade ärenden inom personlig assistans SFB och mindre ökning av personlig 
assistans LSS än vad som beräknats. 

1 623 Gemensam verksamhet inklusive politisk verksamhet ger ett överskott på grund av ej 
tillsatta tjänster samt gemensamt budgeterade belopp för förändring av 
semesterlöneskuld. Bostadsanpassning ger ett negativt resultat med -1 558 tkr. 

-4 219 Negativt utfall för hemtjänstverksamheten pga ökat antal verkställda timmar, 
utbildnings- och arbetsinsatser inför önskad sysselsättningsgrad och 
tvättstugeschema samt extrainsatser i nattpatrullen på grund av vinterväder och 
riskbedömningar gällande personalens arbetsmiljö. KF beslutade under hösten om 
tilläggsanslag på 2,6 mnkr på grund av ökat antal timmar. Dessa är medräknade här. 

120 Hälso- och sjukvårdsverksamhet ger ett mindre överskott. Den del som skatteväxlats 
ger dock ett underskott med 1,2 mnkr främst beroende på kostnader för tekniska 
hjälpmedel och internkostnad för delegerade HSL-insatser som inte skatteväxlats. 

-1 097 Ökade kostnader för utskrivningsklara 

Framtiden- förväntad utveckling 
Under 2013 beslutade förvaltningschefen att en översyn skulle genomföras på individ
och familjeomsorgen (IFO) inom socialnämnden. All personal på IFO har varit delaktig i 
översynen. Resultatet visar att en förändring som bara omfattar IFO inte ger de effekter 
som förväntas utifrån ett medborgarperspektiv där målet måste vara att 
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kommuninvånarna bara har en väg in till omsorgsförvaltningens alla verksamheter. 
Därför kommer en översyn att ske för hela förvaltningen under 2014 och en 
helhetslösning ska tas fram till hösten 2014. 
Karlshamn har en stor utmaning och möjlighet i det teknikskifte som kommer bland 
annat gällande trygghetslarm. En övergång från analoga till digitala larm är nödvändig 
och verksamheten kommer få högre kostnader samt behöva anpassa organisation och 
kompetens för detta. 
Ett pilotprojekt med välfärdsteknik kommer att starta under 2014. Syftet är att prova ut 
tjänster som ska kunna erbjudas brukare som komplement till befintliga insatser. 
Projekt Trygg hemgång fortsätter och under 2014 sker planering för en övergång till 
ordinarie verksamhet för 2015 och framåt. 
Omsorgsnämnden har beslutat om lokal valfrihet inom äldreomsorgen i form av 
serviceteam i hemtjänsten och alternativa maträtter inom matdistribution och i särskilt 
boende. 
En långsiktig planering av verksamheten enligt LSS behöver aktualiseras under 2014 
både utifrån behov i verksamheten och utifrån omvärldsfaktorer. 
Både lokalt i Karlshamn och nationellt sker en minskning av antalet personer som får 
beslut om insatsen Personlig assistans med ersättning enligt SFB från 
försäkringskassan. Allt fler får beslut om personlig assistans enligt LSS där hela 
kostnadsansvaret ligger på kommunerna. 
Föreskrifter för bemanning och biståndsbedömning i särskilt boende för äldre kommer 
under 2014, dessa kommer att införas i början av 2015. 
Värdegrundsarbetet fortsätter att vara en bärande del i det professionella arbete 
förvaltningen utför. 

Driftredovisning (tkr) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget2013 Budgetavvikelse 
(1) 

Intäkter 102 309 107 240 97 895 

Kostnader -590 636 -638 322 -630 057 

Nettokostnader -488 327 -531 082 -532 162 

(1) 2013-01-01 gick hemsjukvården över från Landstinget till Blekingekommunerna och 
skatteväxling skedde med 22 135 tkr för Karlshamn. 

Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2009 2010 2011 2012 

N ettakostnad per invånare 14928 15110 15 086 15 708 

sjukfrånvaro i % av tillgänglig 7,76% 7,24% 6,47% 7,20% 
arbetstid 

Genomsnittlig sjukfrånvaro 23,61 21,76 22,92 24,92 
dagar fanställd 

Brukartid hemtjänst i förhållande 63,31% 64,88% 65,02% 67,65% 
till bedömd tid (snitt helår) 

Brukartid hemtjänst i förhållande -- -- -- 65,02% 
till planerad tid (snitt helår) 

Antal bedömda 1 planerade 176120 173 065 168 653 175815/ 
timmar i hemtjänst exkl trygg 169 761 
hemgång 

Antal bedömda timmar trygg -- -- -- --

2013 

9 345 

-8 265 

1080 

Bokslut 
2013(1) 

17 004 

--

29,50 

67,73% 

65,09% 

188191/ 
180 838 

2 594 
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hemgång 

KKIK mått 10 Antal personal som -- 12 12 13 15 
besöker en brukare under 14 
dagarsperiod i hemtjänst 

KKIK mått 26 Serviceutbud -- -- 73% 73% 73 o/o 
hemtjänst, % av max 

KKIK mått 28, Nöjda -- 75% 70% 91% 90% 
hemtjänsttagare% (2010 och 
2011 NKI vilket inte är helt 
överensstämmande med 2012 
och 2013 

KKIK mått 23, Serviceutbud -- -- 92% 96% 78 o/o 
äldreboende o/o av max 

KKIK mått 25. Nöjda med sitt -- 69 o/o 73% 85% 85 o/o 
äldreboende o/o (2010 och 2011 
NKI vilket inte är helt 
överensstämmande med 2012 
och 2013) 

Antal ärenden personlig assistans 52 60 59 52 46 
enligt SFB (1/10) 

Antal ärenden personlig assistans 12 18 22 24 30 
enligt LSS (1/10) 

KKIK mått 29, serviceutbud LSS -- -- 93% 89% 89 o/o 
%av max 

Avvikelse på 2 491 tkr. Projekt 2772, utökat brandskydd. Upphandling har genomförts och kostnaden 
blev hälften av förväntat. Fortsatt arbete kommer att ske 2014. Omsorgsnämnden kommer att begära 
att ej använd investeringsbudget förs över till 2014 (1 344 tkr). 
Projekt 2767, Ombyggnad RC Björkhalla. Renovering har genomförts på Björkhalla, Styrmansgården 
och Textilhörnet Ytterligare arbete kommer att genomföras på Textilhörnet under 2014. 
Omsorgsnämnden kommer att begära att ej använd investeringsbudget förs över till 2014 (151 tkr). 
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Nämnden för barn, ungdom och skola 
Ordförande: Tobias Folkesson 
Förvaltningschef: Ewa Kristensson 

Årets verksamhet 
skolinspektionen har under våren 2013 genomfört sin regelbundna tillsyn i 
Karlshamns kommuns förskolor och skolor. I slutrapporten framgår att det finns ett 
"bra utgångsläge att fortsätta utveckla skolan i Karlshamns kommun". Inspektionen 
pekar på behovet av att förbättra analysen av resultat, vilket visar på nödvändigheten 
att arbeta professionellt och långsiktigt med det systematiska kvalitetsarbetet. De 
förelägganden som skolenheterna har fått kommer att prägla utvecklingsarbetet under 
hela 2014. 

Utbildningsförvaltningen har genomfört genomgripande förändringar och ett 
långtgående utvecklingsarbete gällande det systematiska kvalitetsarbetet; på 
huvudmannanivå och enhetsnivå. Ett omfattande arbete med att ta fram system, 
likvärdiga för förvaltningens samtliga verksamheter, för uppföljning och analys av 
kvalitetsområden pågår. 

Karlshamn är en av de deltagande kommunerna i PRIO (Planering, Resultat, Initiativ 
och Organisation), vilket är ett utvecklingsarbete som drivs av bland andra Sveriges 
kommuner och landsting (SKL). Fokus ligger på att utveckla grundskolans interna 
processer och arbetssätt för att få till stånd en lärande organisation. 

Det är ett fortsatt stort tryck på förskolorna när det gäller barnantal. Karlshamns 
kommun har under året utökat öppettiderna i barnomsorgen för att underlätta för 
vårdnadshavare som börjar arbeta eller studera tidigt på morgonen. 

Arbetet med matematikutveckling pågår. Syftet är att fler elever ska nå skolans 
kunskapsmåL Insatser sker bland annat genom studiecirklar och matematikverkstäder 
samt deltagande i utvecklingsarbetet PISA 2015, understött av SKL. 

Utveckling av tekniken och pedagogiken kring en-till-en-datorerna i grundskola och 
gymnasium fortsätter och innebär möjligheter, vilket samtidigt ställer nya krav på 
undervisning, lärande och lokaler. 

Fritidsgårdsverksamheten i Karlshamn arbetar för att ständigt vara uppdaterad kring 
ungdomars vanor och behov i syfte att skapa pedagogiska, intressanta, utmanande och 
roliga aktiviteter för ungdomarna i kommunen. Det finns åtta fritidsgårdar i 
kommunen. Verksamheten är öppen och kostnadsfri för alla från årskurs 4 upp tom 
gymnasiet. På gårdarna kan man umgås och skapa relationer samt ägna sig åt 
aktiviteter som idrott, kultur, skapande, musik med mera. Under året har friluftsbasen 
Kofsa utnyttjats som ytterligare en aktivitet för ungdomarna. Kofsa är också ett 
komplement till den satsning som görs gällande friskvård och hälsa ("Prova på"). 

Nattgruppen är ett samarbete mellan fritidsgårdsenheten och fältgruppen. 
Nattgruppen tjänstgör alla fredags- och lördagskvällar samt andra så kallade 
riskkvällar. Arbetet innefattar kartläggning av ungdomsmiljöer, trender med mera, 
samt uppmärksamma ungdomar som befinner sig i riskmiljöer. 

skolfritidsverksamhet finns på alla kommunens 7- 9 skolor samt gymnasiet. 
Fritidsledarens uppgift är att vara ett stöd för ungdomarna samt arbeta med 
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elevdemokrati, elevråd, gruppverksamhet, friluftsdagar med mera samt ansvara för 
cafeverksamhet. 

Musikskolans pedagoger möter ca 1000 barn och elever varje vecka genom individuell 
sång- och instrumentalundervisning och genom undervisning i grupp (kör, 
ensemblespel). Musikskolan arbetar aktivt mot ökad valfrihet för eleverna genom att, 
även till de yngre barnen, erbjuda undervisning i flera ämnen. 

!re natur- och kulturskola erbjuder pedagogisk handledning och utomhuspedagogik 
för studier av hållbar utveckling, ekologiska samband, kretslopp, resurshållning samt 
kulturhistoriska miljöer. Skolan utgör en central roll i utbildningsförvaltningens arbete 
mot ökad måluppfyllelse när det gäller frågor som rör hållbar utveckling, historia, 
samhällskunskap och NO-ämnena. 

Under läsåret 2012/13 beviljades medel från Kulturrådet. Därmed kunde nya 
Skapande skola-projekt genomföras med elever i årskurs f-9 samt i förberedelseklass 
och grundsärskola. Projekten har varit inriktade mot dans, dramapedagogik, sång, film, 
musikal och författarbesök 

Förskolans genuspedagoger har under året fortsatt arbetet, bland annat genom 
nätverksträffar, för att stärka kunskapen om och medvetenheten kring genusfrågor. 
Arbetet för att etablera ett röda-tråden-perspektiv i genusarbetet behöver 
intensifieras. 

satsningen på nya moderna och ändamålsenliga lokaler fortsätter. Byggnationen av 
stenbackaNavet i Asarum fortskrider enligt plan och lokalerna, som inrymmer 
högstadieskola, grundsärskola, bibliotek, resurscenter och fritidsgård, ska tas i bruk 
hösten 2014. 

Framtiden- förväntad utveckling 
Inom skolan råder för närvarande en hög förändringstakt. Förstelärarreformen, 
legitimationskrav, introduktionsperiod för nyutexaminerade och ändrade 
förutsättningar vad gäller dokumentation i grundskola är exempel på förändringar 
som på olika sätt och i olika utsträckning påverkar verksamheterna. 

Ett ökande behov av resurser (ekonomiska och kompetensmässiga) finns för barn och 
elever i behov av särskilt stöd. Målsättningen, en ökad inkludering, kommer att ställa 
höga krav på all pedagogisk personal. Samma sak gäller de barn och elever som är 
nyanlända. Elevinflytande och värdegrundsarbete är ständigt aktuella frågor och det 
krävs fortsatt fokus och metodutveckling. 

Med ökad friskolekonkurrens blir verksamhetsprioriteringar och 
organisationsplanering väsentlig. Det finns ökade krav på att utformningen av den 
dagliga verksamheten måste utgå från brukarnas behov. Att möta varje brukares 
behov, krav, önskemål och förväntningar och att hitta långsiktiga lösningar, som 
gynnar såväl organisationen som helhet som den enskilde brukaren, är en utmaning. 

Ekonomiskt utfall 
Nämndens totala budget uppgick år 2013 till 4 71 513 tkr. Resultatet för 2013 innebär 
en negativ budgetavvikelse på -6 598 tkr vilket motsvarar 1,4 %. 
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Inom barnomsorgen pågår löpande hanteringen av inkomstkontroll som påbörjades 
2012. Detta bidrar fortsatt till ökade intäkter samtidigt som de interkommunala 
intäkterna har ökat under året. Detta gör att barnomsorgen totalt visar på ett överskott. 
Kostnaden för personal inom förskolan uppvisar ett mindre överskott medan 
fritidshems personalbudget har ett negativt resultat. 

Inom verksamheten för grundskola beror underskottet dels på att elevantalet till 
fristående verksamheter har ökat ytterligare inför höstterminen. Dessa elever kommer 
från olika delar av kommunen och det är svårt att anpassa den kommunala 
verksamheten snabbt för att täcka underskottet. Svårigheter finns fortfarande att 
minska ner antalet personal på grund av organisatoriska problem. Elever med särskilda 
behov har ökat vilket för med sig ökade personalkostnader. 

Särskolan, Musikskolan och lre natur- och kulturskola uppvisar ett positivt 
helårsresultat Fritidsgårdarna tillsammans med verksamheten fritidshem som bedrivs 
för barn i årskurserna 4-6 har ett positivt resultat. 

Nämnd, tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2013 

Intäkter 41 781 45 172 37 127 

Kostnader -503 631 -523 282 -508 640 

Summa nettokostnader -461 850 -478 111 -471 513 

Verksamhetsmått 
Alla belopp l kronor Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 

Nettokostnad oer invånare fkrl 1 14 062 14305 14564 14856 15308 

Resursanvändning årsarbetare 603 641 650 667 708 

Grundskola 

Andel elever som är behöriga till gymnasiet2 

Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen 82,5 81,5 81.4 

Estetiska j)I'Ogrammet 82,5 83,3 84,4 

Naturvetenskapliga och tekniska programmen 77,4 80,5 75,3 

Y rkesproJUammen 84,4 84,2 86,1 

Antal elever som ej är behöriga till gymnaslet2 

Ekonomi·, humanistiska· och samhällsvetenskapsprogrammen 63 61 55 

Estetiska prol(fammet 63 55 46 

Naturvetenskapliga och tekniska programmen Bl 64 73 

Yrkesprogrammen 56 52 41 

Meritvärde 202,0 202,0 204,0 207,0 204,5 

Antal elever3 3 057 3 000 2950 2 870 2 872 

Nettokostnad per elev (kr) 75919 78 541 79778 82 46E 87240 

Förskola 

Antal bam3 1185 1230 1234 1265 1272 

Personalkostnad per inskrivet bam (kr] 71736 71633 76554 76345 77993 

Barn oer årsarbeta e 4 5.3 5,5 5,4 5,6 5,4 
t . Nycktltaletlrbertknatptbtrolknlnaen per l novernbrl!r. 

2. Beh&1&hetJknven töri)'IMasltslrDi ilnl nationella prognmsklljer sl1mel~n yrke:sprogramoc:h Mt:skolttMiertdande p~moch l ven mellan olika höpkolef6rberedande prqrram. Dessa krav lnl&'dts 201 1 

och ~mf6nlser med ddlpre.inbehOr1&hetssU'fror b n lnte a6r.J.s. 

J. Antal eleveroch antalbarn ;Ti r ett snittmella n v.lr-och höstttnnln. 

4. Ptrden lSoktobtr 

Budget-
avvikelse 2013 

8 045 

-14 642 

-6 598 
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Gymnasienämnden 

Ordförande: Paul Hedlund 
Förvaltningschef: Ewa Kristensson 

Årets verksamhet 

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden 

Gymnasieskolan omfattar nationella program som pågår under tre år, 
introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program och 
utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen. Ett omfattande 
reformarbete pågår just nu då gymnasieskolan 2011 införs samtidigt som 
gymnasieskolan 2000 fasas ut. 
l gymnasiesärskolan omfattar verksamheten från och med hösten 2013 fyra 4-åriga 
program och individuella program. De fyra programmen är: Programmet för 
administration, handel och varuhantering, programmet för fastighet, anläggning och 
byggnation, programmet för hotell, restaurang och bageri och programmet för samhälle, 
natur och språk. 
När det gäller ansvars- och verksamhetsområdet samverkan skola-näringsliv är 
verksamheten inriktad mot samverkansområdena; dialogmöten (till exempel mellan 
yrkeslärare- handledare), programråd, lärlingsråd och Teknikcollege. 
Antagningen av elever till gymnasieskolan bedrivs i samverkan med Olofströms- och 
Ronneby kommun. 

Väsentliga förändringar och händelser under året. 
Ett fördjupat arbete kring barn och unga pågår där tydligare samarbetsformer mellan 
kommunens olika förvaltningar prioriteras för barn och unga som behöver insatser från 
olika verksamheter. 

Inspektioner från såväl skolinspektionen som Arbetsmiljöverket var väsentliga 
händelser under året. skolinspektionen genomförde sex inspektioner. Varje skolenhet 
inspekterades under våren och hotell- och turismprogrammet åk 2 inspekterades 
dessutom under hösten. Arbetsmiljöverket inspekterade bygg- och 
anläggningsprogrammet under senvåren. Arbetet med inspektionernas relativt få 
förelägganden har präglat höstens inre arbete. 

Ett fortsatt intensivt reformarbete med gymnasiereformen 2011, en ny betygsskala, 
förstelärare och en ny skollag har präglat året. Även på gymnasiesärskolan sker ett 
omfattande arbete vad gäller reformarbetet. De specialutformade programmen ersätts 
med nationella program. Kursinnehåll förändras radikalt, en ny betygsskala införs och 
poängplaner införs. 

Reformerna kräver indirekt ändrade funktioner i skolans lokaler. Anpassningar till En
till-En satsning fortsätter. Planeringsarbetet med upprustning av Väggaskolans labb
salar avslutades under 2013. En sammanhållen gymnasiesärskola där samtliga 
verksamheter finns i omedelbar fysisk närhet är det högst prioriterade målet. Dagens 
modell med verksamheter både i Asarum och på Vägga, är kostnadsdrivande, sårbar och 
segregerande. 
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Gymnasieskolan har påbörjat arbetet med att omstrukturera sitt systematiska 
kvalitetsarbete enligt med skolverkets allmänna råd och utbildningsförvaltningens 
direktiv. 

Utvecklingsarbetet kring Teknikcollege fortsätter. De program som berörs är El- och 
Energi-, Fordon och Transport- samt Teknikprogrammet 

Ekonomiskt utfall 
Gyronasienämnden har ett överskott på 7,4 mnkr vilket till största del beror på att 
kostnaderna för interkommunal ersättning på gymnasiesär- och gymnasieskolan har 
blivit lägre än budgeterat samt intäkterna har ökat något. Fler elever som är 
folkbokförda i Karlshamn väljer Väggaskolan än vad som prognostiserats. 
Personalkostnaderna på gymnasieskolan har ökat något jämfört med budget på grund 
av att det blivit fler grupper än när organisationen fastställdes. Elever som är mellan 16-
18 år och är folkbokförda i Karlshamn minskar med 44 st (SCB 1 nov) jämfört med 2012. 
Elevantalet på Väggaskolan minskar endast med 3 st elever jämfört med föregående år. 
Gyronasiesärskolans lokalkostnader har ökat med ca 1 mnkr jämfört med föregående år 
på grund av större lokalyta på Boken i Asarum. 

Framtiden -förväntad utveckling 
Brukarnas behov styr gymnasieskolans prioriteringar. Att möta varje brukares behov, 
krav, önskemål och förväntningar är en reell daglig utmaning för såväl enskilda 
medarbetare som för verksamheten i sin helhet. 
De av riksdag och regering beslutade reformerna inom skolan i allmänhet och 
gymnasieskolan i synnerhet ställer stora krav på verksamheten idag och under åren 
som kommer. Gyronasiesärskolans "En gymnasiesärskola med hög kvalitet" börjar 
tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2013. Konkurrensen om eleverna är 
fortsatt hård då elevunderlaget minskar samtidigt som nyetableringarna inom 
gymnasieskolan ligger kvar på en hög nivå. Dessa omständigheter kräver ett fortsatt 
intensivt arbete med att utveckla verksamheten och marknadsföra densamma. 
Intentionerna i avsiktsförklaringen om fördjupad samverkan inom KORt (Karlshamn, 
Olofström, Ronneby tillsammans) måste förverkligas för att behoven inom 
gymnasieskolan ska kunna mötas. 
Arbetet med hållbar utveckling (HUT), informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
och digital kompetens kräver nytänk kring såväl verksamhets- som 
kompetensutveckling under åren som kommer. Nya förutsättningar påverkar också den 
framtida lokalanvändningen. Gjorda lokalutredningar behöver uppdateras både vad 
gäller utbyggnad av digitala klassrum som med hänsyn tagen till befintliga och aviserade 
reformer. Det gäller i allra högsta grad gyronasiesärskolans lokalförsörjning. 

Driftredovisning 

Bokslut Bokslut Budget Budget-
t kr 2012 2013 2013 avvikelse 

2013 
Intäkter 28 320 29175 26 329 2 846 
Kostnader -161130 -160 921 -165 495 4574 
Summa netto- -132 810 -131746 -139166 7420 
kostnader 
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Verksamhetsmått 

Alla belopp i Bokslut Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 
kronor 2009 

Nettokostnad per 3 934 3 962 4147 4 270 4 218 
invånare t 

Resursanvändning 99 98 98 103 103 
års arbetare, 
gymnasieskolan 

Resursanvändning 15 15 17 20,5 20,5 
årsarbetare, 
gymnasiesär-skolan 

Gymnasieskolan, 1126 1129 1 089 1110 1107 
antal elever 

Gymnasiesär- 35 37 37 33 33 
skolan, antal elever 

Nettokostnad per 83 884 87 214 89 269 95 700 99 357 
elev gymnasie-
skolan z 

Nettokostnad per 245 251 241 956 288 627 380 481 441461 
elev gymnsie-
särskolan3 

Andel elever med 79,4 77,5 79,5 86,0 
slutbetyg från 
gymnasie-skolan 
inom 4 år (%)4 

Genomsnittlig 14,2 13,5 14,5 13,9 
betygspoäng hos de 
elever som fick 
slutbetyg respektive 
läsår 

Andel elever (o/o)be 93,5 82,4 90,2 84,0 
höriga till hög-
skola av de elev-
er som fick slut-
betyg resp. läsårs 

1) Nyckeltalet är beråknat på befolkningen per den 1 november 2013. 
2) Totalkostnaden är exkl. nämnds kostnader, skolskjutsar, inackorderingstillägg, reseersättning, 

interkommunala ersättningar samt kommungemensamma kostnader. 
3) Totalkostnaden är exkl. nämndskostnader, interkommunalersättning samt kommungemensamma 

kostnader. 
4) För att få slutbetyg från gymnasieskolan krävs att eleven fått betyg i alla kurser 

som ingår i programmet Måttet för tex. år 2010 avser andelen av nybörjarna 
hösten 2006 som erhållit slutbetyg to.m. läsåret 2009/2010. 

5) För grundläggande behörighet till högskolan krävs slutbetyg från nationellt eller 
specialutformat program och minst betyget Godkänd på minst 90 procent av de 
gyronasiepoäng som krävs för ettfullständigt program. Måttet anger andelen 
elever som uppnått denna behörighet av alla elever med slutbetyg respektive år. 

83,0 

14,1 

85,7 

56 



Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Ordförande: Vivianne Andersson 
Förvaltningschef: Ewa Kristensson 

Årets verksamhet 
Verksamheterna inom Vuxenutbildningen har en starkt individualiserad pedagogik och 
metodik kopplat till hög flexibilitet. Efter vägledning sker undervisningen i ett internt och 
externt samarbete med andra kommuner och utbildningsaktörer. Två riktade statsbidrag 
kallat yrkesvux och vuxlärling, har gett verksamheten ekonomiska resurser att genomföra 
yrkesutbildning till målgruppen arbetslösa. 

Vuxenutbildningsenheten har under 2013 haft fokus på skolinspektionens resultat av tillsynen 
under våren. En gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling har tagits fram 
och Vägga vuxenutbildning har haft studiedagar kring värdegrunden kopplat till planen. Under 
2013 har ett forum för elevsamråd bildats på Vägga Vux, vid dessa möten har elever från 
samtliga skolformer deltagit. Ett digitalt forum för elevsamrådet finns även för samtliga elever 
inom Vägga vuxenutbildning. 
SFI undervisningen bedrevs under 2013 hela året, även under sommaren, med ett gott 
resultat. Tre vikarier anställdes under sommaren för att klara av bemanningen under de 
ordinarie lärarnas semestrar. 
Antalet elever har ökat inom SFI och inom den grundläggande vuxenutbildningen. 

Arbetsmarknad har under året anordnat sysselsättning och beredskapsarbeten till arbetslösa 
och till dem som är i behov av rehabilitering, arbetsprövning och språkpraktik En stor 
satsning har gjorts för att få ner ungdomsarbetslösheten Bland annat har vi anställt 20 unga 
vuxna, tio av dem i skolan som elevstödjare. 

Verksamheten har under året genomfört ett flertal interna och externa uppdrag/projekt: 
• Exportfrämjare i Blekinge (Länsstyrelsen i Blekinge) 
• Grön näring 2.0 (Länsstyrelsen i Blekinge) 
• Vårdutbildningar (Arbetsförmedlingen i Blekinge) 
• Omvårdnadslyftet (Omsorgsförvaltningen) 
• Framtidsmässan i samarbete med gymnasieskolorna inom KORt-samverkan 
• Navigatorporten (ESF-projekt) 
• På Spåret (Finsam-projekt) 
• Kommunal ungdomspraktik KUP (Karlshamns kommun) 
• Kompetensare (ESF-projekt) 
• Lokstallscafeet Stinsen 
• FIA- Fler i arbete 
• Ny arbetsmarknad mellan Blekinge-Norra Tysklands hamnar. Vänortsprojekt med Stade 
• UngSam 
• Ungdomskraft Blekinge 

Ekonomiskt utfall 
Driftredovisningen nedan visar ett överskott på 1 364 tkr. Detta beror främst på att 
gymnasieskolan vuxen- påbyggnadsutbildning har haft en utökad försäljning av externa 
uppdrag. Arbetsmarknadsenheten har haft ett utökat inflöde av deltagare från Af som 
genererat mer intäkter i form av fas 3 och anordnarbidrag inom jobb och utvecklingsgarantin 
än budgeterat. Vissa tjänster inom enheten har också bekostats av Esf-medel. 
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Framtiden -förväntad utveckling 
Vägga vuxenutbildning förväntas öka vad gäller elever på SFI och grundläggande vux till följd 
av det ökat antal flyktingar till Karlshamns kommun. Vuxenutbildningens arbete mot 
individualisering och flexibilitet kommer att fortgå även under 2014. 

Vi behöver fortsätta kraftsamla olika arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning, som 
bidrar till att människor blir anställningsbara. Vi kommer fortsätta utveckla 
Navigatorcentrum, som en samverkansplattform i ordinarie verksamhet. 

För att kunna bidra till sysselsättning och tillväxt måste det vara möjligt för alla att 
komplettera sina grundläggande kunskaper eller skaffa sig kompetensutveckling. 

Driftredovisning (tkr) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget2013 Budgetavvikelse 

2013 

NAVtkr 

Intäkter 43 787 61350 27 469 33 881 

Kostnader -74 706 -93 007 -60 490 -32 517 

Summa Nettokostnad -30 919 -31657 -33 021 1364 

Verksamhetsmått vuxenutbildningsenheten 

Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 

Nettokostnad per 644 663 675 763 732 
invånare i kr (1) 
Resursanvänd- 30 34 37 39,7 36 
ning årsarbetare 
Antal 4999 s 564 5 928 4 893 6141 
kursdeltagare 
Antal 1325 1343 1380 1289 1267 
studerande 
Kursavbrott 16 13 13,5 14 12 

1) Nyckeltalet är beräknat på befolkningen per den 1 nov 2013. 

Verksamhetsmått arbetsmarknadsenheten 
Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 

Nettokostnad per 203 230 282 
invånare i kr (1) 

Antal inskrivna 449 559 510 403 591 

Antal avslutade 383 431 270 183 235 

Måluppfyllnad 82 84 86 85 84 

Direkt efter 
avslut(%) (2) 

1) Nyckeltalet är beräknat på befolkningen per den 1 nov 2013. Arbetsmarknadsenheten 
tillhörde servicenämnden tom 2010. 

2) I måluppfyllnad ingår när man gått till studier, arbete, uppdraget slutfört eller beställningen 
slutförd och åter till beställare. 
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Kulturnämnd 
Ordförande: Lena Sandgren 
Förvaltningschef: Ewa Kristensson 

Årets verksamhet 
Konsument Karlshamn 
Konsument Karlshamns uppgift är att ge konsument- och energirådgivning till enskilda 
konsumenter före och efter köp samt att ge hushållsekonomisk rådgivning och stöd vid 
skuldsanering. Informationsinsatser görs främst till ungdomar och invandrare. 

Efterfrågan på informationsinsatser, budget- och skuldrådgivningen har ökat jämfört 
med föregående år. Konsumentrådgivningen ligger i stort sett på samma nivå som förra 
året. Energirådgivningens fokus på energieffektivisering har ökat. Utbildning för 
arbetslösa ungdomar har genomförts för tredje året i rad. Uppdragsutbildning åt 
Konsumentverket för nya konsumentvägledare har påbörjats. 

Kultur- och biblioteksverksamheten 
Verksamheten arbetar med utgångspunkt i bibliotekslagen och i de styrdokument som 
antagits av kommunstyrelsen - det kulturpolitiska programmet och biblioteksplanen. Ett 
rikt kulturliv tillgängligt för alla är viktigt för Karlshamns kommun. 

Ett nytt kommunikationsverktyg för bibliotek - Arena - är i drift. Ett fortsatt arbete för 
större digital delaktighet har bedrivits och e-bokslånen ökade till mer än det dubbla. 
Användningen av in- och utlåningsautomater har ökat liksom efterfrågan på självservice 
och fler automater. I samverkan med regionala och kommunala parter har Karlshamns 
deltagit i marknadsföringskampanjer. 

Programverksamheten, med författarbesök och föreläsningar osv, har utvecklats och 
lockat ett stort antal besökare. En ny kommunikations-/marknadsföringsstrategi har 
tagits fram. Arbetet med kvalitetssäkring pågick under hela året. 

En rad aktiviteter som stimulerar till läslust riktade till barn och unga har genomförts, 
liksom film, teater- och musikföreställningar, vilka samtliga var välbesökta. Ett 
intensifierat arbete med Lokstallarna har gett resultat. Lokalerna förbättrades, 
uthyrningen ökade, besöksräknare installerades och huset har förberetts för wifi. 

Karlshamns kommuns konstsamling har inventerats, liksom Asplundmöblerna på 
Väggaskolan. Nya rutiner för hantering av konsten har skapats. Kulturenheten har 
omorganiserats, däribland har en halvtid samordnare för Lokstallarna tillsatts. 

Processerna, dels med flytten av Asarums bibliotek, dels med det nya Kultur- och 
bibliotekshuset, har pågått intensivt under året, bland annat med organisationens 
framtida utformning. 

Ekonomiskt utfall 
Driftredovisningen nedan visar 45 tkr i underskott för 2013. 
Nämndverksamheten har haft mindre personal- och verksamhetskostnader än 
budgeterat. Konsumentverksamheten har haft mindre verksamhetskostnader. 
Subventionerade hemsändningar har haft ökat efterfrågan. 

Biblioteksverksamheten har haft mer verksamhetskostnader än budgeterat. 
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Framtiden -förväntad utveckling 
Konsument Karlshamn 
Efterfrågan på informationsinsatser och budget- och skuldrådgivningen förväntas öka. 
Konsument- och energirådgivningen förväntas ligga på samma nivå som 2012. 

Kultur- och biblioteksverksamheten 
Teknikens utveckling gör att efterfrågan på digitala tjänster tilltar, nedladdning av 
talböcker och e-boksutlåning förväntas öka liksom behovet av att kommunicera via 
sociala medier. Att skapa en interaktiv atmosfär för både fysisk och digital miljö är en 
utmaning. 

Bibliotekets ökade grad av självbetjäning möjliggör en mer kvalitativ service från 
biblioteks-personalen. Biblioteket får en större pedagogisk funktion med ett nytt 
förmedlande uppdrag. l samspelet med det omgivande samhället är biblioteket en 
kunskapsresurs. 

Kultur- och biblioteksverksamheten måste ständigt förändras i takt med samhället. 
Modern teknisk utrustning och ändamålsenliga lokaler behövs. Arbetet med det nya 
Kultur- och bibliotekshuset har gått in i ett nytt skede, vilket kommer att bli en viktig del 
i Karlshamns kommuns utveckling. 

Driftredovisning (tkr) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget2013 Budgetavvikelse 

2013 

Kulturnämnd 

Intäkter l 792 2 329 1643 686 

Kostnader -24147 -25 673 -24 942 -731 

Summa N ettakostnader -22 355 -23 344 -23 299 -45 

Verksamhetsmått Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 

Nettokostnad per 679 690 704 719 747 
invånare (1) 
Resursanvänd-ni ng 16 16 16 16 16 
årsarbetare 
Medieutlåningj 11,15 10,9 9,7 9,5 9,3 
användare 
Antal 1964 2264 2199 1902(2) 1297(3) 
Rådgivnings-
kontakter 
Budget/skuld- 49 96 86 93 108 
Saneringsärende 

l) Nyckeltalet är beräknat på befolkningen den l nov 2013. 
2) Ändrad inmatning av statistik jämfört med tidigare år. 
3) Numera redovisas endast första kontakten i statistiken. 
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Teknisk nämnd 

Ordförande: Leif Håkansson 
Förvaltningschef: Peter Persson 

Årets verksamhet 
Tekniska nämnden tillhandahäller tjänster inom verksamheterna trafik, 
Sternölaboratoriet, gata, data, kost, drift, fastighets- och markförvaltning, 
produktionsskog, städ samt sotning. Flertalet av tjänsterna genomförs på uppdrag av 
annan nämnd. 

Gatuenheten: Snö- och halkbekämpningen blev kostsam under året. Stora mängder 
kross-material lades ut eftersom vinterväglaget skiftade stort mellan plus- och 
minusgrader. Under året har beläggningsarbeten utförts på Froarpsvägen, 
Ronnebyvägen och Ågatan till stadsportsgatan samt på flertalet enskilda vägar. 

Dataservice: Den största delen av verksamheten 2013 har fokuserats på införandet av 
nya standardarbetsplatser, vilket inneburit en övergäng från First Class till Exchange 
2013 som E-post system och en uppdatering av Office till version 2013. Plattformen för 
datorer lyftes också till Windows 7 i hela kommunen. 

Kostservice: Krav-certifiering av Kostservice har genomförts enligt nivå 1. Det innebär, 
att av alla produkter, ska 15 stycken vara KRAV-godkända enligt registrerad lista. 
Inriktningsmålet för ekologiska produkter är uppnått genom att 21,6 o/o av 
livsmedelskostnaderna var ekologiska inköp. 

Kostutredning har genomförts och resultatet av utredningen visar på tre olika 
alternativ; befintlig struktur behålls, minst ett tillagningskök i varje kommundel och det 
mest kostnads-effektiva sättet. 

Driftservice: Driftservice har under 2013 övertagit all fordonshantering i kommunen. 
Under året har mycket arbete lagts på trygghetslarm samt support och antalet digitala 
larm har ökat. Antalet passageanläggningar har också ökat enligt intensionerna i 
larmpolicyn för säkerhetsanläggningar. 

Fastighetsservice: Under året har det helt eller delvis genomförts ett antal 
investeringsprojekt Asarums Bildningscenter som påbörjades våren 2012 fortgick hela 
året och undervisningen i nya lokaler startar höstterminen 2014. Färdigställandet med 
slutbesiktning sker i december 2014. 

Arbetsmiljöåtgärder i Rådhuscafeterian har utförts. Den stora salen på Lokstallarna har 
ändrats så att en mindre konsertsalf teaterlokal erhållits. Tillbyggnaden av 
Österslättsskolans gymnastikbyggnad och entreprenaden för VA till Längasjönäs 
camping färdigställdes under våren. Rädhuset har fått nytt förstärkt reservkraftverk 

Städservice: Under hösten startades, tillsammans med företagshälsovården Avonova, 
ett projekt kallat "Städservice satsar på styrka". Syftet är att stötta anställda till att 
komma igång med träning för att minska värk och andra besvär samt i förebyggande 
syfte. 

Sotningstjänst: Verksamhet har utförts i enlighet med fastställda mål och gällande 
lagstiftning. 
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Ekonomiskt utfall 

Gatuenheten: Gatuenheten befarade ett underskott för vinterväghållningen med -4,4 
mnkr och detta beviljades som tilläggsanslag. Utfallet blev -2,3 mnkr jämfört med 
ursprunglig budget och 2,1 mnkr återstår av tilläggsanslaget. Verksamheten har inte 
förbrukat hela tilläggsanslagen för besiktning samt åtgärder broar och tunnlar, 
gatubelysningspolicy och besiktning gatu- och vägbelysning. Elkostnaderna för offentlig 
belysning har minskat. 

Kostservice: Kostservice redovisar överskott på livsmedelskostnader och det pågående 
införandet av kostplaneringssystemet AIVO har bl a bidragit till denna utveckling. 

Fastighetsservice: Fastighetsservice redovisar ett positivt resultat beroende på 
minskade elkostnader. 

Framtiden -förväntad utveckling 

Gatuenheten: Fortsatt stort behov av brorenoveringar. GC-vägarnas och trottoarernas 
behov av ny beläggning bör inventeras. 565 kvicksilverarmaturer återstår att byta och 
dessa är spridda över ett stort geografiskt område. 

Dataservice: Dataservice ska färdigställa standardarbetsplatserna. Karlshamns kommun 
kommer att få ett helt öppet trådlöst nät som först och främst ska vara för besökare i 
Rådhuset, stadsbiblioteket och turistbyrån. Därefter sker en utvärdering och eventuell 
åtkomst till det på andra platser. 

Kostservice: En omorganisering av Kostservice kommer att ske under 2014 med 
tillsättning av en kostchefstjänst Arbetet med Hållbar utveckling pågår kontinuerligt 
med vegetariska rätter, mätning av svinn och ökat användande av ekologiska produkter. 

Driftservice: Utvecklingen inom larm, bevakning och tekniska installationer 
( datakanoner, ljud, we b b-TV) ökar tydligt för varje år. 

Fastighetsservice: Arbetet med övergripande lokalplanering har påbörjats och kommer i 
framtiden att vara ett viktigt verktyg för att tillgodose verksamheternas behov av 
ändamåls-enliga och kostnadseffektiva lokaler. 

Flera fastigheter är äldre och i behov av renovering. Som exempel kan nämnas 
Väggahallen, Bellevueparken, Svängstabadet, Tubbarydsanläggningen, Väggaskolans A
hus, stadsteaterns matsal, Brandstationen och Väggabadets utomhusanläggning. 

Städservice: Städservice har en fortsatt stabil organisation som motsvarar det behov 
Karlshamns kommun har när det gäller städinsatser. 

Sotningstjänst: Verksamheten behöver stärkas med skorstensfejartekniker för att kunna 
hålla intervallerna av brandskyddskontroller. 
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Driftredovisning (tkr) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget2013 Budgetavvikelse 

2013 

Intäkter 292 798 290 011 288 660 1351 

Kostnader -353 775 -354 401 -362 032 7 631 

Summa nettokostnader -60 977 -64 390 -73 372 8 982 

Verksamhetsmått Bokslut Bokslut 2010 Bokslut Bokslut 2012 Bokslut 2013 

2009 2011 

Nettokostnad x x -57 970 -60 977 -64 390 

Nettokostnad per x x -1858 -1961 -2 062 
invånare 

N ettainvesteringar x x -94160 -74173 -117210 

Antal invånare den 30 961 31126 31205 31088 31233 
l november 
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VA-verksamheten 
Ordförande: Leif Håkansson 
Förvaltningschef: Peter Persson 

Årets verksamhet 

Vattenförsörj ni ng 
Långasjö vattenverk med tryckstegringsstationer, Ringamåla vattenverk, lågreservoarer 
samt vattentorn är i stort behov av upprustning. Besiktning av reservoarer och 
vattentorn har utförts under året och åtgärder enligt besiktningsprotokollen har 
påbörjats. En förstudie av framtida dricks-vattenproduktion pågår och beräknas vara 
klar i februari 2014. Elrevision har gjorts och uppdatering av och digitalisering av 
eldokumentation har påbörjats och slutförs 2014. Ombyggnad av kemisk fällning har 
gjorts för att upprätthålla god vattenkvalitet Riskanalys enligt HACCP(Hazard Analysis 
and Critical Contra! Points) har färdigställts och arbetet med uppföljning pågår 
kontinuerligt. Arbetet med ansökan om tillfälligt underskridande av vattendom Mien 
har påbörjats. 

Avloppshantering 
Processlinje 1 på Sternö avloppsreningsverk har under året byggts om för en förbättrad 
kväverening, arbete kvarstår med processtyrningen vid linje 1 & 2. Även sandfiltret har 
renoverats. Revisionsbesiktning av e lanläggning på Sternö ARV har gjorts. Riskanalys av 
trycksatta anläggningar har utförts. Ett flertal pumpstationer har försetts med larm och 
övervakning. Ett flertal försök med luktförbättringsåtgärder på pumpstationer pågår 
fram till sommaren 2014. 

Ekonomiskt utfall 
Vattenförsörjning/ avloppshantering 
VA-verksamhetens intäkter har under ett par års tid inte kommit upp i budgeterad nivå 
och taxan har därför reviderats inför 2014, både vad gäller anslutning- och 
brukningsavgift Vad gäller kostnader så är det främst verkostnaderna inom avlopp och 
ledningskostnaderna inom vatten som är högre än budgeterat. Driftssidan påverkas 
också av att räntekostnaden är 557 tkr högre än budgeterat. Arbetet med VA-plan, ny 
VA-taxa och spolbilstaxa har slutförts under året, samtliga har antagits av KF. VA
verksamhetens ingenjörsavdelning har under året varit delaktiga i flera av strategiska 
enhetens projekt. 

Investeringar 
Under 2013 har följande medel begärts omfördelade; 400 tkr från 
projekt Åkroksbron till projekt Strömma och 2 000 tkr från projekt 
Körmölleplan, också till projekt pumpstation Strömma. 
Av verksamhetens totala investeringsbudget om 20,6 mnkr har 11,7 mnkr använts. 
Främsta anledningen till att det kvarstår medel är att Mörrums avloppsreningsverk 
projekteras och påbörjas först 2014. Även projektet VA-utbyggnad avvaktades tills VA
planen blev klar. Detta informerade Tekniska nämnden om tidigt i våras. 

Framtiden 
Vattenförsörjning 

Vattenverket vid Långasjön är till åldern kommet och detta gör att det finns ett stort 
upprustnings-behov inom en snar framtid. Fram till 2016 finns 1,5 mnkr avsatta till 
löpande åtgärder varefter medel finns till större åtgärder. VA-verksamheten planerar att 
anpassa Ringamåla vattenverk så att både vattenskyddet och driftsoptimeringen 
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underlättas i framtiden. Reservvattentäkter måste tas fram då befintliga inte är 
användbara. Nytt tillstånd för vattenreglering inom Vattendom Mien ska tas fram. 

Avloppshantering 

Beslut är taget om nedläggning av Mörrums avloppsreningsverk och anläggande av 
överföringsledning. Spillvattenförsörjningen på landsbygden efterfrågas allt mer. 

Arbetet med att ta fram prioriterade områden för utbyggnad har gjorts tillsammans med 
Miljöförbundet och ligger som grund för antagen VA-policy och VA-plan. Fortsatt 
samarbete med grannkommunerna och VMAB angående hållbar slamhantering. 

Resultaträkning, mnkr 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

Verksamhetens nettokostnader 
(varav jämförelsestörande poster) 

Skatter 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Resultat före extraordinära poster 

Extraordinära intäkter 

Extraord i nära kostnad e r 

ÅRETS RESULTAT 

Verksamhetsmått 

Nettoinvesteringar (mnkr) 

Vattenförsörjning 

Antal klagomål på dricksvattenkvalitet (st) 

Läckor på huvudvattenledning (st) 

Avloppshantering 

Källaröversvämningar (st) 

Stopp på spillvattenförande huvudledning (st) 

Bokslut 
2012 

64 786 

-53 361 

-7614 

3811 

o 
10 

-3 756 

65 

o 
o 

65 

2009 

9,5 

12 

18 

o 

26 

Bokslut 
2013 

69035 

-57 589 

-7708 

3738 

o 
58 

-3849 

-53 

o 
o 

-53 

2010 2011 2012 2013 

7,6 5,1 6,6 9,0 

14 14 11 18 

17 22 22 15 

1 4 o 4 

19 22 18 23 

65 



Balansräkning 
(mkr) 

2013 2012 

TILLGÅNGAR Not 
Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader, mark och tekniska anläggningar 6 107 269,5 105 252 
Maskiner och inventarier 7 7 322,9 7 649 

Summa materiella anläggningstillgångar 114 592,4 112 901 

Omsättningstillgångar 8 0,0 o 
Förråd 0,0 o 
Kundfordringar 0,0 o 
Övriga fodringar 0,0 o 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,0 o 
Kassa och Bank 0,0 o 

Summa omsättningstillgångar 0,0 o 

SUMMA TILLGÅNGAR 114 592,4 112 901 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 
Eget kapital 

Eget kapital 9 3 492,5 3 428 

Årets resultat -52,9 65 

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner lO 0,0 o 

skulder 

Långfristiga skulder 11 110 522,6 108 732 

Lån av kommunen 0,0 o 

l nveste ringsfon d 0,0 o 

Kortfristiga skulder 12 630,2 676 

Leverantörsskulder 0,0 o 
Övriga skulder o 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 0,0 o 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER 114 592,4 112 901 
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NOTER (mnkr) 

Not 

Not 1 Verksamhetens intäkter 
Brukningsavgifter 
Anslutningsavgifter 1 

Övriga intäkter inkl interna fördelningar 
Intäktsfäring av förutbetalda intäkter 

Summa 
1 Inkomster av nya anslutningsavgifter uppgick under året till O tkr. 
Av årets anslutningsavgifter intäktsfördes O tkr. (se not 11) 

Not 2 Verksamhetens kostnader 
Material 
El 
Övriga kostnader 
Köptvatten 
Personalkostnader 
Hyror 
Externt köpta tjänster 
Från förvaltningen fördelade kostnader 
Från kommunen fördelade kostnader 
Förlust vid avyttring av anläggningstillgång 

Summa 

Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar 
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan 
över den förväntade nyttjandeperioden 

Årets avskrivningar fördelas på: 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg, fordon och installationer 

Summa 

2013-12-31 2012-12-31 

49 955,6 48 202,9 
0,0 0,0 

19 079,8 16 559,7 
0,0 23,0 

69 035,4 64 785,6 

6 604,5 s 898,0 
4 963,2 6 097,5 

24 949,7 20 058,3 
135,2 135,1 

13 981,9 13 566,0 
0,0 0,0 

4 424,2 4 914,8 
2 093,9 2 214,0 

436,0 477,0 
0,0 0,0 

57 588,6 53 360,7 

7 708,2 7 613,9 

7 708,2 7 613,9 
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Not 

Not 4 Finansiella intäkter 
Tillgodoräknad dag till dag ränta enligt saldofördelningar 1,81 % 
Tillgodoräknad ränta på överlikviditet O % 

Not 5 Finansiella kostnader 
Ränta på längfristiga skulder (hos kommunen) 3,81% 

Not 6 Byggnader, mark och tekniska anläggningar 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärden 
Inköp per 31/12 
Anslutningsavgifter 
Försäljning/utrangering 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar enligt plan 
Försäljning/utrangering 
Årets avskrivningar enligt plan 
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Utgående planenligt restvärde 

Not 7 Maskiner och andra inventarier 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Försäl j ni ng/ u trangering 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar enligt plan 
Försäljning/utrangering 
Årets avskrivningar enligt plan 
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Utgående planenligt restvärde 

2013-12-31 

57,6 
0,0 

3 849,1 

304 642,9 
15 266,1 
-6 999,9 

0,0 
312 909,1 

-199 391,2 
0,0 

-6 248,4 
-205 639,6 

107 269,5 

17 931,8 
1415,0 

0,0 
19 346,8 

-10 282,7 
0,0 

-1 741,2 
-12 023,9 

7 322,9 

2012-12-31 

9,9 
0,0 

3 756,2 

298 455,0 
8 331,5 
-2144 

0,0 
304 642,9 

-193109,1 
0,0 

-6 282,1 
-199 391,2 

105 251,7 

18 231,1 
421,7 

-721,0 
17 931,8 

-9 095,4 
144,5 

-1331,8 
-10 282,7 

7 649,1 
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Not 2013-12-31 2012-12-31 

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetald hyra 0,0 0,0 
Övriga förutbetalda kostnader 0,0 0,0 
Avräkning med kommunen 0,0 0,0 

Summa 0,0 0,0 

Not 9 Eget kapital 

Ingående eget kapital 3 492,5 3 427,7 

Tillskott 0,0 0,0 

Årets resultat -52,9 64,7 

Utgående eget kapital 3 439,6 3 492,4 

Not 10 Avsättningar för pensioner 

Kompletterande ålderspension 0,0 0,0 
Efterlevandepension 0,0 0,0 
PA-KL pensioner 0,0 0,0 
Särskild ålders-/visstidspension 0,0 0,0 
Särskild löneskatt 0,0 0,0 

Summa avsättning 0,0 0,0 

Ansvarsförbindelser för pensioner 
Pensionsförmåner intjänade tom 1997 0,0 0,0 
Särskild löneskatt 0,0 0,0 

Summa ansvarsförbindelser 0,0 0,0 

Not 11 Långfristiga skulder 

Lån från kommunen utgående balans 108 732,1 111053,9 

Lån från kommunen förändring under året 1 790,5 -2 321,8 

Investeringsfond 1 utgående balans 0,0 0,0 
Investeringsfond 1 förändring under året 0,0 0,0 

Summa 110 522,6 108 732,1 
1 Investeringsfonden härrör från t idigare övertag f rån abonnentkollektivet 

Not 2013-12-31 2012-12-31 

Not 12 Kortfristiga skulder 

Okompenserad övertid och semesterlöneskuld VA 630,2 676,2 
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Summa 
Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Semesterlöneskuld 

Arbetsgivaravgift 

Upplupna löner 

Förutbetalda intäkter från överuttag som inte förts till investeringsfond1 

Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter2 

övriga interimsskulder 

Summa 

630,2 676,2 

0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
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Verksamhetsmått 

Byggnadsnämnden 

Ordförande: Jan Bremberg 
Förvaltningschef: Peter Persson 

Årets verksamhet 
stadsmiljöavdelningen arbetade främst med den kommunövergripande 
översiktsplanen, detaljplaner som möjliggör bostäder och verksamheter och som sedan 
i sin tur kommer att generera nya bygglov. Arbetet med landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen och bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad 
slutfördes under detta år och skickades ut på samråd som en del av översiktsplanen 

På bygglovssidan har läget varit stabilt trots ökad administration och antal platsbesök i 
samband med den nya plan- och bygglagen. Lagändringen har inneburit ökad 
arbetsbelastning för byggnadsinspektörer. Intäkter på bygglovssidan har minskat något 
i takt med minskat antal ärenden. Bygglovspersonalen har också arbetat med 
framtagandet och implementeringen av Ephorte. 

Kartproduktionen har fortlöpt som vanligt och präglats till stor del av större 
beställningar av nybyggnadskarta i samband med de kommunala utbyggnadsområdena 
i Skogsborg, Vettekulla och Asarumsdalen. GIS-samordnaren har tillsammans med !T
avdelningen arbetat med systembyte och samordning av olika programvaror vilket har 
inneburit ökade kostnader på GIS-sidan. En fördelningsmodell ska tas fram för att 
kostnaderna för programmet ska belasta användarna. 

Ekonomiskt utfall 
stadsmiljöavdelningen redovisar i år en negativt utfall på -273 tkr. Denna 
budgetavvikelse kan främst förklaras med det stora arbetet med den 
kommunövergripande översiktsplanen. 

Framtiden -förväntad utveckling 
Under kommande året kommer stadsmiljöavdelningen att arbeta med fördjupade 
översiktsplaner som mynnar ut från den nya översiktsplanen, detaljplaner samt bygglov 
inom de nyligen framtagna detaljplaneområdena. 

Driftredovisning, tkr 

Intäkter 

Kostnader 

Summa nettokostnader 

Bokslut 
2012 
6027 

-12 993 
-6 966 

Bokslut 
2013 
s 895 

-12 623 
6543 

Budget 2013 Budgetavvikelse 
2013 

6 543 
-12 998 

-6455 

-648 

375 
-273 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2009 2010 2011 2012 2013 

Nettokostnad per invånare, kr 170 177 210 224 215 

Beviljade ansökningar om bygglov och bygganmälningar 513 531 

Registrering av obi. Ventilationskontroll 160 134 

Antal detaljplaner 3 12+2 *) 

Olovliga ärenden 51 54 
*) 12 detaljplaner och 2 övriga, dvs. vindbruksplan och Belysningsstrategi 
**) 6 detaljplaner+ Program för Väggaområdet 

508 

so 
s 

42 

509 433 

156 138 

3 6+1 **) 

21 44 
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Fritidsnämnden 
Ordförande: Andreas Saleskog 
Förvaltningschef: Peter Persson 

Årets verksamhet 
Parkenheten 
Under året är Mossvägens, Plöjarevägens och merparten av lekplatsen på Apollovägen 
ombyggda. Rosengårdens lekplats invigdes under sommaren. 

Parkpersonalen har under början av 2013 utfört många gallringar i den bostadsnära 
skogen. 
Under året har röjning utförts i Svängsta vid Hundsjön, skyttevägen och 
JordgölsvägenfGarciahallen. l Asarum vid Rosendal, Mejerivägen och 
Sandvägen/Klinkvägen. l Mörrum har röjning gjorts öster om Folkets park och i 
Hällaryd vid Skäppevägen. l Karlshamn har områden i Rosenkällan, Prästslätten, Norra 
Prästslätten samt runt Villa Utsikten röjts. 
skötselsäsongen fungerade väl med gräsklippning och utplanteringsväxter. Buskagen i 
parkerna har eftersatt skötsel, vilket beror på för liten personalstyrka. Utökad 
användning av vandringsleder och reservat kräver stora skötselinsatser. 

Fritidsenheten har fullmäktiges uppdrag att ställa ändamälsenliga lokaler och 
anläggningar till föreningslivets förfogande. Dessa mäl är uppfyllda. 
Väggabadet har ökat antalet verksamheter med babysim och Relaxpoint, dvs 
massagesäng. Besöksantalet för anläggningen har minskat något. Förklaringen till detta 
kan med stor sannolikhet bero på den varma och långa sommaren där havsbad lockat 
många besökare. 
Svängstabadet har utrustats med automatisk kemikaliedosering vilket ger en förbättrad 
vattenkvalite jämfört med tidigare. 
Spontanidrottsplatsen vid Österslätt har utökats med bland annat utebordtennisbord 
samt soldäck och U-ramp till skateplazan. 
l Svanevik har fritidsenheten breddat en sjösättningsramp samt iordningställt grill- och 
parkeringsplats. 
På Kastellet har fritidsenheten återupptagit murrestaurationerna tillsammans med 
Länsstyrelsen. 
Under 2012 byggdes en spång mellan Ekö och Eköholm. 2013 förlängdes den på 
Eköholmssidan så att besökare kan ta sig torrskodda fram till övergången. 
skärgårdstrafikens bryggor förbättrades för att färjorna lättare skulle kunna lägga till. 
Under 2013 genomfördes idrottsutbyte med vänorten Svetly. Mellan den 11-15 juli 
besökte Asarums IF:s P98/99 vänorten. Från föreningen deltog 15 spelare samt 3 
ledare. Förutom en fotbollsmatch mot ett av Svetlys ungdomslag bjöds delegationen på 
aktiviteter och guidade turer i Kaliningrad-regionen. 
Utbildningsprogrammet för idrottsföräldrar som är framtaget och sker i samverkan 
mellan Karlshamns kommun och SISU Idrottsutbildarna fortlöper. Programmet 
innehåller utbildning kring hur man bör uppträda och agera som idrottsförälder. 
Programmet är även till för att hjälpa föreningar att tydliggöra sina riktlinjer kring hur 
de vill att föräldrar bör agera vid matcher eller andra tillfällen då deras barn 
representerar föreningen. 
Träffpunkt Annexet som är en samlingsplats för barn och äldre i behov av särskilt stöd 
har fortsatt. Träffpunkten har öppet en kväll i veckan och har ca 20 besökare per kväll 
och fortsätter att vara en populär samlingsplats för målgruppen. 
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Ekonomiskt utfall 

Parkenheten 
Budgeten har hållits. Avspärrning av kvarter av arbetsmiljöskäl vid uppsättning av 
flaggspelfgirlanger har ökat kostnaderna för allmänna plaster. Tömning av tanktoaletter 
är kostsamt. 

Fritidsenheten 
Fritidsenhetens ekonomiska underskott beror till stor del på kostnader förknippade 
med skärgårdsskötseL 

Framtiden -förväntad utveckling 
Parkenheten. 
Gallring och röjning av den bostadsnära skogen utförs med för långt tidsintervall. 
Merparten av resurserna för den bostadsnära skogen används till att fälla farliga träd. 
Mer resurser krävs för att klara av gallring och röjning i den bostadsnära skogen vilket 
tidigare utfördes med en omloppstid av 10-15 år. Ökat underhåll krävs. 
Tidigare neddragningar har medfört att många buskage inte har ogräsrensats vilket lett 
till att de växt igen. Extra resurser behövs för att hålla acceptabel skötselnivå på 
ogräsrensning. 
Många stadsträd behöver bytas ut och utmed gator och i parker. Trädbeståndet behöver 
förnyas och nya platser tillskapas för träd. Trädinventering pågår av planterade träd. En 
trädplan kommer att tas fram för att säkra stadsträdens kontinuitet. Olika trädslag ska 
användas för att minimera risker med sjukdomar. 
I samband med exploateringar, när ny parkmark och natur tillkommer, få ekonomisk 
kompensation för detta i driftbudgeten. 
Reservat på Sternö kräver utökad driftbudget för skötsel av slingor, grillplaster, 
sophämtning med mera. 

Fritidsenheten 
skärgårdsskötselns höga kostnader kommer framledes att påverka fritidsenhetens 
övriga verksamheter. Om samma standard på skötseln av skärgården ska kunna 
bibehållas krävs ökade anslag eller omprioritering inom budgetramen. 

Driftredovisning, tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget2013 Budgetavvikelse 
2013 

Intäkter 28163 28979 27 071 1908 
Kostnader -73 826 -74 631 -72 480 -2 151 
Summa nettokostnader -45 663 -45 652 -45 409 -243 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
Verksamhetsmått 2009 2010 2011 2012 2013 
Nettokostnad per invånare o o -1350 -1469 -1462 

Väggabadet totalt antal badande 84322 77 387 60 883 139 345 435 248 

Gräsyta, kvm 953000 963 000 1065 200 1 068 000 1070 900 

Bruttokostnad/lekplats -30 962 -27 127 -29111 -32 311 -34 539 
Bellevueparken, antal 
arrangemang 209 176 212 170 180 
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Överförmyndarnämnd 
Ordförande: Marianne Abelsson 
Förvaltningschef: Göran Persson 

Årets verksamhet 
Överförmyndarnämnden utövar enligt 16 kap Föräldrabalken tillsyn över förmyndares, 
gode mäns och förvaltares verksamhet. Nämnden består av tre ledamöter och lika 
många ersättare. Från och med 2013-10-14 består personalstyrkan av två 
heltidsanställda handläggare en utökning med 0,5 tjänst. Handläggarna är även 
sekreterare i nämnden (alternerande). Kommunen betalar arvoden och ersättningar för 
utlägg till gode män och förvaltare vars huvudmän har skattepliktiga bruttoinkomster 
som understiger 2,65 basbelopp och där tillgångarna understiger 2,0 basbelopp. 

Ekonomiskt utfall 
Av de ekonomiska redovisningar som gode män och förvaltare har inlämnat och som 
granskats under år 2013 har kommunen stått för arvode och kostnadsersättningar i 113 
ärenden. Detta kan jämföras med 97 år 2012 och 89 år 2011. Sammanlagt har det 
utbetalats cirka 1 250 000 kr till gode män (inklusive gode män för ensamkommande 
barn) och förvaltare exklusive sociala avgifter. Motsvarande belopp var 1 250 000 kr 
och 1170 000 kr år 2011. Driftredovisningen nedan visar på ett budgetunderskott med 
cirka 3800 kr. Överförmyndarnämnden har återsökt medel från migrationsverket samt 
kommunens socialnämnd gällande utgifter för ensamkommande barn under år 2013. 
Beslut har ännu inte inkommit till nämnden avseende vissa av de återsökta utgifterna. 
Vissa utgifter för år 2013 tillkommer, eftersom de gode männen lämnar in 
arvodesanhållan i efterhand. 

Framtiden -förväntad utveckling 
Antalet ställföreträdarskap har under 2013 jämfört med 2012 totalt sett varit 
oförändrat (ca 400), En tydlig tendens är att kommunen istället för huvudmännen i 
större utsträckning än tidigare får stå för ställföreträdarnas arvode och övriga utgifter. 
Efter SOU 2013:27 kommer det att läggas ett lagförslag under 2014 som gäller 
förändrad ansvarsfördelning mellan tingsrätterna och överförmyndarnämnderna i 
Sverige. Det utredningsansvar och administrativa ansvar som tingsrätten har kommer 
troligtvis att hamna på överförmyndarnämndens ansvar framöver. Det kommer att 
innebära ökad administrativt arbete för överförmyndarkontoren då alla ärenden nu 
kommer att sammanställas i kommunen, innan de skickas till rätten för beslut, istället 
för att det ansvaret ligger kvar hos tingsrätterna. 

Driftredovisning Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget2013 Budgetavvikelse 

Intäkter 300 522 25 497 

Kostnader -2 840 -3 023 -2 522 -501 

Summa ·2 540 -2 501 • 2 497 -4 

Nettokostnad per 64 63 71 82 80 
invånare (kr) 

Antal godmanskap 317 316 325 339 318 

Antal förvaltarskap 25 31 40 40 42 

Antal förmynderskap 32 30 35 19 41 

Summa 374 377 400 400 401 
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Valnämnden 

Ordförande: Kenneth Hake 
Förvaltningschef: Göran Persson 
Administrativ chef: Jens Odevall 

Årets verksamhet 
l varje kommun ska finnas en valnämnd. Kommunen är indelad i två valkretsar 
uppdelade på 18 valdistrikt. Valnämnden består av fem ledamöter och lika många 
ersättare. Inget val har hållits under året. Valnämnden har under året beslutat att utöka 
antalet valdistrikt från 17 till 18 stycken. Under 2014, det så kallade Supervalåret, 
kommer två val att äga rum. Under hösten 2013 har en projektledare anställts i syfte att 
driva valnämndens två projekt Valinspiratörer 2014 och Valbussen 2014. Syftet med de 
båda projekten är att öka valdeltagandet. 

Ekonomiskt utfall 
Valnämndens verksamhet visar på ett underskott 13 tkr. Kostnader för ersättning i 
samband med sammanträden är anledningen till nämndens underskott. 

Framtiden- förväntad utveckling 
Under 2014, det så kallade Supervalåret, kommer två val att äga rum. Den 25 maj hålls 
val till Europaparlamentet och den 14 september hålls val till riksdag, kommun och 
landsting. 
Kommunen förväntas under 2014 erhålla statsbidrag från Valmyndigheten om 750 tkr 
för genomförandet av de båda valen. 

Ekonomiskt resultat (tkr) 

Driftredovisning (tkr) Bokslut Bokslut Budget Budget-
2012 2013 2013 avvikelse 

Intäkter o o o o 
Kostnader -28 -76 -63 -13 
Summa nettokostnader -28 -76 -63 -13 

Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2009 2010 2011 2012 2013 

Nettokostnad Qer invånare (kr) * 0,10 8 0,22 0,90 2,43 
Antal invånare l november 30 961 31126 31205 31088 31233 

*Beräknas på antalet invånare den 1 november 
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Festivalkommitten 
Ordförande: Suzanne Svensson 
Producent: Conny Nilsson 

Årets verksamhet 
Festivalen var trots det väldigt varma vädret välbesökt och präglades som vanligt av 
mycket musik som sedan länge är festivalens signum. 
Invigningen med den världsberömda a Capella gruppen "The Real Group" och 
efterföljande "Gunhild Carling Big Band" blev en fullträff och ett mycket välbesökt 
arrangemang i den varma sommarkvällen. 
Vad gäller utveckling och nya evenemang hade konstprojektet med lokala konstnärer 
utökats med ytterligare en dag. Samarbetet med ungdomsgårdarna och Musikforum 
innehöll detta året även en skate tävling som blev ett mycket lyckat inslag och kommer 
att ytterligare utökas inför 2014. Nere i kulturkvarteren jobbas det vidare med 
matprojektet i samarbete med "CLUK". Tyvärr uteblev en del av våra internationella 
inslag i sista stund. Nytt för i år var ett teaterprojekt i samarbete med "Teatercentrum i 
Syd" som satte upp ett tält och där spelades tio föreställningar samt tre workshops. l 
samarbete med Svensk Polska vänskapsförbundet besöktes festivalen av folkdans och 
musikgruppen "Sierakowice" från Kaszubien i Polen. Genom att även göra besök på 
äldreboenden så delade vi med oss av festivalstämningen till de äldre som ej kan besöka 
vår festival. 
Festivalen måste med det stora utbudet som erbjöds anses ha varit väldigt lyckad. 

Ekonomiskt utfall 
Festivalens utbud och resultat är som alltid beroende av ett bra ekonomiskt resultat på 
onsdagskonserten. Årets konsert blev av olika anledningar bl a stor konkurrens från 
främst "Gyllene Tider" i Ronneby två dagar innan, ingen ekonomisk framgång. Detta 
samt andra allmänna kostnads fördyringar av ljus, ljud och scen med mera. Men 
framförallt en väldigt stor kostnadsökning vid upphandlingen av vakter gör att det 
tillsammans blir ett ekonomiskt underskott. Tilläggas bör också det dåliga intresset från 
kommunens handlare att vilja vara med och stödja festivalen. 

Framtiden -förväntad utveckling 
Utökat samarbete med bland annat Musikforum för att kunna skapa en happening för 
ungdomarna. Samarbetet med lokala konstnärer och förhoppningsvis även 
konstföreningen för att utöka det kulturella utbudet. Arbetet går vidare och nya vägar 
prövas för att utveckla tankarna med mat runt Östersjön. 

Driftredovisning (tkr) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2013 Budgetavvikelse 

2013 

Intäkter 3 015 2 455 3 138 -683 

Kostnader -5 322 -5 409 -5 768 359 

Summa kostnader -2 307 -2 954 -2 630 -324 

Verksamhetsmå tt Bokslut 2009 Bokslut2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 

Ostersjöfestivalen, 60 54 59 74 95 
nettokostnad per 
invånare 
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00 
Karlshamnsfastigheter 

Karlshamnsfastigheter AB 
Karlshamnsfastigheter AB bygger, köper, säljer och förvaltar verksamhetslokaler inom 
Karlshamn kommun. Bolaget är en viktig kugge för utvecklingen av näringslivet i 
Karlshamns kommun och verkar som ett komplement till den privata näringen gällande 
försörjning av verksamhetslokaler. I vissa fall är kommunalägda lokaler den enda 
möjligheten för att kunna skapa önskade nyetableringar och efterleva de krav som näringen 
och utvecklingen kräver. Den rådande konjunkturen vid etableringstillfället har varit 
och är en av parametrarna inför beslut. Bolaget erbjuder verksamhetslokaler för handel, 
hantverk, utbildning och industrier. 

Bolaget äger sju fastigheter i Svängsta och Karlshamn av olika ålder och karaktär. Tillsammans 
förvaltar bolaget ca 48 150m2. I december såldes en fastighet i Svängsta till privat intressent 
som kommer att starta affärsverksamhet vilket gynnar orten. Den största och mest 
ekonomiskt krävande fastigheten är Halda Utvecklingscentrum i Svängsta. Fastigheten består 
av ca 33 300 m2 varav ca 24 000 m2 bedöms som uthyrningsbart De äldsta delarna byggdes 
redan 1887 löpande stort underhållsbehov. Fastigheten är av betydande vikt för Svängsta och 
företagandet där. Här finns idag drygt 20-tal företag och ca 135 personer har sin utkomst. 
Företaget med flest anställda etablerade sig på Halda UC 2012, 35 årsanställda och 115 extra, 
till största del ungdomar. I Karlshamn finns våra största fastigheter på Östra Piren. De är av en 
helt annan karaktär och mer teknikkrävande. Den största hyresgästen är Blekinge Tekniska 
Högskola, 8TH. Här finns även andra verksamheter som avspeglar den nya tidens 
framtidsföretag, många med koppling till BTH:s inriktning. Bolaget kan erbjuda verksamhets 
lokaler av olika standard, inriktning och prisklass. Det ser vi som en konkurrensfördeL 

Årets resultat 
Årets resultat blev- 6,4 mnkr mot budgeterat- 8,1 mnkr. Bolaget erhöll koncernbidrag av 
motsvarande belopp. 

Viktiga händelser 2013 
Försäljningen av Marieberg 1:244. 
Fortsatt stort intresse för etableringar på Östra Piren som har hög hyres beläggning. 
Arbetet med underhållsplanen och energibesparande åtgärder för samtliga fastigheter. 

Framtidsbedömning 
Utvecklingen på Östra Piren fortsätter. 
Etapp V, forskningscentrum på Östra Piren, beslut tas i frågan för hur vi går vidare. 
Halda Utvecklingscentrum fungerar som ett nav för företagen i Svängstaregionen. 

Resultat och nyckeltal, alla belopp i tkr 2009 2010 2011 2012 
Resultat efter finansiella poster -4 467 -4 439 -4 990 -25 024 
soliditet(%) 1,9 2,0 2,0 2,0 
Avkastning på sysselsatt kapital 
N ettainvesteringar 15 021 3 242 1128 14944 

2013 
-6 448 

2,1 

2 990 
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Karlshamn Energi 

Karlshamn Energi AB är ett helägt kommunalt bolag i stadsvapnet koncernen. Karlshamn 
Energi bedriver eldistribution, värmeförsäljning, bredbandsverksamhet och tjänster. 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB producerar vindkraft och säljer el. 

Årets resultat 
Årets resultat blev 12,1 mnkr. Resultatet ligger strax under budget bland annat på grund av 
problem med värmeleveranser i början av året. Koncernbidrag lämnas med 18,1 mnkr. Priser 
på fjärrvärme och elnät är fortsatt mycket konkurrenskraftiga. sjukfrånvaron var 2,5 %. 

Viktiga händelser 
Årets första månader har varit ovanligt kalla. Samtidigt har Södra Cell Mörrum haft 
leveransproblem, vilket har gjort att spetsproduktion med leveranser från AAK och egna 
fossileldade anläggningar använts i större utsträckning än planerat. 

Under året har knappt 30 nya anslutningspunkter för fjärrvärme tillkommit, det största 
projektet var anslutningen av Persgården i Mörrum. NODA utrustning har installerats i 35 
fastigheter. Syftet i är att använda systemet för energieffektivisering och effektstyrning 
av fjärrvärme. 

Affärsområdet Bredband har utvecklats vidare. Anslutning av villaområde i Ekebergslund och 
införsäljning till Högadal genomfördes i slutet av året. Under 2013 har Karlshamn Energi hjälpt 

till att installera byanät i Halahult 

Vindkraftverken i Sölve har varit i drift i drygt ett år och producerar något bättre än beräknat 
korrigerat för normalår. Lågt pris på el och elcertifikat ger dock svag lönsamhet. 

Under 2013 gick VD Hans-Inge Bengtsson i pension efter 17 år på företaget. Ny VD från och 
med 1 september 2013 ärAnder Strange. 

Framtidsbedömning 
Karlshamn Energi har en stabil verksamhet med god lönsamhet och nöjda kunder. Företaget 
har goda förutsättningar att nå uppsatta verksamhetsmål och ägarkrav. 

Kundernas fokus på energibesparing kommer att öka vilket kan ge svagt minskade värme
leveranser framöver. Översyn kommer därför att göras av affärsmodellen för fjärrvärme. 

Fortsatt satsning på utbyggnad av öppna bredbandnät med anslutning av fastigheter och villor. 
Ökad konkurrens på bredbandsområdet skapar ett större utbud av tjänster, vilket i slutändan 
gynnar kunderna. Karlshamn Energi arbetar för ett utökat regionalt samarbete. Nybyggnads
projekt finns bland annat vid Skogsborg Östra och Tegelbruksviken med planerade 
elnäts- och bredbandsanslutningar. 

På elhandelsområdet kommer samarbetet med Skellefteå Kraft att fortsätta. Elförsäljningen 
kommer att fokuseras på att återta förlorade marknadsandelar, i och med att k 
kommunkoncernen försvann som kund från 2013. 

Nyckeltal 2009 2010 2011 2012 2013 
Resultat efter finansiella poster, mnkr 23,5 15,6 12,8 15,0 12,1 
soliditet, % 31 33 36 29 31 
Avkastning på sysselsatt kapital,% 11,2 7,9 7,2 6,1 5,5 
Nettoinvesteringar, mnkr 25 24 27 103 40 
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Karlshamns Hamn AB 
Karlshamns Hamn AB är ett helägt dotterbolag till stadsvapnet i Karlshamn AB. Enligt ägarens 
direktiv från 2005 skall Karlshamns Hamn AB vara kommunstyrelsens redskap i näringspolitiska 
frågor som är kopplade till hamnverksamheten. Sedan 2013 är Karlshamns Hamn moderbolag i en 
koncern, där Karlshamn Tank Storage som ägs till 50 %ingår samt Karlshamns Kajer AB. 

Under 2013 så omsatte Karlshamns Hamn 4 700 000 ton (5 165 000 ton). Vilket är lägre än 2012 års 
volymer. 2013 års ekonomiska resultatet är i lägre än de budgetsiffror som presenterades inför året. 
Karlshamn befäster genom 2013 års volym sin ställning som en av Sveriges största hamnar. 

10 000 

6045 6 182 

= ~s ooo 
= ~ 

~ 

2009 2010 2011 2012 2013 

Hamnen har sin största och mest betydelsefulla verksamhet inom segmenten petroleum-, bulk- och 
skogsprodukter samt färjetrafik 

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 0,3 mnkr (0,6). 

Viktiga händelser 2013 

• Överenskommelse med kommunen om markbyte i Stilleryd och att KHAB tar kommunens 
andel i Kombiterminalinvesteringen samtidigt som stadsvapnet ger KHAB motsvarande 
aktie ägartillskott. 

• Karlshamns Tank Storage nya cisterner blir klara för påfyllnad i maj och fylls med ny affär. 

• KHAB blir miljöcertifierade enligt ISO 14000 samt får miljötillstånd. 

• Avtalet med Holländska statens oljereserv går ut och 2 oljebergrum töms. 

• Miljödomstolen fastslår att KHAB ej behöver betala ersättning angående värdeminskning till 
boende i närområdet. Ärendet överklagas men avslås. 

• KHAB driver fokuserat 4 affärsutvecklingsprojekt som resulterar i nya affärer på tunga lyft och 
skrot. Man kommer också nära ett genombrott på Containeranlöp och nya volymer på 
skogsprodukter. 

R It t h k It l esu a oc nye e a 
2013 

alla belopp i tkr 2009 2010 2011 2012 koncern 

Resultat efter fmansiella poster 8 000 3 200 2 090 606 315 

soliditet(%) 33,2% 34,3% 37,9% 33,6% 33,8% 

Avkastning på sysselsatt kapital 2,51% 0,95% 0,65% 0,18% 0,09% 

Nettoinvesteringar 56 811 20 208 6 503 61 281 15 958 
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Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamnsbostäder är ett allmännyttigt, helägt kommunalt bostadsbolag och omfattas därför 
av lagen för dessa. Huvudsakligverksamhetnär förvaltning och uthyrning av bostäder. Bolaget 
har 2 280 ordinära bostäder fördelade på 140 260 kvm samt 57 000 kvm lokaler främst åt den 
kommunens omsorgsverksamhet. Bolaget har bostäder i alla kommundelar och är 
organiserade efter detta. Antalet anställda är 56. Bolaget är miljödiplomerat 

Årets resultat 
Det ekonomiska resultatet för 2013 är ca 4,5 mnkr före skatt. Ägardirektivet uppfylls. 
De ekologiska och sociala resultaten följer också uppsatta mål. 

Viktiga händelser under året 
Förutom inriktning och insatser för hållbar utveckling har verksamhetens fokus för 2013 
fortsatt varit: Svängstastrategi, Konceptstrategi, Förstärkt underhåll och Planering för 
nybyggnation. 
Sociala ansvaret , antalet avhysningar och hyresskulder har fortsatt hållts på en låg nivå. 
Trygghetsinventeringar har gjorts i ytterligare ett antal bostadsområden liksom att 
tillgänglighetsinventering enligt "House enable" har påbörjats. Samtliga hyresgäster erbjuds 
att delta i bostadsmöten. 
Ekonomiska ansvaret innehåller motiverade hyreshöjningar för en stabil ekonomi. Den 
genomsnittliga hyreshöjningen under 10 år är 2,08 % och följer eller understiger övrig 
prisutveckling. Det bör beaktas att underhållssatsningarna ökat kraftigt och driftkostnaderna 
sänkts. Inom det ekologiska ansvaret har resursförbrukningarna fortsatt minska. Särskilt 
påtagligt är den fortsatt sjunkande vattenförbrukningen och att bolaget har stora möjligheter 
att nå miljömålet 20/20 före 2020. Även värmeförbrukningarna, avfallsmängden och 
elförbrukningarna minskar. Energiinstallationer av olika slag har god återbetalningsförmåga. 
Svängstastrategin innebär koncentration till ett fåtal fastigheter och satsningar på dessa. 
Upprustning av centrumhuset fortsätter. Konceptstrategin har inneburit ytterligare 
ungdomsbostäder som nu är ca 25. studentbostadsgarantin innehålls. Antalet trygghets/ 
seniorbostäder kommer att öka genom planerna i Asarum och Mörrum. 
Inom ramen för Förstärkt underhåll har det stora renoveringsprojektet i kv. Dalsland 
(Vinkelgatan) påbörjats. Planeringen av nybyggnation har avsett seniorbostäder i Asarum och 
Mörrum samt förprojektering av Östralycke. 
Bolaget har startat exploatering av ett grupphusområde för försäljning, Tegelbruksviken. 
Bolaget arbetar nu enligt LEANmetoden. 
Kundundersökning och medarbetarundersökning har gjorts under året och resultaten är goda. 
Undersökningarna är bra underlag för verksamhetens utveckling. 

Framtidsbedömning 
Marknaden bedöms under det närmaste året som oförändrad. En stark ekonomi är 
förutsättningen för att kunna möte det stora behovet av renoveringar och upprustningar 
kommande år. Dessa behov påverkar möjligheterna till nyinvesteringar. Bolaget kan därför i 
den del som avser ägardirektivets vision om att bygga nya bostäder få svårt att uppfylla dom. 
Förväntningar och krav från kunder blir högre och mera differentierade. Det är en utmaning 
som bolaget måste kunna hantera. Personalens kompetens och goda ambitioner måste 
kontinuerligt stödjas för att kunna möta detta. 
2014 förväntas bli i stort som 2013 med undantag för att renoveringen av kv. Dalsland 
kommer att sänka resultatet till den nivå som långtidsplanen anger, ca 3,0 Mkr. 
Dessutom kommer investeringsvolymen att öka genom seniorbostäder och Östralycke. 
Resultatet kommer emellertid att följa ägardirektivets krav. 
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Resultat och nyckeltal 2009 2010 2011 2012 2013 
Resultat efter finansiella poster 4 711 2 839 4 575 6 898 4 560 

soliditet o/o 17,8 17,7 17,7 18,5 19,1 
Avkastning på sysselsatt kapital * 0,6 0,4 0,6 0,9 0,6 

N ettainvesteringar 682 64 335 24 983 s 742 24 712 
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Räddningstjänsten Västra Blekinge 
I Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner är räddningstjänsten organiserad i 
ett kommunalförbund. Förbundet arbetar utifrån ett processperspektiv där allt ifrån 
små vardagsolyckor till stora extraordinära händelser integreras i tre huvudprocesser: 
Stöd till enskilda, Insatser vid oönskade händelser och Analys och utredning. Förbundet 
har ett handlingsprogram för räddningstjänsten där förebyggande åtgärder särskilt 
betonas. Karlshamns ägarandel uppgår till57,80%. 

Årets resultat uppgår till 348 tkr, vilket är en förbättring mot budgeterat resultat för 
året som var -280 tkr. Detta beror framför allt på ett förändrat utfall av pensionsskuld 
jämfört med tidigare prognoser. Frånsett detta har förbundets ekonomi följt den 
beslutade budgeten och förbundet har bedrivit verksamheten enligt beslutad 
verksamhetsplan med bibehållen kvalitet. 

Viktiga händelser 2013 har varit utbildningar för barn och unga, rekrytering och 
utbildning av ny deltidspersonat tillsyner på förskolor och badplatser, nya 
övningsmetoder, vidareutvecklad myndighetsutövning och utvecklad hantering av 
intern och extern erfarenhetsåterföring. 

Framtidsbedömning: För att uppfylla förbundets inriktningsmål om säkerhet och 
trygghet för alla som bor, vistas och verkar i medlemskommunerna måste förbundet 
även fortsatt följa med samhällsutvecklingen och vara rätt dimensionerade för de risker 
som finns i våra medlemskommuner. 
Förbundets egna kapital bedöms vara fortsatt stabilt vilket gör det möjligt för förbundet 
att även framledes finansiera investeringar på egen hand. 

Miljöförbundet Blekinge Väst 
Miljöförbundet Blekinge Väst ska fullgöra medlemskommunerna Karlshamns, 
Olofströms och Sölvesborgs myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
Karlshamns ägarandel är 51,0 %. 

Årets resultat uppgår till- 781 tkr. Underskottet har till stor del uppstått på grund av 
884 tkr lägre tillsynsintäkter än budgeterat. I ett beslut 12 dec 2013 slog Högsta 
förvaltningsdomstolen fast att kommunalförbund inte får besluta om taxa. Som en följd 
av detta kunde förbundets taxor inte tillämpas efter den 12 dec, vilket gav ett 
intäktsbortfall om ca 400 tkr. De lägre tillsynsintäkterna balanserades delvis av 
oförutsedda intäkter, till stor del bestående av återbetalning av premier från AFA om 
200 tkr. Personalkostnaderna blev 44 7 tkr lägre än budgeterat. De lägre 
personalkostnaderna beror främst på uttag av föräldraledighet, vård av barn samt 
sjukskrivningar. 
Övriga kostnader översteg budget med 872 tkr. 

Viktiga händelser 2013 fokus har legat på tillsynsverksamheten. Förutom ordinarie 
tillsyn gjordes särskilda tillsynsinsatser på campingar, vandrarhem, hotell, tatuerare, 
nyöppnade frisörer, mindre lantbruk och tandläkare. Totalt hanterades 4241 ärenden 
och 1775 delegationsbeslut fattades. 

Under 2014 fortsätter tillsynsarbetet, med fokus på god kommunikation, ökad närvaro i 
kommunen och utveckling av kvalite och metodik 

Miljöchefen slutade i november och ny miljöchefberäknas tillträda i maj 2014. 
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Cura Individutveckling 
Curas Individutvecklings huvuduppdrag är att i nära samarbete med 
medlemskommunerna erbjuda tjänster inom områdena vård, skola och omsorg, både 
avseende institutions- och öppenvård. I ett historiskt perspektiv har Curas tyngdpunkt 
legat inom det psykosociala området men i takt med en allmän samhällsförändring och 
fokus på nya problemområden har Curas verksamhet också inriktats mot det 
neuropsykiatriska området. Karlshamns ägarandel20 %. 

Årets resultat visar ett överskott med 5,26 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot 
budget med ca 2,1 mnkr. 

Inga stora förändringar har genomförts inom förbundet under året. Däremot har de 
relativt nya verksamheterna Cura Vik och Cura Resurscentrum, utvecklats vidare och 
har nu funnit sina former. Totalt har vi i dag kapacitet att ta emot ca 45 ungdomar i våra 
två ungdomsboenden för ensamkommande asylsökande barn. Verksamheterna bedrivs 
på uppdrag av Ronneby, Sölvesborgs och Olofströms kommuner. Cura Resurscentrum 
som samlar resurspersoner med spets- och specialistkompetens inom förbundet för att 
kunna erbjuda kommunerna samordnade insatser snabbt och obyråkratiskt när 
kommunerna ställs inför extraordinära problemsituationer samt erbjuda olika typer av 
utbildningar och handledning, har anlitats i hög grad av kommunerna under året. 

Det finns ingenting som idag direkt hotar Curas verksamheter utan vi upplever att våra 
tjänster väl svarar mot kommunernas behov. Vi är dock väl medvetna om att 
förhållanden kan förändras mycket snabbt och vår utmaning är att förhålla oss flexibla 
till en allmän samhällsutveckling och kommunernas förändrade krav. 

Västblekinge Miljö AB 
Västblekinge Miljö AB ägs av kommunerna Karlshamn, Olofström samt Sölvesborg. 
Karlshamn äger 50% och övriga 25 %vardera. Uppdraget från ägarna är att ombesörja 
det enligt lag som kommunerna är skyldiga att verkställa avseende hanteringen av 
hushållsavfall samt att behandla avfall från verksamheter, industri samt bygg. 

Årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 3,3 mnkr. Omsättningen var 115 
mnkr. 

Under året har anläggning för rötning av matavfall färdigställts vilket innebär att 
vi levererat fordonsgas till bland annat mackarna i Karlshamn samt Olofström. 
Anläggningen har under provkörning visat de resultat som varit förväntade. 
Intrimning av anläggningen har gjorts under året och förväntas vara helt klara 
under 1:a kvartalet 2014. 

Mängden avfall under året från hushållen ( matavfall + restavfall) ökade något 
för Karlshamn och Sölvesborg. Olofström var som året innan. Grovavfallet ökade 
i Karlshamn och Olofström och minskade något i Sölvesborg. Totalt tog bolaget 
emot 98 000 ton avfall varav 43 000 ton var schaktmassor. Mängden 
schaktmassor var extremt mycket men kommer att användas för 
sluttäckning av södra deponin. I övrigt var mängderna som vanligt. 
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Sammanställd redovisning 

Resultaträkning (mnkr) Kommun Sammanställd Kommun Sammanställd 
2013 redovisning redovisning 

2013 2012 2012 
Verksamhetens intäkter 371 867 347 842 
Verksamhetens kostnader -1808 -2150 -1744 -2 067 
Avskrivningar -86 -163 -73 -168 
Verksamhetens nettokostnader -1523 -1446 -1470 -1393 

skatteintäkter 1255 1255 1211 1211 
Generella statsbidrag och utjämning 285 285 264 264 
Finansiella intäkter Not7 8 s s 6 
Finansiella kostnader Not8 -5 -50 -8 -55 
Jämförelsestörande intäkter Not 2 28 42 

Resultat före extraordinära 48 49 44 33 
poster 

Extraordinära intäkter o o o 
Extraordinära kostnader o o o 
Skatt, uppskjuten Not l o 2 o 10 
Skatt, aktuell Not 1 o o o 
Årets resultat 48 51 44 40 
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Sammanställd redovisning 
Kassaflödesanalys (mnkr) Kommun Sammanställd Kommun Sammanställd 

redovisning redovisning 
2013 2013 2012 2012 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 48 49 44 33 

Just för poster som inte ingår i 
kassaflödet: 
Avskrivningar, nedskrivningar 86 163 73 168 
Förändring av avsättningar o o -1 -1 
Reavinst, försäljning materiella o o o -6 
anläggn. till g. 
Betald skatt o -1 o 1 
Övrigt o o o o 
Upplöst VA-fond/avsättning deponi o -2 o -2 

Kassaflöde från den löpande 134 209 116 193 
verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital 

KS!ssaflöde från förändr. l 
rörelsekapital 
Ökning/minskning av varulager o -1 o -1 
Ökning/minskning av kortfristiga 27 31 -85 -90 
fordringar 
Ökning/minskning av kortfristiga 11 6 100 102 
skulder 
Kassaflöde fr. den löpande 38 245 15 204 
verksamheten 

Inv~steringsverksamheten 

Förvärv av immateriell o o o o 
anläggningstillgång 
Förvärv av materiella -262 -362 -150 -331 
anläggningstillgångar 
Avyttring av materiell 1 3 1 10 
anläggningstillgångar 
Förvärv av finansiella o 19 o -19 
anläggningstillgångar 
A vyttr /mins k av finansiella o o o o 
anläggn tillgång 
Kassaflöde från -261 340 -149 340 
investeringsverksamheten 
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Sammanställd redovisning 
Finansierinesverksamheten Kommun Sammanställd Kommun Sammanställd 

redovisning redovisning 
2013 2013 2012 2012 

Upptagna lån 70 70 52 179 
Upplöst VA-fond o o o o 
Långfristiga fordringar o o o o 
Amortering av låneskulder -1 -12 -99 -99 

Kassaflöde från finansierings- 69 58 -47 80 
verksamheten 

Årets kassaflöde -20 -36 -65 -57 

Likvida medel vid årets början 108 210 173 267 

Likvida medel vid årets slut 88 174 108 210 

Balansräkning (mnkr) Kommun Sammanställd Kommun Sammanställd 
redovisning redovisning 

2013 2013 2012 2012 
Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

!materiella anläggningstillgångar o 3 o 4 
Materiella anläggningstillgångar 
- mark, byggn och tekn anläggn 1165 2 274 995 2137 
- maskiner och inventarier 115 560 109 515 
- pågående nyanläggningar o 89 o 76 
Finansiella anläggningstillgångar 182 26 182 45 
Summa anläggningstillgångar 1462 2 952 1286 2 777 

Omsättningstillgångar 

Förråd mm o 7 o 7 
Kortfristiga fordringar 139 231 166 254 
Kassa och bank 88 174 108 210 
Summa omsättningstillgångar 227 412 274 471 

Summa tillgångar 1689 3364 1463 3248 

Eget kapital, avsättningar och 
skulder 
Eget kapital 
Eget kapital, ingående 1083 1080 1039 1037 

Upplöst VA-fond till EK o o o o 
Årets resultat 48 51 44 43 

Summa eget kapital 1131 1131 1083 1080 
Not 16 
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Avsättningar 
Avsättningar för pensioner och 
liknande 
förpliktelser 7 7 7 7 
Not 17 
Avsättning för uppskjuten skatt o 47 o 49 
Övriga avsättningar o 6 o 9 

skulder 

Långfristig skuld anläggningslån 218 218 148 1554 
Not 18 
Långfristig skuld VA-fond o o o o 
Not 18 
Kortfristiga skulder 333 511 322 549 
Not 19 
Summa avsättningar och skulder 557 789 477 2168 
Summa eget kapital, avsättn och 1689 3364 1560 3248 
skulder 

Kommun Sammanställd Kommun Sammanställd 
redovisning redovisning 

2013 2013 2012 2012 
Panter och ansvarsförbindelser 

Ansvarsförbindelser 
Pensionsförpliktelser som inte har 791 791 750 750 
upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna 20 

Övriga ansvarsförbindelser 
Borgens- och övriga 1349 2500 1402 1405 
ansvarsförbindelser 21 
Ställda panter o 135 o 140 

Summa panter och ansvars- 2140 3426 2152 2 295 
förbindelser 
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Karlshamns kommun 

Resultaträkning (mnkr) Not 2013 2012 

Verksamhetens intäkter 2 371 347 
Verksamhetens kostnader 3 -1808 -1744 
Avskrivningar 4 -86 - 73 
Verksamhetens nettokostnader -1523 -1470 

skatteintäkter 5 1255 1212 

Generella statsbidrag och utjämning 6 285 264 
Finansiella intäkter 7 8 s 
Finansiella kostnader 8 

,;· 
-5 -8 

Jämföreslsestörande intäkter 2 28 42 

Resultat före extraordinära poster 48 44 

Extraordinära intäkter o o 
Extraordinära kostnader o o 
Årets resultat 9 48 44 

88 



Kassaflödesanalys (mnkr) 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 
Avskrivningar, nedskrivningar 
Förändring av avsättningar 
Reavinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar 
Upplöst VA-fond 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar 
av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning/minskning av varulager 
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamhet 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Avyttring/ minskning av materiella anläggningstillgångar 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 
Avyttring/minskning av finansiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån 
Upplöst av VA-fonden 
Långfristiga fordringar 
Amortering av låneskulder 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

l ~ 

10 

' 

2013 2012 

48 44 
86 73 
o -1 
o o 
o o 

134 116 

o o 
27 -85 
12 100 
39 15 

-262 -150 
1 1 
o o 
o o 

-261 -149 

-

70 52 
o o 
o o 

-2 -99 
68 -47 

-20 -65 
108 173 

88 108 

89 



Karlshamns kommun 
Balansräkning (mnkr) 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
- mark, byggnader och tekniska anläggningar 
- maskiner och inventarier 
Finansiella anläggningstillgångar 
Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Förråd mm 
Fordringar 
Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital 
Eget kapital, ingående 
Upplöst VA-fond 
Årets resultat 
Summa eget kapital 

-varav avsättning resultatutjämningsreserv (RUR) 

Avsättningar 
Avsättningar for pensioner och liknande förpliktelser 

Skulder 
Långfristiga skulder anläggningslån 
Långfristiga skulder VA-fond 
Kortfristiga skulder 
Summa skulder och avsättningar 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 

Panter och ansvarsfOrbindelser 

Ansvarsforbindelser 
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 

Övriga ansvarsförbindelser 
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 

Summa panter och ansvarsförbindelser 

No t 

11 
12 
13 

14 
15 

16 

9,16 

17 

18 
18 
19 

20 

21 

2013 2012 

1165 995 
114 109 
182 182 

1461 1286 

o o 
139 166 
88 108 

227 274 

1688 1560 

l 083 l 039 
o o 

48 44 
1131 1083 

134 102 

7 7 

218 148 
o o 

332 322 
557 478 

1688 1560 

791 750 

l 349 l 402 

2140 2152 
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Noter (mnkr) 
Not skattekostnad 2013 2012 
1 
Sammanställd redovisning 

Dotterbolagens skattekostnad är 0,1 mnkr och redovisas 
i koncernresultaträkningen. Uppskjuten skattekostnad 
hänförlig till obeskattade reserver och koncernmässiga 
justeringar uppgår till1,7 mnkr. 

Not Verksamhetens intäkter mnkr 
2 

Bidrag från staten, EU, 175 174 
Försäkringskassan m m 
Försäljning av verksamhet 48 46 
Hyror, arrende 42 41 
Omvärdnadsavgift, barnomsorgsavgift 100 92 
konsumtionsavgift 
Försäljning av kost, skog m m 33 32 
Övriga avgifter l 4 
Försäljning anläggningstillgängar o o 
Fördelningar o o 
Summa intäkter 399 389 

Jämförelsestörande intäkter: 28 42 
2013: AFA äterbetalning 28,3 mnkr 
2012: AFA återbetalning 29,5 mnkr, Socialstyrelsen 12,6 
mnkr 

Not Verksamhetens kostnader 
3 

Löner till anställda -873 -831 
Sociala avgifter -282 -267 
Entreprenader, köp av verksamhet och -200 -194 
konsulter 
Bidrag och transfereringar -113 -110 
Pensionskostnader -77 -79 
Lokal och markhyror, leasing -75 -74 
Bränsle, energi och vatten -46 -53 
Materialkostnader -53 -40 
Livsmedel -27 -27 
Övriga kostnader - 62 -69 
Summa kostnader -1808 -1744 

(mnkr) Intäkter Kostnader 
Enligt driftredovisningen 724 -2133 
Avgår finansiella poster i verksamheten 
Tillkommer gemensamma verksamhetsposter 
Avgår interna poster -325 317 
Aktiverat eget arbete 13 
Resultaträkningen 399 -1 808 
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Not4 A v skrivningar 
Avskrivning enligt nominell metod 76 73 
Nedskrivning anläggningstillgångar 10 o 

86 73 

Nots skatteintäkter 2013 2012 
Allmän kommunalskatt 1263 1197 
skatteavräkning 2012 -8 14 
skatteavräkning 2011 o o 

1255 1211 

Not6 Generella statsbidrag 
och utjämning 

Inkomstutjämningsbidrag 243 224 
Bidrag för LSS-utjämning 41 40 
Regleringsbidrag 14 16 
Kommunal fastighetssavgift 54 54 
Regleringsavgift o o 
Kostnadsutjämningsavgift -67 -70 

285 264 

Not7 Finansiella intäkter 

Sammanställd redovisning 

Ränteintäkter och liknande 5 6 
resultatposter 
Kommunen 
Ränteintäkter 4 4 
Borgensavgifter 4 1 

Not8 Finansiella kostnader 
Sammanställd redovisning 
Räntekostnader och liknande -50 -55 
resultatposter 
Kommunen 
Räntekostnader mm -5 -8 
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Not9 Årets resultat 
Avstämning mot kommunallagens 
balanskrav: 
Årets resultat enligt 47,7 43,6 
resultaträkningen (tkr) 
- varav kommunen 47,7 43,5 

- varav vatten 1,0 o 
- varav avlopp -1,1 o 

Avgår: resultat vatten och avlopp +0,1 -0,1 
Avgår: samtliga realisationsvinster o -0,2 
Justerat resultat +47,8 +43,3 

- varav avsättning till 
resultatutjämningsreserv (RUR) 32,4 28,6 

Not10 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 2013 2012 
Investeringsutgifter, brutto 282 156 
Investeringsbidrag o o 
Försäljningsmedel exkl. reavinster -20 -6 
N ett o i n vesteringar 262 150 
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Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
Anskaffning enl IB 

Belopp mnkr Markreserv Verksam h Fastigheter Publika Fastigheter Summa mark, 
fastigheter för affärs- fastigheter för annan byggn, tekn 

verksamhet verksamhet anläggningar 
111 112 113 114 115 

Anskaffningsvärden 
Ingående 
anskaffningsvärde 107 1 068 315 360 8 1 858 
Arets investerings-
Utgifter 23 102 15 109 o 249 
Arets investerings-
inkomster -4 o -7 -8 o -20 
Utrangeringar 
Försäljning -1 -1 
Nedskrivningar - 5 o -2 -8 
Om klassificeringar -1 1 o 
Utgående 
ackumulerade 
anskaffningsvärde 119 1169 323 459 8 2 079 

Avskrivningar 
Ingående 
avskrivningar -2 -469 -206 -181 -5 -862 
Försäljningar/ 
utrangering 
Nedskrivningar 
Om klassificeringar o o o 
Arets 
avskrivningar o -35 -7 -11 o -52 
Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar -1 -504 -212 -192 -5 -914 

Ingående planenligt 
restvärde 105 599 110 179 3 995 
Utgående planenligt 
restvärde 118 665 111 267 3 1165 
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Not 12 Maskiner, inventarier, bilar, ADB samt konst 
Anskaffn enl 18 

Belopp mnkr Maskiner Inventarier Fordon ADB Konst Övriga Summa 
maskiner maskiner 

121 122 124 127 128 129 invent m m 

Anskaffningsvärden 
Ingående 
anskaffningsvärde 30 206 19 65 4 7 330 
Arets investerings-
Utgifter 2 17 2 11 o o 33 
Arets investerings-
inkomster -1 -1 
Försäljning o o 
Utrangering o o 
Nedskrivning -2 -2 
Om klassificeringar 
Utgående 
ackumulerade 
anskaffningsvärde 32 222 21 73 4 7 359 

Avskrivningar 
Ingående 
avskrivningar -14 -142 -13 -51 -2 -221 
Försäljning 
Utrangering o o 
Om klassificeringar 
Arets 
avskrivningar -2 -12 -2 -7 -1 -24 
Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar -16 -154 -15 -57 -3 -245 

Ingående planenligt 
restvärde 16 64 6 14 4 5 109 
Utgående planenligt 
restvärde 16 68 6 16 4 4 115 

Not13 Finansiella 2013 2012 
anläggningstillgångar 

Aktier och andelar: 
Aktier i koncernföretag 162 162 
Övriga aktier och andelar 8 8 
Långfristiga fordringar: 
Koncernfordringar o o 
Övriga långfristiga fordringar 12 12 

182 182 
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Not14 Fordringar 2013 2012 
Kundfordringar 19 27 
Diverse kortfristiga fordringar 74 52 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 46 87 

139 166 

Not15 Kassa och bank 
Plusgiro (Koncernvalutakonto t o m 31 2 12 
oktober) 
Bankgiro (koncernvalutakonto fr om 1 78 90 
november} 
Bank 8 6 

88 108 

Not16 Eget kapital 
Sammanställd redovisning 
Ingående eget kapital* 1037 
Årets resultat 43 
Utgående eget kapital enligt balansräkning 1080 

Kommunen 

Ingående eget kapital* 1083 1039 
Årets resultat 48 44 
Utgående eget kapital enligt balansräkning 1131 1083 

-varav ackumulerad reserv (RUR) 134 102 

Not17 Avsättning tillpensioner 2013 2012 
Ingående avsättning 6 7 
Försäkring o o 
Ränte- och beloppsuppräkning o o 
Intjänad PA-KL, FÅP, SAP o o 
Nya utbetalningar -1 -1 
Utbetalningar ÖK-SAP o o 
Nya efterlevandepensioner o o 
Grundändring o o 
Arbetstagare som pensionerats o o 
Övrigt o o 
Utgående avsättning 5 6 
Förändring avsättning -1 -1 
Aktualiseringsgrad o/o 98 98 

Löneskatt avsättning pensioner 
Ingående löneskatt avsättning pensioner 1 1 
Förändring löneskatt o o 
Ut2ående löneskatt avsättning pensioner 1 1 

Avsättning pensioner inkllöneskatt 6 7 
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Kommunen har en försäkringslösning hos KPA 

KPAs överskottsfond mnkr 
Ingående kapital l -l 
Utgående kapital o l 

Kommunen har under år 2013 betalat ut garantipension och särskild ålderspension till en f d anställd enligt 
beslut. Under år 2012 var motsvarande uppgift tre f d anställda. Pensionsskuld för förtroendevald gäller en 
person. Framtida ålderspension beräknas uppgå till 0,1 mnkr per år. 

Not 18 Långfristiga skulder lån 2013 2012 

Förändring under 2013 av anläggningslånens bokförda värden: 
Ingående balans 
Ingående balans, kortfristig del 
Upplåning 
Amortering utöver plan 
Amortering enligt plan 
Nästa års amortering, kortfristig del 
Utgående balans 

148 
2 

70 
o 

-2 
o 

218 

195 
2 

52 
-97 

-2 
-2 

148 

Anläggningslånen, långfristig och kortfristig del, fördelar sig per långivare enligt följande: 
Nordea 6 8 
Handelsbanken 30 O 
Kommuninvest 182 112 
Dexia O 30 
Summa 150 
Summa långfristiga skulder 218 148 

Not19 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 53 54 
Moms och särskilda punktskatter 4 4 
Personalens skatter och avgifter 18 20 
Övriga kortfristiga skulder 29 28 
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 228 217 

- varav upplupna löner 16 15 

-varav okompenserad övertid 6 6 

-varav semesterlöneskuld 77 75 
-vara särskilt pensionsåtagande o o 

332 323 
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Not 20 Ansvarsförbindelse pensioner 

Ingående ansvarsförbindelse 
Försäkring IPR 

Ränteuppräkning 

Basbeloppsuppräkning 

Gamla utbetalningar 

Grundändring 

Förändring diskonteringsräntan * 
Aktualisering 

Bromsen 

Övrigt 

Utgående ansvarsförbindelse 

Förändring ansvarsförbindelse 

Aktualiseringsgrad % 

Löneskatt ansvarsförbindelse pensioner 
Ingående löneskatt 

Förändring löneskatt 

Utgåendelöneskatt 

Ansvarsförbindelse 
löneskatt* 

pensioner in kl 

Enligt redovisningsprinciperna för pensionsåtaganden redovisas 
den totala pensionsskulden till och med år 1997 som 
ansvarsförbindelse. År 2007 infördes en ny, av SKL 
rekommenderad beräkningsmodell, RIPS 07 för beräkning av 
pensionsskulden. 

*Sänkning av diskonteringsräntan 2013 innebär att 
ansvarsförbindelsen ökar med 4 7, l mnkr. 

Not 21 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 
Karlshamnsbostäder AB ink! generell borgen 
Karlshamn Energi AB inkl Karlshamn Energi elförsäljning AB 
Karlshamns Hamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
stadsvapnet AB 
Kommunalt förlustansvar för egnahem 
NetPort 
Västblekinge Miljö AB 

2013 

604 
o 
6 

13 
-33 

o 
47 
-1 
o 
1 

637 

33 
98 

146 
8 

154 

791 

2012 

608 
o 
8 

22 
-32 

o 
o 

-2 
o 

-1 
603 

-5 
98 

147 
-1 

146 

750 

2013 
475 
184 
212 
177 
255 

o 
19 
27 

1349 

2012 
589 
149 
202 
177 
239 

o 
19 
27 

1402 

Karlshamns kommun har i oktober 1997 KF§ 105, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 
kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. 
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Mellan samtliga medlemmar i Kornrnuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive medlemskornmun lånat av Kornrnuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kornrnuninvest 
ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlshamns kornmuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kornrnuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till269 401 727 843 kronor och totala tillgångar till271 338 145 992 kronor. 
Kornmunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till1 515 040 891 kronor och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till1 525 422 300 kronor. Kornmunens andel av Kornrnuninvest totala 
förpliktelser och tillgångar är 0,56 %. Vid årsskiftet uppgick kornmunkoncernens låneskuld till 
Kornrnuninvest till 949 rnnkr. 

Redovisningsprinciper 
Kommunen följer i stort den kommunala redovisningslagen, rekommendationer från 
Sveriges kommuner och landsting samt av Rådet för kommunal redovisning utfärdade 
rekommendationer med undantag av: 
• anslutningsavgifter, redovisas ej som intäkt i resultaträkningen utan som 

investeringsinkomst 
• exploateringsverksamhet, redovisas ej som omsättningstillgång utan som 

anläggningstillgång 
• avskrivning på materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter anskaffningsåret Vi 

bedömer att över tiden blir effekten i stort samma som rekommendationens. 
• värdering av förråd görs till senaste inköpspris, då förrådshållningen är av mycket 

begränsad omfattning och avser huvudsakligen drivmedel för motorfordon 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet (utgiften 
minus eventuella investerings bidrag) med avdrag för avskrivningar. Anläggningstillgång är 
en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk, har en nyttjandeperiod överstigande tre år 
och inte är av ringa värde. Med ringa värde menas en total anskaffningskostnad 
understigande 1h basbelopp exklusive moms. Avskrivning av anläggningstillgångar ska 
spegla beräknad nyttjandeperiod för olika typer av investeringar. De vanligaste 
avskrivningstiderna är: 

Fastigheter och anläggningar: 
Maskiner och inventarier: 
Gator och VA-ledningar: 
IT -utrustning: 
Mark och exploateringsverksamhet 

20-33 år 
5-10 år 

33 år 
3 år 

Obegränsad livslängd (ingen avskrivning) 

En årlig riskbedömning görs av mark- och exploateringsområden. 

l redovisningen förekommer objekt utan bokfört värde. Dessa objekt är slutavskrivna men 
fortfarande i drift. Ex bilar med avskrivningstid 5 år eller att det är objekt med budgeterade 
belopp framåt i tiden. 

De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och o kompenserad 
övertid redovisas som kortfristig skuld. Kostnadsbokföring av semesterlöneskulden sker 
månadsvis sedan 2013-01-01. 
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Investeringsfond VA, 4 mnkr, upprättades under 2010. Tidigare har motsvarande belopp 
redovisats som eget kapital, VA-verksamheten. Lagen om allmänna vattentjänster innebar en 
möjlighet att avsätta medel till en fond för framtida nyinvesteringar som skulle komma hela 
kollektivet tillgodo. Förutsättningarna för fonden har ändrats och behovet av en fond 
kvarstår därför inte längre. Under 2011löstes därför resterande del av fonden (9/10) upp 
och återfördes till Eget kapital. 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not. Som 
jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som uppgår till 
väsentligt belopp. År 2013 finns det en jämförelsestörande post. Återbetalning av AFA medel 
till kommunen, ca 28,3 mnkr. Denna redovisas i not 2. 

Kapitalkostnader består dels av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år 
beräknat på objektens anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet med 2,9 
procent. 

Kommunalskattens slutavräkning baseras liksom tidigare år på SKL:s prognos. Preliminär 
slutavräkning för år 2013 har beräknats utifrån SKL:s decemberprognos, cirkulär 13:72 och 
med justering cirkulär 14:06. Skuld slutavräkning år 2013 blir -282 kronor per invånare i 
kommunen (31 088 invånare 1 november 2012) vilket totalt blir -8,8 mnkr. Justering av 
slutavräkning för år 2012 blev 0,7 mnkr ( +24 kronor per invånare 1 november 2011, 
31 205). 

Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med 
kommunal redovisningslag. För pensioner intjänade fr. o m 1998 (PFA 98) har 
kommunfullmäktige beslutat (sept 2000) att pensionsmedel skall tillsvidare till högsta 
möjliga individuella del utbetalas till av den anställde vald kapitalförvaltare/ 
pensionssparkon to. Detta gäller även åren 1998 och 1999. RIPS 07 används vid beräkning av 
pensionsåtagandet Avsättningen till pensioner minskar med 307 tkr exklusive särskild 
löneskatt och 381 tkr inklusive särskild löneskatt. Avsättningen uppgår ti116,8 mnkr ink! 
särskild löneskatt vilket är en minskning med 0,4 mnkr sedan 2012. 

Ansvarsförbindelsen ökar med 33 mnkr exklusive särskild löneskatt, 8 mnkr inklusive 
särskild löneskatt. Ansvarsförbindelsen, som ligger utanför balansräkningen, ökar från 750 
mnkr till 791 mnkr inkl särskild löneskatt. Utbetalningen av pensioner ink! löneskatt ökar 
från 37 mnkr 2012 till40 mnkr 2013. 

Resultatutjämningsreserv (RUR), reservering till RUR får göras med högst ett belopp som 
motsvarar den del av årets resultat som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Beslut har fattats av KF under 
2013 om att reservera medel upparbetade 2010-2012. Uttag ur reserven kan budgeteras från 
och med 2014. 

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband 
med löneredavisningen med följande procentsatser: 

F örtroendevalda 
Anställda med avtalspension 
Övriga 

31,42% 
38,98% 
32,15% 
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Redovisningsprinciper för den sammanställda redovisningen 
Här ingår de företag där kommunens ägarandel, direkt eller indirekt, uppgår till minst 
20%. Verksamhet som bedrivs inom ramen för kommunalförbunden, Räddningstjänsten 
Västra Blekinge och Cura Individutveckling, ingår ej. 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Förvärvsmetoden innebär att kommunens bokförda värden på ägarandelar i 
dotterbolagen eliminerats mot bolagens egna kapital vid förvärvstillfället Med 
proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av bolagens resultat- och 
balansräkningar medtages i redovisningen. 

I kommunens sammanställda redovisnings egna kapital ingår, förutom kommunens, 
endast den del av bolagens egna kapital som tjänats in efter förvärvandet. Obeskattade 
reserver har redovisats som eget kapital efter avdrag för latent skatt. Eftersom 
redovisningen endast ska visa förhållandet gentemot externa parter har interna 
mellanhavanden eliminerats. Väsentlighetsprincipen har tillämpats. Som 
jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som uppgår till 
väsentligt belopp. 

ORD OCH UTTRYCK 

Aktualiseringsgrad, andel aktualiserade personer vid beräkning av pensionsåtagandet 

Avkastning på sysselsatt kapital är ett verksamhetsmått i de kommunala bolagen och 
utgörs av rörelseresultat med tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsen och 
finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. 

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är 
helt bestämd. 

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. 
Man kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har 
skaffats fram (skulder, avsättningar och eget kapital). 

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar. Dels 
rörelsekapitalet som är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder, dels anläggningskapitalet som är skillnaden mellan anläggningstillgångar och 
långfristiga skulder. 

Finansiella kostnader och intäkter är räntekostnader på lån som kommunen tagit 
upp samt ränteintäkter som kommunen erhåller avseende exempelvis likvida medel på 
bank. 

Fordringar är dels kortfristiga (likvid skall erhållas inom ett år) dels långfristiga. 

FÅP- förmånsbestämd pension för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp 

Försäkring IPR, inlösen av den intjänade pensionsrätter per år-12-31 

Grundändring vid pensionsskuldsberäkning, ändrad livslängdsantaganden etc 
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Internränta är en kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och 
omsättningstillgångar) som nyttjas inom en viss verksamhet. År 2013 var internräntan 
2,9%. 

Kapitalkostnader är samlingsbegreppet för internränta och avskrivning. 

Kassaflödesanalysen visar hur årets verksamhet, investeringar och finansiering har 
påverkat likvida medel. 

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. 

PA-KL-pensioner intjänad fr o m år 1998 ,gäller främst personer födda 1937 och 
tidigare 

Periodisering innebär att kostnader och intäkter hänförs till de redovisningsperioder 
till vilka de hör. 

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit. Den visar 
ävenföränd-ringen av eget kapital, något som också kan utläsas genom att jämföra 
balansräkningen för de två senaste åren. 

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. 

SAP- särskild avtalspension, intjänad fr o m år 1998 gäller räddningstjänsten 

Skulder är dels kortfristiga (skall betalas inom ett år) dels långfristiga. 

soliditet beskriver hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med eget 
kapital. Andel eget kapital av de totala tillgångarna. 

Sysselsatt kapital utgörs av balansomslutningen med avdrag för ej räntebärande 
kortfristiga skulder och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld. (kommunala bolag) 

Tillgångar är dels omsättningstillgångar (t ex kontanter, statsbidragsfordringar och 
förråd), dels anläggningstillgångar (t ex fastigheter, inventarier, aktier och långfristiga 
fordringar). 

Årets resultat Resultatet uttrycks som skillnaden mellan intäkter och kostnader och 
utläses av resultaträkningen. 

ÖK-SAP, visstidspensioner och särskild avtalspension 

tkr= tusentals kronor 
mnkr = miljontals kronor 
mdkr = miljarder kronor 
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2014-03-28 

Till 
Kornmunfullmäktige i Karlshamns kommun 

Revisionsberättelse för år 2013 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits 
av kommunstyrelsen och nänmderna. De kommunala företagens verksamhet har 
granskats genom lekrnannarevisorer, utsedda bland kommunens revisorer. 

styrelsen och nänmderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig kontroll och återrapportering till 
fullmälctige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning 
samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag från fullmäktige. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente 
och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med 
den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning 
och ansvarsprövning. 

Utförda granskningar och svar på dessa från kommunstyrelsen och nämnderna 
framgår av bifogad redogörelse och tidigare överlänmade rapporter. 

Vi bedömer att kornmunstyrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på 
ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare är bedönmingen att 
rälcenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att den interna kontrollen varit 
tillräcklig. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och 
nämnderna ansvarsfrihet för år 2013. 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Revisorernas redogörelse 
De sakku1migas rapport från granskning av årsredovisningen 
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen 
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Revisorernas redogörelse för år 2013 

Inledning 

Bilaga till revisionsberättelsen 

De viktigaste granskningarna som genomförts under året redovisas kortfattat i denna redo
görelse. Samtliga revisionsrapporter har tillställts berörda nämnder, kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. 

Träffar har ägt nun med kommunfullmäktiges presidium fcir att bl. a. diskutera gemensamma 
frågor, revisionens arbete och informera om vår planering. 

Vi har utfört granskningarna enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisions
sed inom kommunal verksamhet. I granskningsarbetet har vi som sakkunniga biträden efter 
upphandling anlitat PwC. 

Lekmannarevision i de kommunala bolagen återges som avslutande punkt i denna redo
görelse. 

Årets granskningar har utöver den skriftliga rapporteringen även skett genom andra kontakter 
med kommunstyrelsen, nämnderna och förvaltningarna enligt de mål revisorerna fastställt för 
granskningsåret och olika iakttagelser från tidigare granskningar. I dessa har vi bland annat 
följt frågor om bisysslor, IT -säkerhet och rutiner för fordonshanteringen m. m. 

Vi har haft l 340 tkr till vårt förfogande och utnyttjat detta anslag. 

' 
Årets genomförda granskningar åtföljda av revisionsrapporter presenteras kortfattat i det 
följande. 

Arsredovisningen för år 2013 (2014-03-28) 

Rapport över granskning av årsredovisningen lämnas i ett separat dokument. Kommunens 
ekonomi lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med lagstiftningen. 

Delårsrapport januari-augusti 2013 (2013-1 0-23) 

Kommunen är enligt den kommunala redovisningslagen skyldig att upprätta en delårsrapport 
minst en gång per år. Kommunens delårsrapportjanuari-augusti 2013 har granskats och den 
uppfyllde lagkrav och god redovisningspraxis på de flesta punkter. 
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Styrning och kontroll av projekt (2014-01-24) 

Bilaga till revisionsberättelsen 

Karlshamns kommun har en omfattande projektverksamhet, vilket har gett kommunen 
möjlighet att knyta till sig externa projektmedel och samarbetspartners. Detta är naturligtvis 
positivt. 

Granskningen pekar på ett behov av att utveckla styrning och kontroll. I den inledande fasen 
är beslutsunderlagen viktiga. I de granskade projekten bedömer vi att det inte alltid finns 
tydlig beskrivning av syfte och nytta för kommunen med ett deltagande. Projekt kan därför 
ändra inriktning under arbetets gång. Något projekt har inte blivit föremål för politisk 
behandling och handlingar om projektet saknas hos kmnrnunen. Vi anser också att 
kommunen behöver utvärdera projektet utifrån egna frågeställningar och inte enbart utifrån 
de frågeställningar som medfinansiärerna kräver. 

Vi bedömer att jämförande nätverksprojekt såsom Dacke, är ett användbart verktyg för 
verksamhetsutveckling. Genomförandet varierar mellan kommunens olika verksamheter. 
Samarbetet mellan nätverkskommunerna har inte i någon större omfattning lyckats sprida sig 
längre ned i den kommunala organisationen. 

Upphandlingavelenergi (2014-02-28) 

Granskning har skett av hur kommunens upphandling av el energi har genomförts och hur 
de kriterier som användes i utvärdering av anbud har kommit till användning under det första 
avtal såret. 

Det är positivt att en upphandling genomförts, och i enlighet med gällande regel verk. 
Upphandlingen har också prövats och bedömts som korrekt genomförd av förvaltningsrätten 
efter att en överprövning skett av upphandlingen. Vi har huvudsakligen granskat hur de 
kriterier som ingick i upphandlingen har tillämpats under det fårsta avtalsåret 

Våra fakturagenomgångar visar att rätt pris tillämpas. Kriteriet "statistik och uppföljning" 
innehöll flera moment som leverantören löpande skulle kunna tillhandahålla. 
Fastighetskontoret använder sig av detta i samband med genomfårande av olika projekt. 
Uppföljning i övrigt sker i huvudsak nu, liksom tidigare, efter årets slut. Denna underlättas 
däremot jämfört med tidigare. Efterfrågade möjligheter att föra över uppgifter till Excel och 
vidare in i kommunens uppföljningssystem har utnyttjats efter årets slut. 

Kriteriet "marknadsanalys och rådgivning" är enligt fastighetskontoret tillgodosett och även 
genom de exempel som visats. En kompetent rådgivning avseende elportföljens 
sammansättning, med andelar som prissäkras och tidshorisonter för sådana, ska rimligen 
resultera i lägre priser. Dock påverkar den allmänna el prisutvecklingen, liksom andra 
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faktorer. Därför är en bedömning omöjlig att göra om leverantörens rådgivning har bidragit 
tilllägre priser, även om vi haft denna ambition i granskningen. 

Vidare är det bra att det nu fim1s en strategi för hur kommunen och bolagen, så långt det är 
möjligt, ska kunna erhålla stabilitet i sina elkostnader. Med nuvarande utformning är strategin 
enligt vår bedömning ett mellanting mellan sådant som är övergripande frågor och punkter 
som är direkt kopplade till nuvarande leverantör. strategins im1ehåll siktar på en 
fyraårsperiod, och ger därfår intrycket av att avtalets möjliga förlängningsperiod om två år 
var avsikten att utnyttjas. 

Det nu upphandlade avtalet gäller t.o.m. 2014 med möjlighet att förlängas två år. Tidpunkt 
får att begära en sådan fim1s inte angiven i avtalet. Beslut om att fårlänga avtalet eller att 
genomfåra en ny upphandling måste därfår tas inom kort. Det behöver då bland am1at 
beaktas att det av kommunen helägda Karlshamn Energi är en av de leverantörer som kan ha 
intresse av att läma anbud. 

Sociala aktiviteter inom äldreboenden (2012-1 0-04) 

Granskningen visar att omsorgsnärnnden, till vissa delar, säkerställer att äldreomsorgen håller 
god kvalitet samt att de äldre har en skälig levnadsnivå. Nämnden och förvaltningen har höga 
ambitioner med verksamheten i det särskilda boendet. Ledningen arbetar aktivt med 
verksamhetsutveckling. Verksamhetschefen har med biträde av en projektledare under de 
senaste åren målmedvetet arbetat, bl. a. via teamledare och värdegrundsledare, för att få till 
stånd en omsorg som lever upp tilllagens ambitioner om skälig levnadsnivå. Det fim1s dock 
relativt stora skillnader mellan hur olika enhetschefer och arbetsgrupper har lyckats i sina 
respektive förändringsprocesser. 

Vi har några synpunkter på sådant som kan förbättras. Det bör övervägas att göra 
biståndsbedömning även i det särskilda boendet med fokus på det sociala innehållet och den 
äldres rätt till att uppleva meningsfullhet i livet. (Lagfårslag fim1s om att biståndsbe
dömningar även skall göras i det särskilda boendet från l januari 2015.) Nämnden bör 
upprätta riktlinjer som överensstämmer med de ambitioner som idag finns för det särskilda 
boendet. De nuvarande riktlinjerna förSOLär från 2005 och är i behov av uppdatering och 
omarbetning. 

Genomförandeplanerna är i behov av ökad tydlighet avseende när, var, hur och av vem olika 
sociala insatser skall utfåras. I de granskade akterna anges behovet av sociala insatser och 
aktiviteter på relativt olika sätt. 

Sociala aktiviteter har, på några ställen, byggts ut och blivit en naturlig del av den ordinarie 
verksanilieten. På andra ställen fi1ms ett utvecklings behov. Aktivitetsutbudet bör ses över och 
utgå från de äldres behov. Nämnden måste säkerställa att likvärdighet uppnås. Förvaltningen 
bör även komplettera aktivitetsutbudet med frivilliginsatser som komplement till ordinarie 
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verksamhet. Möjligheterna till samvaro och samtal för brukarna finns på några av de 
granskade enheterna/avdelningarna medan det finns brister på andra. 

Det bör genomföras mera gruppaktiviteter och samvaro på kvällarna så att omsorgstagarna 
inte går och lägger sig mellan kl. 18-20. Det kan inte vara rimligt att ligga till sängs i 12 tim
mar eller mer. Det måste även möjliggöras att vara uppe när nattpersonalen arbetar. Schema
läggningen bör framöver, i högre grad, utgå från brukarnas behov och kopplas samman med 
upprättade genomförandeplaner. 

Vi bedömer att det fi1ms kvalitetsskillnader mellan olika enheter och avdelningar. Behov av 
utveckling finns bl. a. för Eklunden i Hällaryd samt några av avdelningarna vid de båda andra 
äldreboendena. Uppföljning av verksamhet och uppföljning av befintliga genomförande
planer är av stor vikt. Sammantaget bedömer vi dock utifrån intervjuer med brukare och 
anhöriga att bemötandet av de äldre är gott. 

Vi har fått ett uttömmande svar från omsorgsnämnden där olika åtgärder ska vidtas med 
anledning av vår granskning. 

Planeringen av särskilt boende för äldre (2014-01-24) 
Vi bedömer att planeringen och utvecklingen av alternativ till särskilt boende är ändamåls
enlig. Vi grundar vår bedömning på att plandokument tas fram och att Karlshamnsbostäder 
involveras i arbetet. Vi får intrycket att samverkan fungerar mycket väl. Det finns ett 
engagemang för helheten inom båda organisationerna. Vi bedömer att det goda samarbetet 
med Karlshamnsbostäder, och bolagets engagemang och kunskap inom området, är 
avgörande för framgången. 

Samtidigt bedömer vi att nämnden inte i tillräcklig omfattning använder sig av prognoser 
av behovet av platser i planeringen och beslutsfattandet. Den prognos som togs fram i 
anslutning till boendeplanen uppfattas som osäker och har t. ex. inte använts i planeringen 
av om byggnationen av Östralycke. Samtidigt har det inte upprättats någon alternativ prognos. 
Vi bedömer därför att det är otydligt vilket behov av platser som nämnden ser i framtiden, 
t. ex. åren efter 2020 då antalet personer 80 år och äldre kommer att öka. Vidare innehåller 
inte de underlag som har tagits fram uppgifter på områdesnivå, utan endast för kommunen 
som helhet. De utgör därmed inte något bra underlag i bedömningen var framtidens boenden 
behövs. Vi anser att nämnden i större utsträckning borde använda ekonomienhetens prognos
funktioner i planeringsarbetet. Bland annat borde erfarenheterna från de demografiska 
analyserna inom ramen för budgetarbetet kunna användas bättre. 

statsbidrag för flyktingverksamheten (2014-03-28) 

Vi har genomfört en fårstudie av berörda nämnders rutiner för ansökan av statsbidrag inom 
flyktingmottagandet Den statliga ersättningen som kommunen har rätt till regleras i ett antal 
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förordningar. Olika bestämmelser gäller för mottagna före respektive efter l december 20 l O, 
samt för asylsökande. Vissa ersättningar, såsom grundersättning och schablonersättning, 
utbetalas per automatik enligt folkbokföringsupp gifter. Andra ersättningar behöver 
kommunen ansöka om särskilt. Om kunskapen om ersättningsreglerna brister och rutiner 
saknas riskerar kommunen förlora rätt till ersättning. Frågan om statsbidrag berör hela 
kommunen, inte bara flyktingverksarnheten, t. ex. IFO, äldre- och funktionshinderomsorg, 
skola och överförmyndare. 

Vi bedömer att det saknas en tydlig ansvarsfördelning som beskriver vem som ansöker om 
vad inom omsorgsförvaltningen. De skriftliga rutiner som tagits fram behöver revideras för 
att överensstämma med dagens regler. Det är inte ändamålsenligt att förlita sig på att 
introduktions- och försörjningsenheten ska fånga in ersättningsgilla insatser inom hela 
omsorgsförvaltningen. En tjänsteman inom äldre- och handikappomsorgen borde istället ges 
i uppdrag att ansvara för ansökan om statsbidrag inom sin verksamhet 

Att ansöka om faktiska kostnader för ensamkommande ungdomar i utsluss är en ofördelaktig 
lösning för kommunen. Platsersättning är betydligt högre än de faktiska kostnaderna och 
utgår även om platsen inte är belagd. Vi rekommenderar att utslussplatserna tas med i 
överenskommelsen, så att platsersättning kan erhållas istället Vidare bedömer vi att 
utbildningsförvaltningen har ändamålsenliga rutiner och organisation för hantering av 
statsbidrag. Förvaltningens rutindokument skulle med fördel kunna kompletteras med rutiner 
för hur insatser som går att söka som extraordinära kostnader ska fangas in. 
Överförmyndarnämnden bedöms ha ändamålsenliga rutiner för ansökan om statsbidrag. 

Vi rekommenderar kommunen att politiskt fastställa hur generalschablonen och 
grundersättningen ska fördelas mellan berörda nämnder. 

Intern kontroll (2013-06-01) 

Revisorerna ska löpande följ a hur styrelsen och nämnderna arbetar med intern kontrolL 
Vi konstaterar att arbetet med intern kontroll tagit en ny inriktning i och med att kommun
styrelsen utfårdat instruktioner om intern kontrolL V år genomgång av hur styrelsen och 
nämnderna arbetat med området 20 Il- 2103 visar emellertid på att det saknas ett gemensamt 
synsätt och kontrollområden som ser väldigt olika ut. Vidare tar politikerna sällan initiativ på 
mmådet trots att en god intern kontroll ska bidra till styrelsens och nämndernas möjlighet att 
ta ansvar för verksamheten. Vi har gjort en kartläggning av nämndernas planer och uppfölj
ningar av de tre senaste årens interna kontrolL Den överlämnades till ekonomikontoret för att 
bland annat utgöra underlag till en utbildningsdag för politiker och tjänstemän som 
genomfördes i oktober. 
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Lekmannarevision i de kommunala bolagen 

Bilaga till revisionsberättelsen 

Genom lekmannarevisorerna har vi också granskat verksamheten i de kommunala bolagen 
enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen. Samtliga kommunens revisorer erhåller rapporter 
från lekmannarevisorernas arbete i bolagen. Därutöver har under året styrelserepresentanter 
och ledning för Karshamnsbostäder och Karlshamn Energi besökt revisorernas sammanträ
den för genomgång av aktuella frågor. Motsvarande har också skett genom besök på 
Karlshamns Hamn. 

Under 2012 genomfördes av granskning av styrning och kontroll av externa utförare i 
kommunen. Motsvarande gjordes under 2013 i de kommunala bolagen. En sammanfattande 
synpunkt från granskningarna är att styrning och kontroll fungerar bättre i bolagen än i kom
munen. Särskilda rapporter har överlämnats till bolagen och, får kännedom, en samman
fattning av granskningarna till kommunstyrelsen. 
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Granskning av årsredovisning 2013 

1 Sammanfattning 
Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verk
samheten, verksamhetens imansiering och den ekonomiska ställ
ningen. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 ab). 

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av nämndernas verksamhetsmål 
och de två finansiella mål som fullmäktige har angivit i 2013 års budget. 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande 
räkenslmper och är upprättad enligt god redovisningssed. 

Vi bedömer vidare att Karlshamns kommuns ekonomiska situation och utveckling 
beskrivs på ett utförligt sätt. Kommunens resultat får år 2013 uppgår til148 mkr 
(föregående år 44 mkr) mot budgeterat resultat 23 mkr. Kommunen har erhållit 
engångsersättningar från AFA för återbäring av inbetalda avgifter 2005 och 2006, 
28 mkr. 

Karlshamns kommun lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 
Per den sista december 2013 uppgår Karlshamns kommuns eget kapital till1131 
mkr (föregående år 1 083 mkr). 

Kommunens verksamhetsmål har till viss del nått upp till de av kommunfullmäktige 
fastställda målen som angivits i 2013 års budget. I årsredovisningen görs en upp
följning av prioriterade kärnområden och utvecklingsområden med kommunge
mensamma mål och de finansiella målen. Flera kommungemensamma mål är inte 
kopplade till verksamhetsåret 2013 utan ska uppnås år 2017 eller på sikt. Bedöm
ningar som görs huruvida mål är uppfyllda helt eller delvis är i flera fall svårt att ta 
ställning till eftersom de är ofta är av övergripande karaktär och inte preciserade 
med mått. Vi noterar dock att det finns bra beskrivningar av hur arbetet pågår inom 
målområdena. 

Resultatet är förenligt med de finansiella mål om god ekonomisk hushållning som 
fullmäktige beslutat om. 

Nämnden för barn, ungdom och skola visar en större negativ avvikelse mot budget. 
Handlingsprogram för att komma till rätta med underskottet redovisas inte. Bygg
nadsnämnden, fritidsnämnden och övriga mindre nämnder visar mindre negativa 
avvikelser. 

Kommunstyrelsen, gymnasienämnden och tekniska nämnden visar större positiva 
avvikelser. Orsaken till detta varierar, bland annat vakanta tjänster, ökade externa 
intäkter, kostnadsminskningar och ej fullt utnyttjade tilläggsanslag. 

Kommunen redovisar öppet i årsredovisningen fyra avsteg från god redovisnings
sed. 
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Granskning av årsredovisning 2013 

2 Inledning 
2.1 Bakgrund 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för 
kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare 
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings
nämndens normering. 

Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för 
årsredovisningens upprättande. 

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas 
på det sätt som fullmäktige bestämmer. 

2.2 Revisionsfråga och metod 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lag om kommunal redovisning (kap 3- 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu
nallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning
en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas års
bokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 
följande revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses 
utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avse
ende god ekonomisk hushållning? 

• Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med 
balanskravets regler? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet 
mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. 

Gransimingen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (ink!. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

• sammanställd redovisning 
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Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveclding, efterlev
naden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de 
mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. 

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt 
nämndernas redovisningar av h ur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige. 
Granskningen baseras på nämndernas rapportering till fullmäktige såsom den 
presenteras i årsredovisningen 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen 
planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig 
grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. 
Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett fel
aktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av un
derlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning där
för inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter 
kan förekomma. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommu
nens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med ut
gångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner 
och landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). 
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämp
liga ISA helt eller delvis har följts. Granskningen har skett genom intervjuer, do
kumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall 
registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 
presenterades 2014-03-05. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2014-

03-25. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef. 
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3 Granskningsresultat 
3.1 Verksamhetens uifall,finansiering och eko

nomiska ställning 
3.1.1 Förvaltningsberättelse 
3.1.1.1 Översikt över utvecldingen av verksamheten 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet 
överensstämmer med kraven i KRL. 

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning 
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. 
Förvaltningsberättelsen beskriver också kort hur ekonomin utvecldas de närmaste 
åren. 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande. 

De finansiella nyckeltalen beskrivs och redovisas. De ger uttryck för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Av förvaltningsberättelsen framgår väsentliga händelser som inträffat under räken
skapsåret. 

Förväntad utveckling 
Av årsredovisningen framgår den förväntade utvecklingen av kommunens olika 
verksamheter. 

Väsentliga personalförhållanden 
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill 
säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt 
åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal 
uppgifter om personalen i form av diagram och verbal information. 

Gemensam förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verk
samhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i 
koncernföretagen i enlighet med RKR 8.2. Ännu tydligare skulle kommunkoncer
nens organisation beskrivas med ett organisationsschema. Kommunens "ägarandel" 
framgår av den organisationsbild som redovisas i den tryckta versionen av årsredo
visningen. 
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3.1.1.2 Investeringsredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att investeringsredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild 
av årets investeringar. 

Nämnd/styrelse, netto (mkr) Budget Utfall Budget-
2013 2013 avvikelse 

Kommunstyrelse -75,1 -110,1 -35,0 
Nämnd för barn, ungdom, skola -6,2 -6,1 0,1 
Gymnasienämnd -6,5 -4,5 2,0 
Nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbild-

-0,6 -0,6 0,0 ni ng 
Kulturnämnd -0,5 -0,5 0,0 
Teknisk nämnd -125,3 -117,2 8,1 
Teknisk nämnd VA -20,7 -9,0 11,7 
Byggnadsnämnd -0,2 -0,2 0,0 
Fritidsnämnd -16,0 -8,9 7,1 
Omsorgsnämnd -6,6 -4,1 2,5 
Socialnämnd -1,4 -0,8 0,6 
SUMMA -258,8 -261,8 3,0 

Årets investeringar uppgår till262 mkr (150,5 mkr) jämfört med budgeterade 259 
mkr. De projekt som är pågående överförs till investeringsbudgeten 2014. 

Investeringsredovisningen återfinns i förvaltningsberättelsen och överensstämmer 
med övriga delar av årsredovisningen. De största projekten avser: 

Årets Årets Projekt > 5 mnkr 
budget utfall 

Asarums Bildningscenter **l -92,9 -89,5 
VA-utbyggnad*/ -5,9 0,0 
VA-Tärnö */ -6,6 -6,7 
Mörrums avloppsreningsverk -7,5 -0,0 
Stilleryd industriområde *l -13,9 -16,1 
MOS, järnvägsterminal * / -52,2 -87,9 
Vettekullaområdet * / -2,4 1,7 
skogsborg *l -5,7 -5,1 

* / Beloppen är angivna netto, utgifter minus inkomster. 
**l Beloppen inkluderar inventarier mm. 

Driftredovisning 
Bedömning och iakttagelser 

Total 
Totalt 

budget-
utfall prognos 

-192,1 -135,2 
-23,6 -13,3 

-7,2 -7,2 
-8,6 -1,1 
0,0 -57,0 

-151,0 -120,3 
-5,1 -12,8 
-7,8 -6,4 

Vi bedömer att driftredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. Driftredovisningen redovisas som en 
integrerad del i förvaltningsberättelsen. Vi bedömer att driftredovisningen i all vä
sentlighet ger en rättvisande bild av hur utfallet förhåller sig till budgeten. 
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Nämnden för barn, ungdom och skola visar ett större underskott mot budget, 6,6 
mkr. Det salmas en plan för att komma till rätta med underskottet. 

Utfall och budget 2013 samt budgetavvikelse, visas nedan: 

[ Drlftredovisn.ing per näiUJl.d (mlu:j .. ! 
iNotj{]tfall2013! Budget2013 [Avvikelse !Utfall2012 

i Kommunstyrelsen 
i Nämnd bar~, uugdom, skola 
i Gymuasieriimud · - · · 
j Nämnd för il~betsmarkn~d och 
i vuxenut]Jilcl11ing 
i Kulturnämnd 
~--- -----' ~--.-. - -~ -~- ·----~ -----····-
1 Teknisk nämnd 
l.. ----· ·--~--- ----··· ·-- ·-·· 
j Byggnadsnämnd 
: F'ri1:i2is~iffin2i · 
roffi80riSsnämnd 
1 s0~i~i;,;;;;;;,ct: ······ 
rovrii~- ~ä~~der 
's ·· d · :anamn ernas 
nettokostnader 

·-· l 
' 

i 
l 

·"'! ... "' 1 
- ..... ! ..... 

.. ----- -------!--
-112,31 
-478,1[ .. 

-118,2! 
l 

-471,5 i 
---. -'l' 

-131,7[ -139,2 i 

. -31,71... . ~33: 
-23,31 -23,3 i 
·········-··r··-----~-

-64,4 ' -73,4 l 
.•........ :?,z! -6,51···· 

~4!?.?.7 f. ~-~--~j~~~i:c· __ 
-531,1 ' -532,2[ 

. =B:2:t[=: .·.: =-~~:~j···· 
-1 523 

1
j -1 541 l 

l 
18,11 

-115,4 ' 
. ~4~1·2i 

-132,8! 
-31 i 

-22,4; 
... =611 

-?j 
~4:g,?[ 

:4_88,~1 
-87f 

-8! 

l Finansförvaltning 1 571 1 1 563 l 8 1 504, 

[Summat()tt\_~tjltt·sresultat 
1 

__ i 48f ............ _ ~:!L _25~ ..... _ 441 

[.. . . ···--l ___ l. --------·-····----------..... 1 ... ! ____ j _____ _ 
Il) 2013·01-01 gick hemsjukvården över från Lansdstinget till Blekingekommunerna och skatte-l·-···············-······· ......................... -··- . . ···········-······-······-·--·····-······r······ .... . 
1 ~äxling skedd~n1ed22,1mkr förKarls_han1n_ . l. . ..... J ........ _ ... . 

De största avvikelserna mot budget kommenteras på ett överskådligt sätt med för
klaringar till avvikelserna i kommentarer till årets resultat i årsredovisningshand
lingen. Kommentarer lämnas även i respektive verksamhetsberättelse. 

De största avvikelserna mot budget avser: 

• Kommunstyrelsen visar ett överskott på 5,9 mkr (avvikelser i intäkter +9,2 
mkr och kostnader -3,3 mkr) avser till2,1 mkr den politiska verksamheten 
och utvecldingsprojekt, en lägre kostnad för kollektivtrafik med 1,4 mkr, 
vakanta tjänster 1,7 mkr och lägre verksamhetskostnader o, 7 mkr. 

• Nämnden för barn, ungdom och skola visar ett underskott mot budget på 
6,6 mkr, (avvikelser i intäkter +8 mkr och i kostnader -14,6 mkr). Barnom
sorg och personalkostnader inom förskola visar överskott, medan personal
kostnader för fritidshem, elever med särskilda behov och grundskola visar 
underskott. Antalet elever i grundskolan har minskat. En anpassning av per
sonalstyrkan för att möta minskningen sker med fördröjning. 

• Gymnasienämnden visar ett överskott på 7,4 mkr (avvikelser i intäkter +2,8 
mkr och i kostnader +4,6 mkr) vilket till största delen beror på att kostna
derna för den interkommunala ersättningen blivit lägre än budgeterat och 
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intäkterna något högre, medan personalkostnaderna ökat något. Fler elever 
har valt att gå på Väggaskolan än vad som budgeterats. Lokalkostnaderna 
har ökat något då större yta tagits i bruk på Boken i Asarum. 

• Tekniska nämnden visar ett överskott på 9 mkr (avvikelser i intäkter +1,3 
mkr och kostnader 7,6 mkr). Gatuenheten fick ett tilläggsanslag på 4.4 mkr 
för befarade merkostnader för vinterväghållning. Utfallet blev positivt, 2,1 

mkr kvarstår av tilläggsanslaget. Kostservice visar ett överskott på livsme
delskostnader, där införandet av kostplaneringssystemet ANO har bidragit 
till besparingen. Fastighetsservice har besparingar i elkostnader, vilket 
minskat deras kostnader mot budgeterat. 

• Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning visar stora avvikelser på 
intäkter +33,8 mkr och kostnader -32,5 mkr, nettoavvikelse 1,4 mkr. Detta 
beror främst på att gymnasievuxenutbildningenjpåbyggnadsutbildningen 
har haft en utökad försäljning av externa uppdrag. Arbetsmarknadsenheten 
har haft ett utökat inflöde av deltagare från Arbetsförmedlingen som genere
rat mer intäkter i form av fas 3 och anordnarbidrag inom jobb och utveckl
ingsgarantin. Dessa utökade tjänster har ställt krav på personalresurser och 
åtföljande kostnader. 

3.1.2 Balanskrav 
Bedömning och iakttagelser 
Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet har uppfyllts. I nedan
stående tabell visas de senaste årens avstämda balanskrav. 

2010 2011 2012 2013 Budget 
2014 

Skatter, utjämnings-bidrag, och 1394 1432 1475 1540 1582 
kommunal fastighetsavgift, mnkr 

1% av skatter och utjämningsbi- 13,9 14,3 14,8 15,4 15,8 
drag 

Årets resultat 64,9 37 43,6 47,7 -5,5 
Realisationsvinster -1,2 -1,2 -0,2 o o 
Realisationsförluster 1,1 o o o o 
VA o 1,1 -0,1 0,1 o 
Krav på återställande av tidigare re- o o o o o 
sultat 
Årets resultat efter balanskravsjuste- 64,8 36,9 43,3 47,8 -5,5 
ringar 
Medel till resultatutjämningsreserv -50,9 -22,6 -28,6 -32,4 0,0 
Medel från resultatutjämningsreserv o o o o 5,5 
Årets balanskravsresultat 13,9 14,3 14,8 15,4 0,0 
Ackumulerad reserv 50,9 73,5 102,0 134,4 128,9 

Under 2013 har kommunfullmäktige beslutat att införa en resultatutjämningsreserv 
för att utjämna intäkter över tid och därmed kunna möta konjunkturvariationer. 
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Enligt beslutet är det möjligt att avsätta den del av årets resultat som överstiger 1 
procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift Beslu
tet gör det även möjligt att från år 2010 göra en retroaktiv avsättning. Den samlade 
avsättningen år 2010-2012 uppgår till102 mnkr. 

3.1.3 God ekonomisk hushållning 
Bedömning och iakttagelser 
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens mål som fastställts av 
kommunfullmäktige i "Mål & Budget 2013 och flerårsplan 2014-2015 med vision 
för 2017", fastställd av kommunfullmäktige 2012-06-18 § So. 

Vi instämmer i kommunens bedömning att de finansiella målen har uppJYllts. En 
översikt över utvecklingen av resultat och nyckeltal visas och beskrivs på ett bra och 
utförligt sätt i förvaltningsberättelsen. 

Vi bedömer att verksamhetsmålen är väl beskrivna. Förvaltningsberättelsen inne
håller en uppföljning av verksamhetsmålen som fullmäktige har angivit i 2013 års 
budget. Flera kommungemensamma mål är inte kopplade till verksamhetsåret 2013 
utan ska uppnås år 2017 eller på sikt. 

Totalt finns 27 mål, varav 16 mål bedöms vara uppJYllda, 10 delvis uppJYllda och ett 
av målen inte alls uppJYllt under 2013. Dokumentation som styrker detta finns inte 
genomgående, vilket är en osäkerhetsfaktor som medför att vi inte kan uttala oss 
om resultaten för verksamheten når upp till de mål fullmäktige beslutat om. Det ska 
dock framhållas att det finns många bra beskrivningar av hur man arbetar med må
len. 

Det är vår bedömning att verksamhetsmåtten på kvalitetsområdet behöver bli fler 
för att underlätta utvärderingen av fullmäktiges mål. 

Finansiella mål 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun har beslutat att ändra de finansiella 
målen till2013. De finansiella målen för 2013 är följande: 

Ekonomi i balans 
• Kostnaderna måste anpassas efter intäkterna, och det är resursstyrning som 

gäller. 
• Ekonomin sätter ytterst gränsen för det totala verksamhetsutrymmet, om 

det blir konflikt mellan mål och resurser. 

God ekonomisk hushållning 
• Resultatnivån ska uppgå tilllägst 2 % av summan av skatte- och bidrags

intäkterna under en femårsperiod. 
• soliditeten för kommunen måste uppgå tilllägst 6o% i genomsnitt under en 

femårsperiod. 
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Målet för en ekonomi i balans har klarats då det ekonomiska utfallet uppgår till4 7, 7 
mkr. Målet att resultatnivån underens-årsperiod skall uppgå tilllägst 2% av sum
man av skatte- och bidragsintäkterna har uppnåtts. soliditeten uppgår till67 %. 

3.1.3.2 Mål för verksamheten 
Kommunens prioriterade kärnområden och utvecklingsområden med kommunge
mensamma mål omfattar: 

Prioriterade kärnområden: 
• Trygghet, vård och omsorg för barn och äldre 
• Utbildning 
• Arbete och integration 

Utvecklingsområden: 
• Tillväxt och näringsliv 
• Turismen 
• Attraktivt boende 
• Ekonomi och personal 

Härutöver finns övriga kommunala mål för vissa geografiska områden respektive 
kompetensområden. Dessa redovisas i bilaga till årsredovisningen. 

3.1.4 Nämndernas redovisning av sitt uppdrag 
Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur dc fullgjort sina 
uppdrag och fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna 
för den. 

Bedömning och iakttagelser 
Vår bedömning är att nämndernas redovisningar redovisar utfallet av årets verk
samhet i förhållande till fastställda ekonomiska mål och riktlinjer samt de före
skrifter som gäller för verksamheten. Redovisningen följer en bestämd struktur och 
viktiga händelser och ekonomisk analys redovisas. Det finns även en beskrivning av 
den förväntade framtiden och intressanta nyckeltaL Verifieringen av måluppfyllel
sen för respektive nämnd skulle kunna vara utförligare. 

3.2 Rättvisande räkenskaper 
3.2.1 Resultaträkning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i 
enlighet med god redovisningssed. 

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat. 

På följande sida redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år. 
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Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Ökn 
2013 2012 Minskn 

Verksamhetens intäkter 371 347 24 
Verksamhetens kostnader -1808 -1744 -64 
Avskrivningar -86 -73 -13 
Verksamhetens nettokostnader -1523 -1470 -53 
skatteintäkter 1255 1211 43 
Generella statsbidrag 285 264 21 
Finansiella intäkter 8 5 3 
Finansiella kostnader -s -8 3 
Jämförelsestörande intäkter 28 42 -14 
Årets resultat 48 44 3 

En analys av händelser och "opåverkbara" poster som haft väsentlig påverkan på 
skillnaden mellan åren redovisas nedan. 

• De jämförelsestörande posterna på totalt 28 mkr, avser engångsutbetalningar 
från AF A. 

• Kommunen har tagit över hemsjukvård från landstinget under 2013. 

• Personalkostnaderna har ökat med 42 mkr, avseende generella löneökningar 
med 2,5%, nyanställningar inom omsorgs- och utbildningsförvaltningen. To
talt i kommunen har antalet årsarbetare ökat med 91 personer. 

• I posten avskrivningar bokförs även nedskrivningar av anläggningstillgångar. 
Nedskrivningen är beslutad av KS i samband med att bokslutet godkänns. 
Total nedskrivning 10 mkr, varav 2,3 mkr avser !T-licenser där varaktighet 
har bedömts som en driftskostnad, förberedelse för markexploatering på 
Västerport där detaljplanen föll2 mkr, GUÖ 3:1 nedskrivning 1mkr till taxe
ringsvärdet, nedskrivning kvarteret Pilen avser en byggnad vid Hunnemara
tippen som skall rivas rivning 0,5 mnkr, utredningsprojekt i Stilleryd gäl
lande sydostlänken 1,9 mkr, samt Sternö vindhamn 2,3 mkr. 

• skatteintäkterna har ökat med 43 mkr, vilket beror på skatteutvecklingen 
som baseras på den senaste prognosen från SKL 13:73 i december. Beskatt
ningsunderlaget har ökat. skatteväxling med landstinget avseende hemsjuk
vård, växlat med 31 öre. 

• Inkomstutjämningsbidraget har ökat med 19 mkr, vilket beror på att medel
skattekraften ligger under riksgenomsnittet. 
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3.2.2 Balansräkning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättning, skulder och eget kapital. 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning. 

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är full
ständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL. 

Balansräkning (mkr) 
Tillgängar 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
- mark, byggnader och tekniska anläggningar 
- maskiner och inventarier 
Finansiella anläggningstillgångar 
Summa anläggningstillgångar 
Omsättningstillgängar 
Förråd mm 
Fordringar 
Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 
Summa tillgångar 
Eget kapital, avsättningar och skulder 
Eget kapital 
Eget kapital, ingående 
Upplöst VA-fond 
Årets resultat 
Summa eget kapital 
-varav avsättning resultatutjämningsreserv (RUR) 
Avsättningar 
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

Skulder 
Långfristiga skulder anläggningslån 
Långfristiga skulder VA-fond 
Kortfristiga skulder 

Summa skulder och avsättningar 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 

De största avvikelserna mot föregående år avser: 

2013 

1165 
114 
182 

1461 

o 
139 
88 

227 
1688 

l 083 
o 

48 
1131 

134 

7 

218 
o 

332 

557 

1688 

2012 

995 
109 
182 

1286 

o 
166 
108 

274 
1560 

l 039 
o 

44 
1083 

102 

7 

148 
o 

322 

478 

1560 

• Investeringar i byggnader mm, en ökning med 170 mkr, vilka redovisas un
der investeringsredovisningen pkt 3.1.1.2 

• Lån som ökat med 70 mkr. Förändringar under året avser återupplåning av 
lån 30 mkr Dexia (Handelsbanken), har ersatts av lån Handelsbanken, då 
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Granskning av årsredovisning 2013 

detta förföll till betalning i juni 2013. Nyupplåning av 70 mkr hos Kommu
ninvest i juni 2013. Till budgeterade investeringar i kommunen. 

3.2.3 Kassaflödesanalys 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves
teringar. 

Vi bedömer att noter till kassaflödesanalysen finns i tillräcklig omfattning. 

Vi bedömer att uppgifterna i kassaflödesanalysen överensstämmer med motsva
rande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. 

3.2.4 Sammanställd redovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens 
ekonomiska ställning och åtaganden. Vi bedömer att konsolideringen av underlig
gande enheter beskrivits på ett korrekt sätt och att eventuella olikileter i redovis
ningsprinciper mellan enheter beskrivits samt att effekten framgår. 

3.2.5 Tilläggsupplysningar 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i 
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innehärande att: 

• Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprin
cip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intressenter 
måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. 

• Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balans
räkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys
ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god re
dovisningssed i övrigt. 

Kommunen beskriver i årsredovisningen att man avviker till viss del från god redo
visningssed vad beträffar tilläggsupplysningar enligt följande: 

)> Anslutningsavgifterna redovisas inte som en intäkt i resultaträkningen utan 
som en investeringsinkomst. 

)> Exploateringsfastigheter redovisas inte som en omsättningstillgång utan som 
en anläggningstillgång. 

)> Avskrivningar påbörjas året efter anskaffningsåret. 
)> Värdering av förråd görs inte enligt god redovisningssed, utan värderas till sen

aste inl<öpspris. Beloppen är dock små. 

2014-03-22 

Yvonne Lundin 
Auktoriserad revisor/ 
Certifierad kommunal revisor 



Granskningsrapport 

Till årsstämman i Karlshamn hamn AB 
Organisationsnummer 556016-9467 

Undertecknad har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2013 

Granskningen har genomförts enligt aktiebolagslagen och god 
redovisningssed i kommunal verksamhet. Det innebär att jag planerat och 
genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Min granslming, som huvudsakligen bestått i att löpande granska protokoll 
från styrelsens sammanträden, har utgått från ägarens fattade beslut och har 
imiktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig 
inom de ramar som bolagsordningen och ägardirektiven anger. 

I samordning med kommunens förtroendevalda revisorer och med anlitande 
av sakkunnigt biträde har granskning genomförts av hur de kommunägda 
bolagen handhar angelägenheter i avseende på tillämpning av kommunens 
kommunikationspolicy. 

J ag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamåls
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets 
interna kontroll varit tillräcklig. 

A v kommunfullmäktige i Karlshamns kommun och bolagets årsstämma 
utsedd lekmarmarevisor. 



Gransirningsrapport 

Till årsstämman i Karlshamn Energi AB 
Organisationsnummer 556223-8849 

Undertedmad har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2013. 

Granskningen har genomförts enligt aktiebolagslagen och god 
redovisningssed i kommuual verksamhet. Det itmebär att jag planerat och 
genomfört granskningen fOr att i rimlig grad fOrsäkra mig om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min 
granslming, som huvudsaldigen bestått i att löpande granska protokoll från 
styrelsens sammanträden, har utgått från ägarens fattade beslut och har 
inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig 
inom de ramar som bolagsordningen anger. 

Under året har genomförts en fOrstudie över bolagets upphandling och 
kontroll av externa tjänster inilir eventuellt mer djupgående granskning. 
Resultatet av förstudien innebar bedömningen att vidare gransirning inte 
behövdes. Ett PM över försturlien har överlämnats till bolaget. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamåls
enligt och från ekonomisk synpunl<t tillfredsställande sätt samt att bolagets 
interna kontroll varit tillräcklig. 

Karlshanm 2014-02-14 

A v komnmnfullmäktige i Karlshanms kommun utsedd lekmarmarevisor. 



Gransirningsrapport 

Till årsstämman i Karlshamn Energi Elförsä~jning 
AB 
Organisationsnummer 556527-9345 

Undertecknad har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2013. 

Granskningen har genomforts enligt aktiebolagslagen och god 
redovisningssed i kommtmal verksamhet. Det innebär att jag planerat och 
genomfört granskningen for att i rimlig grad forsäkra mig om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min 
granskning, som huvudsakligen bestått i att löpande granska protokoll från 
styrelsens sammanträde, har utgått från ägarens fattade beslut och har inriktats 
på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de 
ramar som bolagsordningen anger. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamåls
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets 
interna kontroll varit tillräcklig. 

Karlshamn 2014-02-14 

Av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor. 
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Kommunstyrelsen 2014-03-25 

§ 45 2014/1242 

Reviderad budget 2014 med över- och underskottshantering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med anledning av budgetförändringarna fastställa att det budgeterade resultatet för 
2014 ökar från minus 5 746 tkr till plus 8 050 tkr 

att med utgångspunkt från beslutade budgetförändringar ge ekonomikontoret i uppdrag 
att räkna fram nya budgetramar för respektive nämnd 

att godkänna upprättat förslag till reviderad investeringsbudget och fastställa ny 
investeringsbudget för 2014 till l 50 861 tkr. 

Sammanfattning 

I samband med beredningen av 2013 års bokslut har nämnderna inkommit med förslag 
till revideringar avseende 2014 års drift- och investeringsbudget 

Den politiska koalitionen har prövat nämndemas bokslutsredovisningar utifrån gällande 
styrdokument. Koalitionen gör bedömningen att de nämnder som redovisar negativa 
budgetavvikelser har i allt väsentligt uppfYllt kommunfullmäktiges målsättningar och 
föreslår därför att uppkomna underskott avskrivs. För övriga nämnder görs samma 
bedömning beträffande måluppfYllelsen och hänsyn har tagits till detta i koalitionens 
förslag om budgetj usteringar. 

Beslutsunderlag 

• Koalitionens förslag till reviderad budget 2014 med över- och 
underskottshantering 2014-03-07. 



2014-03-07 

Kommunstyrelsen 

Förslag till Reviderad budget 2014 med över- och 
underskottshantering. (2 bilagor) 

Bakgrund och förslag 
l samband med beredningen av 2013 års bokslut har nämnderna inkommit 
med förslag till revideringar avseende 2014 års drift- och 
investeringsbudget 

För driftbudgeten finns en del förändringar av teknisk karaktär, som inte 
påverkar nämndernas verksamhetsutrymme n. Tekniska förändringar har bl. 
a genomförts för justering av prognoser för skatter och bidrag, förändrade 
kapitalkostnader, nollbudgetering av va-verksamheten samt reglering av 
interna mellanhavanden. 

Koalitionen har prövat nämndernas bokslutsredovisningar utifrån gällande 
styrdokument Koalitionen gör bedömningen att de nämnder som redovisar 
negativa budgetavvikelser har i allt väsentligt uppfyllt kommunfullmäktiges 
målsättningar och föreslår därför att uppkomna underskott avskrivs. För 
övriga nämnder görs samma bedömning beträffande måluppfyllelsen och 
hänsyn har tagits till detta i koalitionens förslag om budgetjuste ringar. 

Revidering av driftbudget 2014 
Den av kommunfullmäktige fastställda driftbudgeten för 2014 redovisar ett 
resultat om minus 5 7 46 tkr. Efter koalitionens förslag till förändringar 
uppgår resultatnivån till plus 8 050 tkr (bilaga 1). Det bör noteras att den 
genomsnittliga resultatnivån under den senaste femårsperioden, ligger över 
den nivå som stadgas i kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning, d v s en genomsnittlig resultatnivå under en femårsperiod 
motsvarande 2 o/o av skatter och bidrag. Resultatnivån för perioden 2010-
2014 framgår av nedanstående tabell. 

2010 
4,7 o/o 

2011 
2,6 o/o 

l 

2012 
3,0% 

2.!!1..3. 
3,1 o/o 

2014 
0,5 o/o 

Genomsnitt 
2,8 o/o 



Tekniska förändringar med resultatpåverkan i driftbudget 2014 
• SKL:s senaste skatte- och bidragsprognos innebär att intäkterna 

beräknas bli något högre än vad som gällde vid tillfället för 
budgetbeslutet. 

• Avskrivningskostnaderna blir något högre än vad som tidigare 
beräknats. 

• Finansförvaltningens intäkter ökar beroende på återbetalning från AFA 
samt prestationsersättning för omsorgsnämndens projekt 
sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. 

Följande tekniska budgetförändringar föreslås av koalitionen: 

Tekniska förändringar 

skatteprognos 140214 (SKL cirkulär 14:06) 
Högre avskrivningskostnad 
Återbetalning AF A-medel 
Prestationsersättning 

Resultatpåverkan, tkr 

Revidering med över- och underskottshantering 
Nämnden för barn. ungdom och skola 

Resultatpåverkan 

7178 
-2 123 
13 600 

3 292 

21947 

Nämnden tillförs 11 000 tkr till grundskola, förskola, ökade tjänsteköp av 
Kreativum, för övergång till anställningsform enligt bilaga 6 på 
N orrevångsskolan och Korpadalsskolan samt för demografisk förändring. 

Gyronasienämnden 
Nämnden tillförs 1 464 tkr till fortsatt genomförande av GY 11 samt för 
demografisk förändring. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Nämnden tillförs 2 000 tkr till extra jobbsatsningar. 

Tekniska nämnden 
Nämnden har begärt att 2 340 tkr tilläggsbudgeteras 2014. Koalitionen 
föreslår att denna begäran ska prioriteras inom nämndens budgetram för 
2014. 

Koalitionen föreslår därutöver att nämndens budgetram minskas med 3 000 
tkr som en följd av bättre el prisavtaL 

Kulturnämnden 
Nämnden har önskat tillfällig budgetförstärkning till kultur- och 
bibliotekschefen för resurskrävande insatser. Koalitionen föreslår att denna 
begäran ska prioriteras inom nämndens budgetram för 2014. 

2 (JO) 



Omsorgsnämnden 
Nämnden tillförs 5 050 tkr till fortsatt utveckling av trygg hemgång, 
personalpool och för demografisk förändring. Nämndens budgetram 
minskas tillfälligt med 7 000 tkr på grund av senarelagt införande av 
förstärkt nattbemanning på särskilda boen den. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens budgetram minskas med 2 250 tkr. Lägre sammanlagd 
kostnad för kollektivtrafiken och kommunalförbunden samtidigt som 
utvecklingsresurserna ökas. 

Festivalkommitten tillförs 887 tkr för kvalitetshöjning. 

Kommunstyrelsens anslag till förfogande 
Inom dettotala löneutrymmet 2014 avsätts 1250 tkr för extra satsningar till 
lärargruppe rna. 

Övriga nämnder 
Här föreslår koalitionen inga resultatregleringar då budgetavvikelserna 
tillsammans är förhållandevis marginella. 

Följande resultatregleringar föreslås av koalitionen: 

Revidering 

Nämnden för barn, ungdom och skola 
Gymnasienämnden 
Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 
Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Festivalkommitten 
Resultatpåverkan, tkr 

Total resultatpåverkan 

Resultatpåverkan 

-11 000 
-1464 
-2 000 

3 000 
1950 
2 250 
-887 

-8151 

Koalitionens förslag till ny driftbudget innebär följande: 

Budgeterat resultat enligt KF 130902 
Tekniska budgetförändringar 
Revidering med över- och 
underskottshantering 
Förslag till nytt budgeterat resultat, tkr 

3 (lO) 

Resultatpåverkan 
-5 746 
21947 
-8 151 

8 050 



Revidering av investeringsbudget 2014 

Årets nettoinvesteringar blev 261 809 kr vilket är 2 970 tkr högre än 
budgeterat. Nämnderna har begärt att investeringsbudgeten för 2014 ska 
revideras med hänsyn tagen till tidsförskjutningar i pågående projekt. 

Med beaktande av tidsförskjutningar i pågående projekt, efter samråd och 
kompletterande uppgifter föreslås att investeringsbudgeten för 2014 
minskas med 2 949 tkr. 

Tillsammans med fastställd investeringsbudget kommer den budgeterade 
investeringsvolymen för 2014 därefter att uppgå ti11150 861 tkr (bilaga 2). 

Den nya investeringsnivån för 2014 innebär att soliditeten beräknas ligga på 
68,8 o/o. Den genomsnittliga soliditeten under den senaste femårsperioden 
ligger på 68,6 o/o, vilket är över den nivå som stadgas i kommunfullmäktiges 
mål för god ekonomisk hushållning, d v s en genomsnittlig soliditet under en 
femårsperiod överstigande 60 o/o. soliditeten för perioden 2010 - 2014 
framgår av nedanstående tabell. 

2010 
67 o/o 

2011 
71 o/o 

M!.ll 
69 o/o 

2013 
66 o/o 

2014 
69 o/o 

Koalitionens förslag till kommunstyrelsens beslut 

Genomsnitt 
68 o/o 

att med anledning av budgetförändringarna fastställa att det budgeterade 
resultatet för 2014 ökar från minus 5 746 tkr till plus 8 050 tkr. Se bilaga 1. 

att med utgångspunkt från beslutade budgetförändringar ge 
ekonomikontoret i uppdrag att räkna fram nya budgetramar för respektive 
nämnd. 

att godkänna upprättat förslag till reviderad investeringsbudget och 
fastställa ny investeringsbudget för 2014 ti11150 861 tkr. Se bilaga 2. 

Sven-Åke Svensson 
Socialdemokraterna Folkpartiet 
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BILAGA 1 

REVIDERING AV DRIFTBUDGET 2014 (tkr) 

BUDGETERAT RESULTAT 2014, KF 2013-06-24 § 94,2013-09-02 § 128 

TEKNISK FÖRÄNDRING: 

skatteprognos 140214 (SKL cirkulär 14:06) 
Högre avskrivningskostnad 
Lägre avskrivningskostnad VA 
Nollbudgetering VA pga lägre avskrivningskostnader 
Återbetalning AF A-medel 
Prestationsersättning (socialstyrelsen) 

RESULTATPÅVERKAN TEKNISK FÖRÄNDRING FÖR 2014 

RESUL OCH 

5 (10) 

-5 746 

7178 
-2 123 

221 
-221 

13 600 
3 292 

21947 

-B 151 



Bilaga 2 

Nmd Pro j Projektnamn 
Budget Utfall2013 

Revid. Budget Ny budget 
2013 2014 2014 2014 

Bus 1153 Asarums BC inv, läromedel mm ·500 -499 o -5 500 -5 500 

Bus 1154 Klockebackskolan re nov kök o o o -4 000 -4 000 

Bus 2401 stadigvarande läromedel -700 -379 o -700 ·700 

Bus 2406 !T utveckling .z 500 .z 508 o -Z 500 .z 500 

Bus 2407 Inventarier o arbetsmiljöåtgärder .z 500 .z 719 o -Z 500 .z 500 

Byn 0021 Utvecklingsområden -75 o o -75 ·75 

Byn 1007 Inventarier adm Shbf -145 -164 o -75 -75 

F n 1004 Parkavd maskiner/ gräsklippare -1859 ·1 575 -Z84 -1 650 ·1 934 

F n 1401 Förnyelse parker /lekplatser .z 445 .z 445 o ·3 Z50 ·3 Z 50 

F n 1402 Mieåparken, parkanläggning -467 -331 ·136 ·1 763 -1 899 

F n 1406 Tillgänglan p park, lekpl, mm -751 -558 ·193 -708 -901 

F n 1409 Mieåparken detaljplan o o o -ZOO ·ZOO 

F n 1421 Motionsslingor o o o .z 500 -Z 500 

F n 2508 Kastellet, utgifter ·786 -361 o -500 ·500 

F n 2508 Kastellet, inkomster 385 o o o o 
F n 2527 P-Plats VäggalP och bad -300 -Z64 o -700 -700 

F n 2528 Asarums IP, renovering -Z 000 -48 ·1 95Z o ·1 95Z 

F n 2530 Spontanidrottsplats Mörrum -1 300 -8Z ·1 Z18 o ·1Z18 

F n 2535 Fritidsbåtplatser Sternö vindhamn -1 433 -801 -63Z o -63Z 

F n 2539 Fritidsbåtplatser Solskensviken -900 o -900 o -900 

F n 2540 Skateboardpl Hällaryd o Svängsta ·ZOO o -ZOO o -ZOO 

F n 2541 Väggabadet, staket/passagesystem o o o -300 -300 

F n 2542 Väggabadet, strandbad -1 000 ·13 -987 o ·987 

F n 2545 Tärnö sanitetsbyggnader Z st o o o -Z 000 -Z 000 

F n 2558 Upprustn/Tillgängl badplatser -756 -717 -39 ·ZOO ·Z39 

F n 2562 Spontanidrottsplats Karlshamn -83Z ·576 ·Z 56 o ·Z 56 

F n 2563 Idrottsplatserfanläggn inventarier -400 ·45Z o -600 -600 

F n 2566 Belysning, bevattn mm idrottsanl ·ZOO ·Z05 o o o 
F n 2580 Administration dataprogram ·Z5 o o ·Z5 ·Z5 

F n 2587 Svanevik, uppläggningsplats o o o -700 -700 

F n 2589 Bryggor och toaletter skärgården ·400 -355 -45 o ·45 

F n 2593 Spontanidrottsplats Asarum o o o ·1 500 -1 500 

F n 2596 jössarinken Träningshall ·3ZO -117 ·Z03 ·ZO 000 -ZO Z03 

F n 2597 Fritidsprojekt, utredningar -31 o o o o 
Gym 2510 stadigvarande läromedel -1 000 ·330 o -1 000 ·1 000 

Gym 2511 !T-utveckling ·1 800 -1 341 ·Z 50 -1 800 .z 050 
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Nmd Proj Projektnamn 

Gym 2512 Utredn gymnasiesärskola H o F hus 

Gym 2513 Inventarier o Arbetsmiljöåtgärder 

Gym 2 514 Stadigv läromedel GY 11 

Gym 2 517 Lokalinvestering GY 11 

Gym 2603 Labsalar Väggaskolan 

Ks 0001 VA inre Skärgården, inkomst 

Ks 0002 Östra Piren, inkomst 

Ks 0002 Östra Piren, utgift 

Ks 0018 BLC, industriområde, inkomst 

Ks 0018 BLC, industriområde, utgift 

Ks 0022 VäggaPark/Fiskhamn 

Ks 0024 Lindenborg, Karlshamn 5:1 

Ks 0025 Tubba Torg, Karlshamns 6:1 mfl 

Ks 0026 Skogsborg, inkomst 

Ks 0026 Skogsborg, utgift 

Ks 0027 Vettekullaområde t, inkomst 

Ks 0027 Vettekullaområdet, utgift 

Ks 0029 Stärnö detaljplan 

Ks 0033 MOS, )ärnvägsterminal, inkomst 

Ks 0033 MOS, )ärnvägsterminal, utgift 

Ks 0034 Stilleryd småind, KH väg, inkomst 

Ks 0034 Stilleryd småind, KH väg, utgift 

Ks 0036 Stilleryd småind, KH väg et 2 utgift 

Ks 0102 Svärdet och Fästet, inkomst 

Ks 0102 Svärdet och Fästet, utgift 

Ks 0103 Notavalla, inkomst 

Ks O 104 Övre Asarumsdalen, inkomst 

Ks 0104 Övre Asarumsdalen, utgift 

Ks 0106 Asarums centrum flygfält, utgift 

Ks 0209 Detaljplan Mörrum 73:4 

Ks 0210 Detalplan Mörrum 67:74 

Ks 0304 Guövik östra, inkomst 

Ks 0304 Guövik östra, utgift 

Ks 1100 strategisk utveckling 

Ks 1109 Rådhuset, reserve! utgifter 

Ks 1109 Rådhuset, reserve! statsbidrag 

Ks 1195 Kultur- och bibliotekshus 

Ks 2108 Ärendehanteringssystem 

Budget 
2013 

-500 

-l 594 

-750 

-800 

o 
400 

o 
-l 000 

s 000 

-18 895 

-276 

o 
o 

3 600 

-5 665 

4 755 

-7149 

-246 

58 357 

-110 590 

750 

o 
o 

1300 

7 (10) 

o 
so o 
900 

-419 

-300 

o 
o 
o 
o 
o 

-3 so o 
1745 

-595 

-673 

Utfall2013 

o 
-l 236 

-650 

-893 

o 
584 

o 
o 

Bl 

Revid. 
2014 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

-16129 o 
-41 o 

o o 
o o 

600 o 
-5061 -1205 

3 134 o 
-1471 -5 000 

-10 -236 

7 012 45 957 

-94918 -9672 

278 o 
o 150 

o 2 000 

o 1300 

o 100 

o 250 

o o 
-156 -263 

-395 o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

-2 788 -100 

900 100 

-385 -210 

-286 -387 

Budget 
2014 

o 
-1400 

o 
o 

-6 000 

o 
9 900 

-15 650 

10 000 

-3 000 

-200 

-200 

-200 

1600 

o 
4 760 

o 
o 

7 600 

o 
650 

-150 

-3 600 

o 
-100 

250 

1350 

o 
o 
o 
o 

6 300 

-3 000 

-l 550 

o 
o 

-4 405 

o 

Ny budget 
2014 

o 
-1400 

o 
o 

-6 000 

o 
9 900 

-15 650 

lO 000 

-3 000 

-200 

-200 

-200 

1600 

-l 205 

4 760 

-5 000 

-236 

53 557 

-9 672 

650 

o 
-l 600 

1300 

o 
so o 

1350 

-263 

o 
-250 

-100 

6 300 

-3 000 

-l 550 

-100 

100 

-4 615 

-387 



Nmd Proj Projektnamn 

Ks 2122 Digitala informationsskyltar 

Ks 2124 lntranät 

Ks 2126 Hästaryd 3:117, förvärv 

Ks 2501 Inventarier 

Ks 2502 Semesterbyar förbättring 

Ks 2503 PA- och Lönesystem 

Kult 2505 Inventarier, arbmiljö bibliotek 

Kult 2506 Informationsteknologi 

Kult 2507 Konstnärlig utsmyckning 

Kult 2515 Lokstallarna, inventarier 

Kult 2509 ABC, inventarier 

Nav 2510 stadigvarande läromedel 

Nav 2511 !T-utveckling, datorer 

Nav 2610 Inventarier och maskiner 

Oms 2730 Inventarier 

Oms 2757 !T-investeringar 

Oms 2758 Sängar, särskilt boende 

Oms 2767 Om b resurscenter Björkballa 

Oms 2772 Utökat brandskydd, Säbo 

Oms 2 773 Extra investeringar Säbo 

Sac 2 736 Inventarier j Arbetsmiljöåtgärder 

Sac 2 73 7 Förbättrat brandskydd 

Sac 2 738 Renovering lägenheter 

Sac 2741 UtbyggnadARX-passersystem 

Sac 2 7 43 IFO gemensam ingång 

Sac 2756 Investeringar !T 

Sac 2 7 41 Bäckegården, renovering 

Tn 1001 Gatuavd maskiner fordon 

Tn 1002 Invent o maskiner Sternölab. 

Tn 1003 Städmaskiner 

Tn 1007 Inventarier adm SHBF 

Tn 1009 Fordon sotningstjänst 

Tn 1102 Busshållplatser, inkomst 

To 1102 Busshållplatser, utgift 

Tn 1138 Tubbaryd, förbättr anläggningen 

Tn 1139 Tubbaryd, säkerhetsstaket 

Tn 1150 Österslättskolans idrottshall 

To 1153 Asarums BC 

Budget 
2013 

-68 

-700 

-1 700 

-170 

-300 

-115 

-150 

-150 

-150 

o 
o 

-150 

-250 

-200 

-850 

-700 

-400 

-625 

-3 298 

-700 

-300 

-300 

-300 

-50 

-300 

-100 

o 
-2 652 

o 
-250 

-100 

-207 

350 

-700 

-934 

o 
-648 

-92 406 

8 (10) 

Utfall 2013 
Revid. 
2014 

-40 o 
-660 -40 

o -1 700 

-126 o 
-186 o 

o o 
-149 o 
-150 o 
-152 o 

o o 
o o 

-148 o 
-251 o 
-199 o 
-881 o 
-427 o 
-195 o 
-474 -151 

-1 954 -1 345 

-151 

-303 

o 
-221 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

-175 o 
-127 o 

o o 
-250 -2 402 

o o 
-260 o 
-143 o 
-258 -482 

162 188 

-364 -336 

-614 -320 

o o 
-609 o 

-88 959 -3 447 

Budget 
2014 

o 
o 
o 

-270 

-300 

o 
-150 

-150 

-150 

-300 

-150 

-150 

-250 

-200 

-850 

-700 

-400 

o 
-1 500 

-700 

-150 

-300 

-200 

o 
-200 

-100 

-500 

-500 

-100 

-300 

-100 

o 
260 

-520 

-500 

-200 

o 
-47 910 

Ny budget 
2014 

-100 

-40 

-1 700 

-270 

-300 

o 
-150 

-150 

-150 

-300 

-150 

-150 

-250 

-200 

-850 

-700 

-400 

-151 

-2 845 

-700 

-150 

-300 

-200 

o 
-200 

-100 

-500 

-2 902 

-100 

-300 

-100 

-482 

448 

-856 

-820 

-200 

o 
-51 357 



Nmd Proj Projektnamn 

Tn 1174 Vårdprogr. Väggaskolan A-hus 

Tn 1179 Trädgårdsförändringar 

Tn 1182 Tärnö, byggnader 

Tn 1183 Miljöhus, brand/försäkringskrav 

Tn 1184 Miljöåtgärder 

Tn 1187 Prästslättens förskola 

Tn 1188 Arbetsmiljöåtgärder, ventilation 

Tn 1190 El Festivalscen 

Tn 1196 Långasjönäs VA 

Tn 1197 Tärnö, VA och byggnader 

Tn 1198 Vägga, va till kallbadhus 

Tn 1301 Vägga, väg till kallbadhus 

Tn 1302 Åkroksbron, gata 

Tn 1303 Ombyggnad förbättring vägnät 

Tn 1306 Ombyggnad övergångsställen 

Tn 1307 Tillgänglighetsanpassning 

Tn 1308 GC-vägnät, utbyggnad 

Tn 1310 Trafikmiljö Asarum 

Tn 1311 Gatu vägbelysning ombyggnad 

Tn 1316 Belysning Gata 

Tn 1318 Boktryckarevägen 

Tn 1319 Trafiksign. Hinseleden/Prinsgatan 

Tn 1320 Gestaltning av Karlshamns Stortorg 

Tn 1322 Norra infarten 

Tn 1325 Trafiksäkerhetsåtgärder 

Tn 1326 Enskilda vägar förstärkning 

Tn 1342 Ågatan staketbyte 

Tn 1345 Hälsans stig 

Tn 2101 Rådhussalen voteringsanläggning 

Tn 2103 Carport, VäggalP 

Tn 2104 Transportfordon, maskiner mm 

Tn 2105 Maskiner Tubbaryd snickarverkst. 

Tn 2106 Passagesystem anläggningar 

Tn 2107 Portalen, utveckling systembyte 

Tn 2109 Datautrustning, datakont 

Tn 2110 Enhetlig lT plattform 

Tn 2115 Rådhuset sammanträdesrum 

Tn 2118 GarageVäggalP 

Budget 
2013 

9 (lO) 

o 
-500 

o 
-901 

-2 000 

-150 

-500 

-170 

-2 023 

-1155 

-325 

-700 

-2 177 

-400 

-261 

-410 

-3 110 

-200 

-1 400 

o 
-572 

o 
-541 

-200 

-300 

-350 

o 
o 

-86 

-600 

-1 000 

-250 

-200 

-150 

-1 663 

-3 100 

-100 

o 

Utfall2013 

o 
-510 

o 
-805 

-2 001 

o 
-409 

-217 

-1 595 

-1443 

-19 

-206 

-2147 

-659 

-264 

-410 

-3 872 

o 
-937 

o 
o 

-155 

-577 

-31 

-512 

-529 

o 
o 

-156 

-56 

-1 087 

-228 

-36 

-109 

-2 146 

-2 746 

-41 

o 

Revid. 
2014 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

-306 

-200 

-31 

o 
o 
o 
o 

-200 

-463 

o 
-572 

o 
o 

-169 

o 
o 
o 
o 
o 

-544 

o 
o 
o 
o 
o 

-354 

o 
o 

Budget 
2014 

-550 

-500 

-2 000 

o 
-1 000 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

-500 

-205 

-410 

-3 000 

-100 

-2 400 

-550 

o 
o 
o 

-5 130 

-300 

-500 

-100 

-40 

o 
o 

-1200 

o 
-200 

-75 

-1 000 

o 
-100 

-700 

Ny budget 
2014 

-550 

-500 

-2 000 

o 
-1 000 

o 
o 
o 
o 
o 

-306 

-200 

-31 

-500 

-205 

-410 

-3 000 

-300 

-2 863 

-550 

-572 

o 
o 

-5 299 

-300 

-500 

-100 

-40 

o 
-544 

-1 200 

o 
-200 

-75 

-1 000 

-354 

-100 

-700 



Nmd Pro j Projektnamn 
Budget 

Utfall2013 
Revid. Budget Ny budget 

2013 2014 2014 2014 

Tn 2402 Utrustning kostverksamhet -1 932 -1 954 -170 -1 300 -1470 

T n 2603 Labsalar Väggaskolan -300 -60 -240 o -240 

Va 1005 VA-verk servicefordon -444 -455 o -1170 -1170 

Va 1006 V A-verk maskiner -180 -129 o -100 -100 

Va 1008 VA~ verk inventarier o o o -30 -30 

Va 1501 Nyanl vattenledningar, utgifter -1 000 -180 o -1 000 -1 000 

Va 1501 Nyanl vattenledningar, inkomster 1000 271 o 1000 1000 

Va 1504 Nyanl avloppsledningar, utgifter -1 000 -230 o -1 300 -1 300 

Va 1504 Nyanl avloppsledningar, inkomster 1000 419 o 1300 1300 

Va 1511 V A Skärgården o -144 o o o 
Va 1520 Åtgärder dricksvatten -1 846 -3 149 o -1 500 -1 500 

Va. 1530 Åtgärder avlopp -4 496 -4 784 o -1 500 -1500 

Va 1540 VA-utbyggnad -5 865 28 -1 800 o -1800 

Va 1540 VA-utbyggnad, inkomster 14 298 o o o o 
Va 1540 VA-utbyggnad, utgifter -14298 o o o o 
Va 1540 VA-utb Matvik-Hällaryd, inkomster o o o 10 700 10 700 

Va 1540 VA-utb Matvik-Hällaryd, utgifter o o o -11 700 -11 700 

Va 1541 Mörrums avloppsreningsverk -7 496 -40 -7 456 o -7 456 

Va 1541 Mörrum o Sternö AVR, Långasj. VV o o o -11 741 -11 741 

Va 1542 Åkroksbron VA -93 -95 o o o 
Va 1543 VA Tärnö, utgifter -6 602 -6 722 o o o 
Va 1543 V A Tärnö, inkomster 6602 6481 o o o 
Va 1544 Sidoentreprenad VA E 22 -235 -230 o o o 
Va 1550 Tryckstegring o o o -4 500 -4 500 

Summa -258 839 -261809 2 949 -153 360 -150 861 

l O (l O) 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 4 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

§ 47 2014/1203 

Ekonomisk månadsuppföljning för perioden januari- februari 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

att överlämna den ekonomiska rapporten till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppmana de nämnder som befarar underskott att snarast till kommunstyrelsen 
återkomma med åtgärdsförslag och konsekvensanalys. 

Sammanfattning 

61 

Ekonomichefen redovisar månadsuppföljning per 2014-02-28 avseende nämndernas och 
bolagens verksamhet. 

Den sammanlagda årsprognosen efter två månader visar ett resultat på plus 13,8 mnkr, 
vilket är 19,5 mnkr bättre än budgeterad nivå. 
Bolagen visar ett resultat före skatt som är l ,5 mnkr sämre än budget. 

Beslutsunderlag 

• Månadsuppföljning per 140228 
• Månadsuppföljning för bolagen per 2014-02-28. 



KARLSHAMN 2014-03-24 

MÅNADSUPPFÖLJNING PER 140228 

Kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillhanda 

Ekonomisk översikt 

Föreliggande ekonomiska rapport per 140228 bygger, avseende redovisningen av de olika 
verksamheterna, på siffemppgifter och bedömningar från nämnder och fcirvaltningar. För 
resterande delar ansvarar ekonomikontoret centralt får prognoser och beräkningar. 

Efter två månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att helårsresultatet 
totalt sett väntas uppgå tilll3,8 mnkr, vilket är 19,5 mnkrbättre än den budgeterade nivån som 
uppgår till minus 5,7 mnkr. 

Prognosen fcir nämnderna p.ekar mot ett underskott mot budget med 11,2 mnkr. De största 
avvikelserna redovisas nedan. Övriga nämnder redovisar mindre eller inga avvikelser. 

Gyronasienämnd 

Kommunstyrelse 
Omsorgsnämnd 

BUS-nämnd 

-1,4 mnkr Högre bidrag från Skolverket fcir utveckling av APL 
(arbetsplatsfcirlagd lärande). Högre kostnader fcir 
genomforande av GY Il och ökat elevantal. 

+5,6 mnkr Lägre kostnader fcir kollektivtrafik. 
-2,2 mnlcr Underskott i hemtjänsten. Arbete med analys och 

granskningar av underskottet pågår. 
-13,4 mnkr Budgetunderskott i gmndskolan med 9,6 mnkr. Högre 

personalkostnader som beror på ökat elevunderlag. Det 
pågår ett intensivt arbete med åtgärdsplan, fcir att nå så 
långt som möjligt en budget i balans. Underskott inom 
barnomsorgen med 3,5 mnkr. Ökning av antal barn 
inom verksamheterna fcir fcirskola och fritidshem som 
medfcirt ökat behov av personal. Se även skrivelse. 

För finansfcirvaltningen beräknas budgetöverskott med 30,8 mnkr. Prognosen innehåller högre 
intäkter fcir skatter och bidrag baserat på SKL:s prognos 140214, erhållen prestationsersättning, 
beräknad återbetalning av AF A-medel, lägre räntekostnader, högre avskrivningskostnad, högre 
pensionskostnader samt bättre utfall fcir personalomkostnader. 

1(3) 



2014-03-24 

På investeringssidan berälmas årsfårbrukningen uppgå till ca 123 mnla, vilket är 31 mnla lägre 
än den budgeterade nivån som uppgår till 154 mnla. Förändringen beror främst på fårsening i 
pågående projekt inom tekniska nämndens och fritidsnämndens verksamheter. 

Verksamhetsmässig översikt- personal 
Personaljämfårelsen redovisas i årsredovisningen och nästa avstämning blir i samband med 
delårsrapporten. 

Sintkommentar 
Den sammantagna årsprognosen efter två månader visar ett resultat på plus 13,8 mnla, vilket är 
19,5 mnla bättre än budgeterad nivå. 

Med hänvisning till reglementet får ekonomi- och verksa.mhetsstyrning, uppmanas de nämnder 
som befarar underskott, att snarast till kommunstyrelsen återkomma med åtgärdsfårslag och 
konsekvensanalys. 

/k/p;f/1-
Hans Hyllsteöt 
Ekonomichef 

Kent Wahnström 
Ekonom 

2(3) 



2014-03-24 

DRIFTSREDOVISNING (tkr) 

Nämnd 
Årsbudget Helårsprognos 

Avvikelse 
2014 2014 

Kommunfullmäktige -1 851 -1 851 o 
Valnämnd -2 753 -2 753 c 
Överfonnyn darnämnd -1 963 -1 963 o 
Revision -1 328 -1 328 o 
(ommunstyrelse -123 643 -118 074 5 56C 
Festivalkommitte -2 417 -2 417 o 
BUS nämnd -464 093 -477 462 -13 369 
Gymnasienämnd -132 056 -133 455 -1 399 
Nämnd for arbetsmarknad och vuxenutbildning -32 453 -32 317 136 
Kulturnämnd -23 474 -23 422 52 
Teknisk nämnd -88 100 -88 100 c 
Teknisk nämnd V A o o o 
Byggnadsnämnd -6 242 -6 242 o 
Fritidsnämnd -47 292 -47 292 o 
Omsorgsnämnd -531 557 -533 781 -2 224 
Socialnämnd -88 521 -88 492 29 

Summa nämnder -l 547 743 -l 558 949 -11206 

Summa finansiering l 541 997 1572 771 30 774 

DRIFTSREDOVISNING TOTALT -5 746 13 822 19 568 

IINVESTERINGSREDOVISNING TOTAL T -153 81~ -123 4121 30 3981 

3(3) 



140310 

Tillägg till BUS-nämndens ekonomiska uppföljning februari 2014 

Inlämnad ekonomisk uppföljning för BUS februari månad 2014 tar inte hänsyn till de 

organisatoriska och resursfördelningsmässiga åtgärder som måste ses över inför start av nytt 

läsår hösten 2014. Just nu pågår ett intensivt arbete med åtgärdsplan, för att nå så långt som 

möjligt med en budget i balans. 

Ewa Kristensson 

Ordförande Förvaltningschef 



i 
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MÅNADsUPPFÖLJNING FÖR BOLAGEN PER 2014-02-28 

stadsvapnet och kommunstyrelsen tillhanda 

Sammanfattning och kommentarer 

Ekonomisk översikt 
Föreliggande ekonomiska rapport per 2014-02-28 bygger på sifferuppgifter och bedömningar 
från respektive bolag. För sammanställning och kommentarer ansvarar ekonomikontoret 

Efter två månader av år 2014 uppvisar bolagen ett resultat innebärande att helårsresultatet 
prognostiseras enligt följande: 

Budgetuppföljning per 2014-02-28 vad avser drift (mnkr) 

Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2013 
Karlshamn Energi AB 12,1 12,8 11,3 -1,5 
:r<:arlshamnsbostäder AB 4,6 3,0 3,0 0,0 
Karlshamns Hamn AB 0,3 0,7 0,7 0,0 
Karlshamnsfastigheter AB -6,4 -5,9 -5,9 0,0 
stadsvapnet i Karlshamn AB -10,5 -10,3 -10,3 0,0 
Resultat före skatt 0,1 0,3 -1,2 -1,5 

Investeringsuppföljning per 2014-02-28 (mnkr) 

Bokslut 2013 Budget2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 
Karlshamn Energi AB 40,9 33,8 33,8 
Karlshamnsbostäder AB 33,9 30,0 30,0 
Karlshamns Hamn AB 10,1 77,4 77,4 
Karlshamnsfastigheter AB 3,0 20,5 20,5 
stadsvapnet i Karlshamn AB 0,0 0,0 0,0 
S:a investeringar 87,9 161,7 161,7 

Som framgår av sammanställningen, efter två månader av år 2014, bedömer Karlshamn 
Energi AB att man inte kan nå upp till budgeterat resultat. Övriga bolag gör bedömningen att 
man för år 20 14 ska klara ett resultat minst i nivå med vad som budgeterats. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 



24mars 2014 

Karlshamn Energi AB:s årsprognos för 2014 är 1,5 mnkr sämre än budget efter två månader 
av året. Väderleken har under januari och februari varit mildare än normalt. Detta har 
inneburit minskad försäljning av el och fjärrvärme och värdet av vindkraftsproduktionen har 
varit lågt. 

Till och med aktuell månad har andelen fjärrvärmeproduktion från Södra Cell varit 91 %, 
vindkraftsproduktion mot budget 129 %, årsprognos inmatning i elnätet mot budget 98 %, 
årsprognos fjärrvärmeförsäljning mot budget 99 % och årsprognos elförsäljning mot budget 
95%. 

Årsprognosen för Karlshamnsbostäder AB ligger lika med budget efter två månader av året. 
Bolaget har gjort bedömningen att det är lite tidigt att göra en realistisk prognos för året men 
tror dock att räntorna kommer att bli lite lägre än budgeterat. Sannolikt finns det ett 
upplåningsbehov avseende renoveringen av kv Dalsland och nybyggnationen i Asarurn. 
Vakanserna är fortsatt låga och antalet omflyttningar ligger på en bra nivå. 

Karlshamns Hamn AB:s årsprognos för 2014 ligger efter två månader lika med budget. Under 
årets första två månader har volymerna i hamnen varit något lägre än budgeterat. 

Hitintills i år har bolaget investerat 3,3 mnkr. 

Karlshamnsfastigheter AB redovisar efter två månader av året en årsprognos som ligger i nivå 
med budget. Förslaget med etapp 5 a, på Östra Piren, har nu fått godkänt av moderbolaget och 
är på väg fram till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Den totala ekonomiska situationen efter 2014 års två första månader pekar sammantaget på ett 
resultat före skatt som är 1,5 mnkr sämre än budget. Bedönmingen är dock att koncernbidrag 
av planerad storlek kan lämnas till stadsvapnet AB. 

Prognosen för 2014 års koncernmässiga resultat ligger på -1,2 mnkr. 

c!:::lff'J# t~'LdL 
·Marita Lindström 

Ekonomichef Ekonomisamordnare 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 4 65 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

§51 2014/845 

Tillägg till Karlshamns kommuns avgifter för ansökning och tillsyn för servering 
av alkohol och försäljning av folköl 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta förslag gällande tillägget "pausservering" i ansöknings- och tillsynsavgifter ilir 
servering av alkohol och försäljning av folköl. 

Sammanfattning 

I samband med revidering av kommunens riktlinjer genomfårdes dessutom en 
uppdatering av kommunens taxa avseende ansökan och tillsyn för servering av alkohol 
och försäljning av folköl. Dessa har i efterhand inte visat sig vara tydliga nog eftersom 
ansökningskategorien "pausservering" inte framgår. Detta förtydligande önskar nu 
tillståndsenheten lägga till i de avgifter som antogs av kommunfullmäktige 2013-12-02 
§ 183. 

Beslutsunderlag 

• Adm.chefens tjänsteskrivelse 2014-02-03 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-02-25 § 34. 



2014-02-03 

Till kommunstyrelsen 

Tillägg till Karlshamns kommuns avgifter för ansökning och tillsyn 
för servering av alkohol och försäljning av folköl 

I samband med revidering av kommunens riktlinjer genomfördes dessutom en 
uppdatering av kommunens taxa avseende ansökan och tillsyn för servering av 
alkohol och försäljning av folköl. Dessa har i efterhand inte visat sig vara tydliga 
nog eftersom ansökningskategorin "pausservering" inte framgår. Detta 
förtydligande önskar nu tillståndsenheten lägga till i de avgifter som antogs av 
kommunfullmäktig 2013-12-02 § 183. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att anta bilagt förslag gällande tillägg i ansöknings- och tillsynsavgifter för 
servering av alkohol och försäljning av folköl. 

~ ~~&-\'j,"l,::·· ~ e.P' 

Nadine Millboum 
Administrativ chef Vikarierande alkoholhandläggare 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • Fax 0454-81 O 40 
E-post: kommunkansli@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se 



Ansöknings- och tillsynsavgifter för servering av alkohol och försäljning av 
folköl. 

Avgifter får serveringstillstånd 

stadigvarande tillstånd till allmänheten 
stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 
stadigvarande tillstånd for cateringverksamhet till slutet sällskap 

stadigvarande ändring i gällande tillstånd 
Tillflillig ändring i gällande tillstånd 

Tillfälligt tiilstånd tiii allmänheten: 
servering en dag 
servering mer än en dag 

Tillfälligt tiilstånd tiii slutet sällskap 

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsstället 
Tillfälligt tiilstånd for J;mnsseryerjng och provsmakning vid arrangemang 

servering en dag 
servering mer än en dag 

Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme 
servering en dag 
servering mer än en dag 

Avläggning av kunskapsprov: 
stadigvarande samt tillfälliga tillstånd till allmänheten, per person och 
oavsett provtiilfållen 
ti!Williga tillstånd tiii slutet sällskap, pausservering och provsmakning, 
per person och oavsett provtillfållen 

Fast årlig tillsynsavgift 

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap 
Alkoholservering i inrikes trafik 
Försäljning av folköl 

Rörlig tillsynsavgift 

Helårsomsättning i kronor Avgift 
0-99999 l 500 
l 00 000- 250 000 l 875 
250 00 l - 500 000 3 625 
500 001 -750 000 4 625 
750 001-1 000 000 5 250 
l 000 001 - l 500 000 6 250 
l 500 001-2 000 000 7 125 
2 000 001-2 500 000 7 750 
2 500 001-3 000 000 8 500 

6 000 kr 
6 000 kr 
6 000 kr 

4 000 kr 
3 000 kr 

3 000 kr 
4 000 kr 
l 000 kr 

4 000 kr 

3 000 kr 
4 000 kr 

3 000 kr 
4 000 kr 

l 500 kr 

750 kr 

l 000 kr 
l 500 kr 
l 000 kr 



3 000 001 -3 500 000 9 125 
3 500 001-4 000 000 9 875 
4 000 001-5 000 000 lO 625 
5 000 001-6 000 000 Il 500 
6 000 001 - 12 375 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 4 68 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

§54 2014/815 

Kriskommunikationsplan för Karlshamns kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fåreslår kommunfullmäktige 

att anta Kriskommunikationsplan för Karlshamns kommun. 

Sammanfattning 

Framtaget dokument beskriver hur kommunikationsarbetet i Karlshamns kommun ska 
ske vid kriser och extraordinära händelser. Kriskommunikationsplanen är ett 
komplement till Krisledningsplanen vid kriser och extraordinära händelser som 
beskriver hur kommunens krisledning ska bedrivas. 

Beslutsunderlag 

• Kriskommunikation i Karlshamns kommun 2014-02-24 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-03-04 § 40. 
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Kriskommunikation i Karlshamns kommun 
vid en kris eller extraordinär händelse 

Detta dokument beskriver hur kommunikationsarbetet i Karlshamns kammun ska ske vid kriser och 
extraordinära händelser. Kriskommunikationsplanen är ett komplement till Krisledningsplanen vid 
kriser och extraordinära händelser som beskriver hur kommunens krisledning ska bedrivas. 
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Karlshamns kommuns kriskommunikationsplan 
Vid en krissituation är kommunen skyldig att informera om de faror eller hot som kan uppstå. 
Informationsbehovet är stort, inte bara för att avstyra direkt fara för liv, miljö och egendom utan 
också för att minska oro, förhindra ryktesspridning och för att få allmänheten att agera på rätt sätt. 

Genom ett väl fungerande kriskommunikationsarbete kan antalet medborgare som tar kontakt med 
kommunen för att få information minimeras, viket minskar trycket på den kommunala 
organisationen. 

När används kriskommunikationsplanen 
Kriskommunikationsplanen aktiveras alltid när kommunens centrala krisledningsgrupp börjar arbeta 
eller efter beslut av kommundirektören. 

Kriskommunikationsplanen kan också i lämpliga delar användas när någon av kommunens 
förvaltningar aktiverar sin krisledningsgrupp. Det är då ansvarig chef som kontaktar 
kommunikationschefen med en begäran om stöd. 

Alla har ett ansvar 
Grundprincipen för ansvar vid en kris fastställs i den så kallade "ansvarsprincipen". Den innebär att 
den som "äger situationen" i vardagen också äger den vid en kris. 

Kommunikationsenheten fungerar som stöd för den kommunala organisationen när det gäller att 
sprida information, omvärldsbevaka, uttala sig och hantera medier, förmedla frågor från 
allmänheten med mera. 

strategi för kriskommunikation 
l<arlshamns kommuns webbplats, karlshamn.se, är den huvudsakliga kanalen för information vid en 
kris. All information som lämnas via andra kanalen eller vid presskonferenser ska ha sitt ursprung i 
den information som finns på karlshamn.se. 

Det nya medielandskapet ger stora möjligheter att nå ut med information via karlshamn.se, media 
och sociala medier. Det ger också stora möjligheter för allmänheten att kontakta kommunen med 
frågor och information om konsekvenserna av krisen. Samtliga kontaktvägar in till kommunen 
bevakas noggrant och information och frågor bemöts och dokumenteras. 

Samverkan med andra aktörer 
Om andra aktörer än Karlshamns kommun är inblandade i krishanteringen ska 
kommunikationsarbetet också samordnas. Kommunen ska i sin information tydligt ange vilka andra 
aktörer som agerar och vilket ansvar de har. 
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Utformning av krisinformation 
Vid en kris ställs speciellt höga krav på att informationen ska vara snabb, lätt att förstå, korrekt och 
relevant. 

Snabb och korrekt 
Information ska ges så fort det är möjligt. Även om informationen till en början är knapphändig 
visar den att kommunen har uppfattat krisen och börjat agera för att möta den. 

De uppgifter som finna initialt ska hanteras mycket försiktigt eftersom de kan vara felaktiga eller 
missvisande. Den bild av krisen som växer fram de första timmarna är svår att ändra på senare. Det 
gäller att inte spekulera eller sprida osäkra uppgifter utan att så snabbt som möjligt ge en korrekt 
bild av läget och på så sätt bidra till en systematiskt och effektiv krishantering. 

Aktiv 
Kommunen ska informera aktivt. Allmänheten och media ska kunna lita på att kommunen 
informerar snabbt och regelbundet, samt att informationen är korrekt och relevant 

Vid en kris ska informationen uppdateras regelbundet och med täta intervaller även om läget inte 
förändras. 

Tillgänglig 
Informationen ska vara lätt att hitta och lätt att förstå. Informationen ska vara skriven på enkel 
svenska. Vid fara för liv och hälsa ska informationen även lämnas på engelska direkt i det akuta 

skedet. 

Empati sk 
Det mänskliga perspektivet, medkänsla och respekt ska genomsyra kriskommunikationens 
utformning. 

Målgrupper 
Externt 
Målgruppen är primärt alla som befinner sig i det område som drabbats av eller riskerar att drabbas 
av krisen. När krisens akuta fas är över blir målgruppen mycket större, då är det i princip hela 
samhället. 

Drabbade och anhöriga 
Vid olyckshändelser kan de som direkt drabbats och deras anhöriga utgöra en särskild målgrupp 
med behov av specifik information. 
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Media 
Media är både en målgrupp och en indirekt viktig kommunikationskanal till medborgarna. 
Kommunikationen med media bör vara snabb och regelbunden. 

Andra myndigheter och kommuner 
Vid större kriser kommer en väl fungerande samverkan med andra myndigheter och kommuner att 
vara viktig, inte minst vad gäller kommunikation. 

Internt 
De som arbetar i kommunen är också både en målgrupp och en indirekt kommunikationskanaL Är 
medarbetarna välinformerade kan de hjälpa till med att sprida information när de har kontakt med 
allmänheten. 

Information om hur krisen påverkar det dagliga arbetet i kommunen är viktig för alla medarbetare, 
inte bara för dem som direkt hanterar krisen. 

Bemanning och inkallning av informationspersonal 
Kommunikationschefen ingår i den kommunala krisstaben och kallas in i ett tidigt skede. l samråd 
med krisstaben avgörs sedan behovet av ytterligare insatser. Vid behov sammankallar 
kommunikationschefen personal till Kommunikationsenheten. 

l vissa fall kan Kommunikationsenheten också agera på uppdrag från de olika förvaltningarna. Detta 
kan bli aktuellt vid begränsade händelser som berör en mindre del av verksamheten. 

Det är viktigt att Kommunikationsenheten snabbt är på plats. Till en början kan det vara svårt att 
avgöra hur mycket personal som kommer att behövas. Utgångspunkten är att från början bemanna 
alla funktioner för att sedan minska ner. Viktigt att tänka på är dock att också kunna ha en 
uthållighet vad gäller bemanningen över tid (minst 72 timmar). Kommunikationsenhetens 
ansvarsfördelning presenteras nedan. 
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Kommunikationsenhetens ansvarsfördelning vid kris 

- l< o mm u n i k at i anschef 

r- l<ornmunlkatör 

~ Marknadsförare 

- Webbredaktör 

- Webbutvecklare 

..................................... . . 

. 

: . 

. 

Ingår l krlssteben 
Ansvarig för kr!skommunlki'ltlonen 
Länk mellan krisledningsgrupp och 
kom m u n ikatlonsavdelningen 

Ersätter kommunikationschefen vld behov : 
Bereder texter som pul)llceras externt 
Mediefrlgor 

Omvärldsbevakning 
Sociala medier 

•••••••••••••••••••••••••••• * ••••••• . 
• Externwebb 

lntranJt 
Dokumentation av 
komrnurilkatJonsåtgärd!?r 

Kommunikationsenheten har avtalatmed de närliggande kommunerna Olofström och Sölvesborg 
om att vid behov och möjlighet stödja varandra i krisinformationsarbetet. 

Platser för kommunikationsarbetet 
Kommun'1kationsarbetet bedrivs från Kommunikationsenhetens vanliga arbetsplatser på första 
våningen i Rådhuset. Detta för att ha tillgång till alla datorer, system, telefoner och servrar. 

Om arbetet inte kan genomföras i Rådhuset, finns alternativa arbetsplatser på kommunens 
bibliotek, i sölvesborgs kommun eller i Räddningstjänstens lokaler. 

Presskonferenser hålls i Rådhussalen. Finns det behov av ytterligare utrymme för presscenter kan 
kafeterian användas. 
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Kommunens kontaktpunkter där direkt kontakt med medborgare och media sker: 

• Växeln, Rådhuset 

• Receptionen, Rådhuset 

• De verksamheter som är direkt berörda vid en kris 

• Upplysningscentralen (om den är aktiverad) 

• Arydssalen i Rådhuset (för Upplysningscentralens arbete vid behov) 

• Rådhussalen för presskonferenser, i Rådhuset 

Kommunikationsenheten har ansvar för att dessa kontaktpunkter har tillgång till aktuell information 
och att frågor och information från allmänheten förs tillbaka till krisledningen. 

Inför krisen 
• Gå igenom krissidor på Webbplatsen i januari och augusti varje år 

• Samla kriskommunikationsgruppen i maj och oktober varje år 

• Ordna utbildningstillfällen för de olika funktionerna minst en gång om året 

• Gå igenom checklistor, bemanningslistor, kriskommunikationsplan, kontaktlista för medier i 
februari och augusti varje år. 

Under krisen 
Medverkan i Krisstaben 
Karlshamns kommun har en krisstab som består av kommundirektör, förvaltningschefer, !T-chef, 
kommunikationschef och vd på Karlshamn Energi. 

Skapa och kommunicera en samlad lägesbild 
Kommunikationschefen ska tillsammans med krisstaben skapa en samlad lägesbild genom att 
tillsammans med övrig kommunikationspersonal samla in information från olika aktörer och frågor 
från allmänheten. Kommunikationsenheten ansvararför att formulera ett budskap som sprids 
externt och i organisationen. Alla ska använda samma budskap. 

Samordna medieaktiviteter 
l<ommunikationsenheten ansvarar för att samordna medieaktiviteter genom att kalla till 
presskonferens och skicka ut pressmeddelanden via Mynewsdesk. Enheten ansvarar även för 
eventuell filmning av presskonferenser som kan spridas via webbplatsen och sociala medier. 

Stödja personer som ska uttala sig 
Denna funktion ska stötta de personer som ska uttala sig i media. Det är viktigt att alla som uttalar 
sig har samma budskap och säger samma sak. 

Övriga uppgifter under en kris: 

• förse dokumentgruppen med underlag om l<ommunikationsenhetens aktiviteter 

• förse upplysningscentralen med uppdaterad information 
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• förse krisstab med uppdaterad information och frågor från allmänheten 

Efter krisen 
Lika viktigt som att snabbt vara igång när krisen börjar, är det att avveckla arbetet med 
kriskommunikationen långsamt. l krisens efterdyningar kan nya frågeställningar dyka upp. Det är 
bra att utnyttja Upplysningscentralens inkommande frågeställningar och uppdatera informationen 
efterhand som behovet förändras. 

Snart efter krisarbetets slut behöver en utvärdering göras. Önskvärt är att utvärderingen genomförs 
med alla inblandade, max fyra veckor efter krisens slut. Krissamordnare sammankallar till 
utvärderi ngsmöte. 

Avveckla krisinformationsgruppen långsamt. 
Samla frågor och information som kommit in från allmänheten. 
Samla krisinformationsgruppen för att gå igenom hur arbetet har fungerat. 
Träffa den kommunala krisstaben och utvärdera. 

Kommunikationskanaler 
När kriskommunikationsplanen aktiveras övertar kommunikationsavdelningen ansvaret för den 
övergripande informationen om krisens omfattning. 

Karlshamn.se 
Vid en krissituation är den primära kommunikationskanalen Karlshamns kommuns webbplats, 
karlshamn.se. All information som lämnas i andra kanaler, sociala medier eller vid presskonferenser 
ska ha sitt ursprung i den information som finns på karlshamn.se. På så vis säkerställs att samma 
information går ut i alla kanaler. 

På karlshamn.se skapas det utrymme som behövs för att förmedla information om krisen direkt på 
förstasidan. Där finns möjligheter att prenumerera på nyhetsuppdateringar, RSS-flöden, 
pressmeddelanden och servicemeddelanden. 

Kommunikationsenheten ansvarar för karlshamn.se 

Sociala medier 
Karlshamns kommun använder i sitt dagliga arbete flera olika sociala medier. Även enskilda 
verksamheter inom kommunen använder sociala medier i sin vardagskommunikation. 

Vid en kris ska information på karlshamn.se länkas ut via de sociala medier som Karlshamns 
kommun använder. 
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Enskilda verksamheter bör också basera sin information på uppgifter publicerade på karlshamn.se. 
Om verksamheten har behov av att kommunicera specifik information till vissa målgrupper med 
anledning av krisen bör kommunikationsenheten kontaktas. 

Kommunens sociala medier ska bevakas med täta intervaller så att frågor och information från 
allmänheten bemöts och besvaras kontinuerligt. Svaren är baserade på den information som 
publiceras på karlshamn.se. 

l<ommunikationsenheten ansvarar för de kommungemensamma sociala medierna. 

Presskonferenser och pressmeddelanden 
Alla pressinbjudningar, pressmeddelanden och servicemeddelanden skickas via karlshamn.se där de 
även blir tillgängliga för allmänheten. 

När en kris uppstår ska ett pressmeddelande skickas tidigt, även om informationen är knapphändig. 
l det första pressmeddelandet bör en kallelse till presskonferens finnas med och eller en tid när mer 
information kommer. 

Under en kris bör presskonferenser hållas regelbundet, gärna på fasta tider. Det ger möjlighet att 
hänvisa frågors om inte är akuta till den kommande presskonferensen och hjälper till att skapa 
arbetsro för dem som hanterar krisen. 

En eller ett par personer som uttalar sig för kommunens räkning bör utses och övrig personal 
uppmanas att hänvisa till dem. Det bör vara personer med sakkunskap och representanter för 
ledningen. 

Meddelarfriheten för offentligt anställda påverkas inte utan gäller även under kris. 

Vid varje presskonferens ska ett skrivet pressmeddelande finnas färdigt. Det publiceras på 
karlshamn.se samtidigt som presskonferensen startar. 

Kommunikationsenheten har ansvar för att samordna mediearbetet och för att stödja kommunens 
talespersoner. 

Servicemeddela n de (OJJ E) 
Servicemeddelande går ut i Sveriges Radio Blekinge och skickas via karlshamn.se till regionala 
medier. Normalt används servicemeddelanden för att informera om mindre störningar. 

Vid en kris ska all information om hur krisen påverkar allmänheten också skickas som 
servicemeddelande. 

l<ommunikationsenheten ansvarar för servicemeddelanden. 
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Upplysningscentralen 
Upplysningscentralen är ett sätt för Karlshamns kommun att via ett särskilt telefonnummer kunna 
förstärka kommunikationen med medborgarna när det behövs. 

Genom att ringa upplysningscentralen ska medborgarna kunna få upplysningar och ställa frågor om 
den pågående krisen. Upplysningscentralen ska också delta i omvärldsbevakningen genom att fånga 
upp viktig information. 

Personalen i växeln och receptionen tar ställning till när det är för stort tryck på växeln och begär 
aktivering av Upplysningscentralen efter samråd med Krissta ben. Upplysningscentralen bemannas 
av utvalda personer från de olika verksamheterna beroende på vilken typ av kris det är. Personalen i 
upplysningscentralen sitter kvar på sina ordinarie platser, alternativt flyttar till Arydssalen. 
l<risstaben beslutar om detta. 

Upplysningscentralens uppgifter är att via telefon och e-post: 

• svara på frågor från allmänheten 

• hänvisa personer rätt när de söker andra myndigheter 

• vara en länk mellan allmänhet/drabbade och Kommunikationsenheten 

• samt delta i omvärldsbevakningen 

Upplysningscentralen får information om det aktuella läget och budskapen via mail, intranät och 
personlig kontakt med Kommunikationsenheten. 

Upplysningscentralen förser även Kommunikationsenheten med de frågor som kommer in, för att 
dessa till exempel ska kunna läggas ut som FAQ (vanligt återkommande frågor och svar) på 
www.karlshamn.se. 

Kommunikationsenheten ansvarar för upplysningscentralen. 

lntranät 
All information om krisens omfattning och konsekvenser ska länkas från externwebben. 
Kommunikationsenheten har ansvar för att det sker. 

lntranätet ska också användas för att informera om hur det interna arbetet i kommunens 
verksamheter påverkas av krisen. Förvaltningarna ansvarar för att informera sina verksamheter. 

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 
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VMA kan användas vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband 

med extraordinära händelser. Larmen sänds i Sveriges Radio och de kommersiella radiokanalerna 

samt i Sveriges Television, TV4, kanal 5 och Kanal9. 

Varnings- och informationsmeddelande 
Det finns två nivåer på meddelanden. l bägge är det kommunen som formulerar meddelandet, 
texten får sedan inte ändras. 

• VMA, varningsmeddelande. Detta används när det finns risk för skada på liv, 

hälsa, egendom eller i miljön. Varningsmeddelanden ska sändas omedelbart. 

Vid varningsmeddelande kan utomhuslarm begäras hos SOS Alarm efter 

samråd mellan Tjänsteman i Beredskap (TiB, räddningschef i beredskap) och 

den som begär larm. Larm går då också ut via de larmaggregat som finns i 
tätorterna. 

• VMA, informationsmeddelande. Detta används för att förebygga eller begränsa 
skador på liv, hälsa, egendom eller i miljön. Informationsmeddelanden kan 

bara begäras vid extraordinära händelser och sänds utan krav på 

omedelbarhet. 

Meddelandets innehåll 
Den som begär ett VMA ansvarar för informationens innehåll och för att de uppgifter som lämnas 
är korrekta. 

Meddelandet bör innehålla kort och saklig information om 

• Vad som hänt eller kan hända 

• Vad som utgör det akuta hotet mot liv, hälsa, egendom och miljö 

• Anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig 

• Vad allmänheten ka göra för att eventuellt underlätta räddningsarbetet 

Myndighetsmeddelande 
Kommunen kan begära att få ett myndighetsmeddelande sänt i Sveriges Radio och Sveriges 
Television. Ett myndighetsmeddelande används vid icke akuta händelser när ordinarie verksamhet 

inte längre kan bedrivas. Det kan till exempel röra sig om inställda skolskjutsar på grund av 

snöoväder, störningar i vatten- och elförsörjningen eller liknande. 

Ett sådant meddelande sänds enbart i den kanal som begärts (SR Blekinge/Biekingenytt/Sydnytt) 

För att begära att ett myndighetsmeddelande ska sändas kontaktas SR Blekinge eller SR stockhol m 

(när SR Blekinge inte sänder). För ett motsvarande myndighetsmeddelande i SVT tar kommunen 
kontakt med SVT Blekingenytt/Sydnytt eller SVT:s sändningsledning i stockhol m. 
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SR och SVT ger meddelandet en lämplig utformning och väljer när det kan sändas. 

Myndighetsmeddelanden liknar till sitt syfte och form de servicemeddelanden som kommunen 
normalt sickar. Skillnaden är att SR och SVT är skyldiga enligt lag att sända myndighetsmeddelanden 
som begärs. 

Behörighet att begära myndighetsmeddelanden 
Myndighetsmeddelanden kan begäras av kommundirektören eller kommunikationschefen. 
Kommunstyrelsens ordförande ska alltid informeras när ett myndighetsmeddelande sänds. 

Omvärldsbevakning 
Kommunen ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning under krisen för att kunna bemöta faktafel 
och missuppfattningar, med också frö att hitta mer information om krisens förlopp och kunna svara 
på frågor. 

Det kräver aktiv bevakning av vad som skrivs i media, sociala medier och vad som sägs när 
allmänheten tar kontakt genom någon av kommunens kontaktpunkter. 

Kommunikationsenheten har ansvar för att organisera och sammanställa omvärldsbevakningen. 
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Checklista- Kommunikationschefens huvuduppgifter 

Inför kris 
Förberedelser: 

- Träff med övriga i kriskommunikationsgruppen i maj och oktober varje år. 

- Kompetensutveckling i kriskommunikation en till två gånger om året. 

- Använda kommunikationsverktygen i det dagliga arbetet och göra nödvändiga 
uppdateringar 

Under kris 
• Medverka i krisstaben 

• Tillsammans med krisstaben skapa en samlad lägesbild 

• Bemanna Kommunikationsenheten och förse den med information från krisstaben 

• Samordna medieaktiviteter och kommunikationsflödet via samtliga kanaler 

• Stödja personer som ska uttala sig i media 
• Förse dokumentgruppen med information om Kommunikationsenhetens 

aktiviteter 

• Förse upplysningscentralen med uppdaterad information 

• Förse krisstab med uppdaterad information och frågor från allmänheten 

Efter kris 
- Avveckla krisinformationsgruppen långsamt. 

- Samla frågor och information som kommit in från allmänheten. 

- Samla krisinformationsgruppen för att gå igenom hur arbetet har fungerat. 

- Träffa den kommunala krisstaben och utvärdera. 
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Checklista- Omvärldsbevakning 

Syfte 
Syftet med omvärldsbevakning är att se om den information som lämnas når fram och uppfattas 

korrekt. Omvärldsbevakningen ska också säkerställa att information som är ny eller okänd kommer 

krisledningsgruppen till del. 

Beroende på vad som hänt avsätts resurser för omvärldsbevakningen. Omvärldsbevakningen ska 

regelbundet sammanställas och rapporteras till krisledningsgruppen. Akuta ände.lser ska 

rapporteras omedelbart. 

Omvärldsbevakningen ska 
• samla in och dokumentera information som kommer in till 

Receptionen 

Växeln 

Felanmälan 

Upplysningscentralen (om den är aktiverad) 

Information från övriga kontaktpunkter 

• Bevaka och söka information i 
Nyhetsmedia (tidningar och etermedia) 

Sociala medier (Face book, Twitter, lnstagram, bloggar etc) 

• Regelbundet sammanställa materialet till en analys av informationsläget 

• Regelbundet (vid behov akut) rapportera till krisledningsgruppen 

övriga källor att bevaka 
• Kommentarer på lntranätet 

• Inkommande synpunkter 

• Inlägg i diskussionsforum på kopplade till karlshamn.se 

Analys 
Analysen ska jämföra budskapet som vi förmedlar med vad som sägs ute i samhället. Når vårt 

budskap fram? Är det någon fråga som är återkommande? Hur kan vi snabbt ge svar på frågor som 
dyker upp? 

Andra resurser 
Om krisen blir omfattande eller långvarig kan det vara nödvändigt att ta hjälp av andra. Det finn till 
exempel ett nätverk i Blekinge där kommunikationscheferna i offentlig sektor snabbt kan nås. 
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Checklista- l<om igång, inhämta information och samordna 

När det just inträffat: 
Bemanna kommunikationsenheten 

Informera växeln 

starta omvärldsbevakning 

Upprätta kontakt med övriga aktörer 

Eventuellt bemanna UC 

Meddela kontaktnamn till media 

Ring 113 13 med den första informationen 

Vilka är målgrupperna i denna situation? 
drabbade/anhöriga 

allmänhet 

media 

kommunanst~llda 

andra aktörer 

grupper med särskilda behov 

Snabbt ta reda på: 
Vad har hänt? Vad är huvudproblemet? 

Vem äger händelsen? 

Vad är det värsta som kan hända? 

Kan vi komma att behöva resursförstärkning? 

Vad skulle kunna orsaka en förtroendekris? 

- Vilka behöver vi samordna/samverka med? 

Har vi uthållighet? 

Vilka frågor ställer sig allmänheten? 

Första kommunikationsaktiviteterna 
Första budskap! Diskuteras i krisledningsgrupp! Använd sedan detta som underlag för webbtexter, 
pressmeddelanden, uppdatering av intranät och i sociala medier! 

o Vad är det som har hänt? 
o Var hände det? 
o När hände det? 
o Vem äger händelsen? 
o När kan mer information lämnas? 
o Hur skedde det? 
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o Vad händer nu? 
o Vilka har redan gjorts? 

o Vad ska invånarna göra med informationen? 
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Checklista- Kommunicera via sociala medier 

Arbetsuppgifter: 
Gå snabbt ut med information även om det är "Just nu vet vi inte ... " 

B eva k a Facebook 

Samla frågor från allmänheten och delge kommunikationschefen 

Inhämta information från kommunikationschefen 

Besvara frågor fortlöpande. Om information saknas, skriv att vi svarar på frågor så fort vi vet 
mer. 

Definiera målgrupperna 
drabbade/anhöriga 

allmänhet 

media 

kommunanställda 

andra aktörer 

grupper med särskilda behov 

Skriv kort, tydligt och empatiskt 
Skriv kort 

Reflektera över vad vi vill ska hända efter att vi gått ut med informationen. 

- Tänk igenom vad allmänheten vill och behöver veta. 

Efter kris: 
- Avveckla arbetet efter instruktioner från informationsansvarig. 

- Skriv och publicera en avslutande sammanfattning. 

Utvärdera arbetet. Vad bör förändras och varför? 
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Checklista -Kommunicera via webbplatsen 

Arbetsuppgifter: 
Aktivera krissida på karlshamn.se 

Inhämta information från kommunikationschefen eller dess ersättare 

Skriv en huvudnyhet och publiceras på we b ben (denna ligger till grund för övriga 
kom m u n ikationska naler). 

Uppdatera kontinuerligt med information från informationsansvarig 

Om vi inte har någon ny information, skriv och meddela och när den förväntas komma 

Skapa en FAQ med de vanligaste frågorna från allmänheten. 

Länka till www.krisinformation.se 

Definiera målgrupperna i denna situation 
Drabbade, anhöriga, allmänhet, grupper med särskilda behov 

media 

kommunanställda 

andra aktörer 

Skriv tydligt, kortfattat och ofta 
En informativ rubrik 

En sammanfattande ingress 

Det viktigaste kommer först 

Uppdatera ofta 

Skriv alltid i ingressen: Uppdaterad 2014-xx-xx, kl. xx.xx 

Ange, om möjligt när ny information förväntas komma 

Informationen bör vara: 
• Snabb 
• Korrekt- uppdatera kontinuerligt 

• Tillgänglig- tydlig, sann, relevant 

• Empatisk-känn in mottagarens situation 

• Kort- (betydligt lättare att till sig information som är skriven med max 200 tecken) 

Informationen bör 
• svara på frågor som var, när, hur och varför 

• upprepas 

• följas upp 

• anpassas efter behov 

• ha en tydlig avsändare 
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Efter kris: 
Avveckla arbetet efter besked från informationsansvarig. Avpublicera nyheten på startsidan 

Skriv och publicera en avslutande sammanfattning. 

Utvärdera arbetet. Vad bör förändras och varför? 
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Checklista- kommunicera via intranät 

Arbetsuppgifter: 
Aktivera krissida på intranätets startsida. 

Länka all information om krisen från externwebben till intranätet. 

Vid behov, komplettera med specifik intern information. 

Bevaka kommentarer och frågor från medarbetarna på intranätet och via Växeln. 

Skapa en FAQ med de vanligaste frågorna från medarbetarna. 

Definiera m~lgrupperna i denna situation 
Kommunanställda 

d ra bbade/a nhöriga 

Specifika enheter 

skriv tydligt och kortfattat 
En informativ rubrik 

En sammanfattande ingress 

Det viktigaste kommer först 

Uppdatera ofta 

Efter kris: 
- Avveckla arbetet efter besked från informationsansvarig. 

Avpublicera nyheten på startsidan 

Skriv och publicera en avslutande sammanfattning baserad på information från 
karlshamn.se 

Utvärdera arbetet. Vad bör förändras och varför? 
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Checklista- presskonferens 

• Boka lokal 

• Kallelse till utvalda medier 

• Tid och plats a n ges 

• Anledning till presskonferens anges 

• Vilka deltar anges (om möjligt) 

• Budskap: Vad vill vi absolut få sagt? Finns det något vi inte bör eller kan prata om? 

• Vem ska uttala sig? 

• skriftlig pressinfo? 

• Vatten och glas 

• Fungerar tekniken i lokalen? 

• Filma presskonferensen? 

• Förbered de medverkande om hur presskonferensen ska gå till 

• Vem säger vad och vem svarar på vilka frågor? 

• Uppföljning! Vad var bra/dåligt? Vad har vi lärt oss? 

Presskonferenser hålls i Rådhussalen. Finns det behov av ytterligare utrymme för presscenter kan 

kafeterian användas. 

Mall- pressrelease 

• Beskrivande rubrik 

• Sammanfattande ingress 

• Uppbyggnad av fakta 

• Mer information ges av ... 

• Nästa presskonferens sker ... 
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Kontaktlista media 

Blekinge Läns Tidning 

Karlshamnsredaktionen: e-post: karlshamnsredaktionen@ bit. se 
chefsred aktionen: nyhetschef@ bit. se, peter.nyberg@blt.se 

te l: 0454-30 60 03, 0455-77000 (växel- kopplar till tjänstgörande journalist) 

Sydöstran 

K a ris ha m n s red aktionen: mat i lda.olsson @sydostran.se, hen rik. bra ndeberg@ syd ost ra n .se 
chefsredaktionen: redaktion@ sydost ra n.se 

te l: 0454-32 59 05, 0455-33 46 00 (växel- kopplar till tjänstgörande journalist) 

Kristianstadsbladet 

chefsredaktionen: nyheter@ kristia nstadsbladet.se 
B ro mölla redaktion en: roger. bi ng@ kristianstadsbladet.se, j en ny. perssan@ kristianstadsbladet.se 

Sveriges Radio Blekinge 
e-post: nyheter.blekinge@sr.se 
te l: 0455-36 68 00 

SVT BlekingeNytt 
Tel: 0455- 160 91 
e-post: blekingenytt@svt.se 

TV4 Blekinge 
Tel: 0455-35 9110 

nyheterna. blekinge @tv4.se 

Radions Ojje-system 

Tel: 040-611 03 43 
E-post: malm.trafik@ojje.sr.se 

n 
Växel: 08-692 26 00 

redaktionen@tt.se 
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Bemanningslista, Kommunikationsenheten och 
U p p lysningscentralen 

Samordning, övergripande information, media 
Namn: Hemtel: Mobiltel: 
Annette Sandberg 070 250 26 05 073 357 63 73 
Caroline Kidebäck 076 618 89 17 073 37016 92 
Kastellet 

Webb-, intranät, sociala medier och omvärldsbevakning 
Namn: Hemtel: Mobiltel: 
Annika Bergh 070 523 42 51 073-357 64 07 
Daniel Lenneer 073 098 02 33 073 357 63 50 
Johan Bagewitz 070 579 90 01 073 357 63 49 
Kastellet 

Växel och reception 
Namn: 
Lena Nilsson 
Åsa Rosenius 
Carina Sonesson 
Marie Holmström 

Hemtel: 
070 938 50 10 
073 504 32 82 
073 413 03 22 
070 855 99 40 

Krisnummer för allmänhet (gruppnummer) 

kopplat till följande tre nummer: 

Upplysningscentral: 
Namn: 
Årydssalen 

Krissamordnare, Räddningstjänst 
Namn: 
Ida Boman 

Mobiltel: 

Mobiltel: 
070-989 62 37 

Jobbtel: 
815 93 
815 91 
0454-843 88 

Jobbtel: 
815 92 
815 94 
815 96 
843 88 

Jobbtel: 
810 00 l 81183 
810 00 l 81183 
810 00 l 811 83 
810 00 l 811 83 

0454 30 79 99 

0454-3079 93 
0454-3079 94 
0454-3079 95 

Telefon: 
0454-843 87 

Telefon: 
0454 30 5137 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 4 71 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

§56 2014/313 

Uppdatering av Karlshamns kommuns näringslivsprogram 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fåreslår kommunfullmäktige 

att anta det nya näringslivsprogrammet 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog i december 2008 ett näringspolitiskt program för 
Karlshamns kommun avseende verksamhetsåren 2009-20 Il. I detta program fastslogs 
att det skulle ske en aktualitetsöversyn av programmet efter dessa verksamhetsår. 

Näringslivschefen överlämnar förslag på nytt näringspolitiskt program. Programmet ska 
klargöra övergripande mål och prioriteringar for kommunens näringslivsarbete. 
Programmet utgår bland annat från kommunens nya vision, kommunens omvärldsanalys 
och har nära kopplingar till regionala strategier för tillväxt. Det övergripande målet för 
näringslivsarbetet är att bidra till att Karlshamn växer med nya invånare, företag och 
arbetsplatser samt bidra till en hållbar utveckling. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-03-04 § 39 att bordlägga ärendet. 

Anders Bnglesson (MP) har inlämnat eget förslag till Näringspolitiskt program. 

Beslutsunderlag 

• Näringslivschefens tjänsteskrivelse 2014-0 l -30 
• Förslag till Näringspolitiskt program för Karlshamns kommun 
• Förslag från Anders Buglesson (MP) till Näringspolitiskt program för 

Karlshamns kommun 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2014-03- Il § 47. 

Yrkanden 

Ingrid Ågård (MP) yrkar bifall till Anders Buglessons förslag till Näringspolitiskt 
program. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Ingrid Ågård (MP) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag. 



KARlSHAMN 2014-01-30 

Uppdatering av Karlshamns kommuns näringspolitiska program 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog i december 2008 ett näringspolitiska program för 
Karlshamns kommun avseende verksamhetsåren 2009-2011. I detta program fastslogs 
att det skulle ske en aktualitetsöversyn av programmet efter dessa verksamhetsår. 

Bakgrund 
Syftet med det näringspolitiska programmet är att bredda och fördjupa de ambitioner 
som kommunen har byggt upp under de senaste åren tillsammans med näringslivets 
intressenter vad gäller arbetet för ett rikt och levande näringsliv i kommunen. 
Programmet ska vara ett stöd för förtroendevalda och anställda som arbetar i 
kommunen med näringslivsfrågor och vara vägledande för kommunens olika 
verksamheter i dialogen med näringslivets representanter avseende utvecklingen i 
kommunen. Den näringspolitiska gruppen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att 
uppdatera programmet med näringslivschefen som handläggare. Näringslivschefen 
överlämnar härmed ett förslag på nytt näringspolitiskt program för Karlshamns 
kommun. 
Programmet ska klargöra övergripande mål och prioriteringar för kommunens 
näringslivsarbete. Programmet utgår bland annat från kommunens nya vision, 
kommunens omvärldsanalys och har nära kopplingar till regionala strategier för tillväxt. 
Det övergripande målet för näringslivsarbetet är att bidra till att Karlshamn växer med 
nya invånare, företag och arbetsplatser samt bidra till en hållbar utveckling. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

Att föreslå kommunfullmäktige att anta det nya näringspolitiska programmet. 

Ulrika N orden j ohansson 
Näringslivschef 

Karlshamns kommun, Näringslivsenheten 
Rådhuset, 374 81 Karlshamn 

E-post. naringsliv@karlshamn.se Tel. 0454-815 00, Fax. 0454-816 25 



Programmet antaget av kommunfullmäktige 
2014-XX-XX 

Näringspolitiskt program för 
Karlshamns kommun 

•• 

FORSLAG 

Karlshamns kommun • Kommunledningsförvaltningen • Näringslivsenheten 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn· Tel +46 454-810 00 

E-post: info@karlshamn.se · Hemsida: www.karlshamn.se 
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Förord 

Karlshamn kommuns näringspolitiska program ska klargöra övergripande mål och 
prioriteringar för kommunens näringslivsarbete. Det kommunövergripande programmet ska 
vara vägledande för arbetet i hela kommunkoncernen och i alla koncernens verksamheter. 

Programmet utgår bland annat från kommunens vision, kommunens omvärldsanalys och har 
nära kopplingar till regionala strategier för tillväxt. Det övergripande målet för 
näringslivsarbetet är att bidra till att Karlshamn växer med nya invånare, företag och 
arbetsplatser samt bidra till en hållbar utveckling. 

1. Inledning 

Näringspolitiska programmet utgör ett viktigt underlag för bedömningar och beslut som rör 
kommunens roll i näringspolitiken och anger den riktning som kommunen kommer att basera 
sitt näringslivsarbete på under de kommande åren. 
Näringslivsarbetet har som syfte att verka för att uppnå kommunens vision 1. Karlshamns 
kommuns näringspolitiska program ska klargöra övergripande mål och prioriteringar för 
nä ringslivsarbetet 

När företag gror och frodas i inspirerande miljöer och fler företag väljer att etablera sig i 
kommunen går utvecklingen åt rätt håll. För att lyckas med detta måste kommunen och 
näringslivet samverka. Genom samverkan kan kommunen erbjuda ett livsklimat som innebär 
goda möjligheter till boende, arbete, välbefinnande, utveckling och nya satsningar. 

Kommunfullmäktige antog i december 2013 en ny vision för Karlshamn. Denna vision ska 
genomsyra det näringspolitiska arbetet. Visionen "Karlshamn, en plats för liv och lust" bygger 
på fyra fokusområden men sammanfattas i en portal. l Karlshamn möts människor, tankar byts 
och företag gror och frodas i inspirerande miljöer med den digitala tekniken som hävstång i ett 
hållbart samhälle. Karlshamn är en kulturell mötesplats med sitt rika utbud av konst, teater och 
musikupplevelse r. Med attraktiva boenden för varje livsstil och behov vid havet, i staden eller 
skogen skapar vi tillsammans en plats för liv och lust. 

Näringslivsarbetet har till syfte att bredda och fördjupa de ambitioner som kommunen byggt 
upp under de senaste åren tillsammans med näringslivets intressenter vad gäller arbetet för 
ett stark och hållbart näringslivsklimat. 

1 Karlshamns vision för 2020, fastställd av kornmunfullmäktige 2013-12-02 § 182 
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Kommunkoncern sko erbjuda godo förutsättningar för att; 
• d riva och utveckla fä reta g 
• lokalisera och etablera företag 
• starta företag 

Den kraft och det engagemang som finns i kommunen för de näringspolitiska frågorna ska tas 
tillvara och förstärkas. Karlshamn ska vara en kommun som erbjuder livskvalitet, långsiktig 
hållbarhet och vara en plats där människor vill bo, verka och uppleva. Ambitionen är ett 
mångsidigt och växande näringsliv, smart logistik och en unik hamn som placerar Karlshamn i 
centrum i det expansiva Östersjöområdet 

Kommunen sko tillhandohållo; 
• en serviceinriktad kommunal verksamhet 
• en ändamålsenlig och fungerande infrastruktur 
• en effektiv och rättssäker myndighetsutövning 
• ett starkt platsvarumärke 

Kommunens verksomheter sko; 
• förenkla och underlätta för företagen i kontakten med oss som kommun och 

myndighet 
• vara tillgängliga samt ha ett professionellt bemötande och återkoppla skyndsamt 
• samordna olika aktörer vid behov av kontakt med olika offentliga verksamheter 
• tillhandahålla en personlig servicekultur och utgå från såväl företagens som 

medborgarnas behov 

Implementering och budget 
Programmet omfattar samtliga bolag och nämnder och ska genomsyra arbetet i hela 
kommunkoncernen. 
Varje verksamhet och nämnd ansvarar för att det näringspolitiska programmet implementeras 
i respektive verksamhetsområde. För detta avsätts medel och personella resurser för att 
finansiera och medverka i eventuella aktiviteter och kompetenshöjande åtgärder för att uppnå 
programmets intentioner. 

2. Programmets utgångspunkter i korthet 

Ett bra näringslivsklimat skapas av många olika faktorer och kommunen råder inte ensam över 
alla dessa. Karlshamns kommun ska inom sina olika ansvarsområden medverka till att 
näringslivet ges bra förutsättningar att driva, utveckla, etablera och starta verksamheter och 
på detta sätt bidra till ett gott näringslivsklimat och en stark tillväxt. 
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En viktig uppgift är att ge service till företagen och samordna den mångfald av aktörer som är 
involverade i näringslivsutvecklingen inte minst då det finns behov av kontakt med det 
offentliga. En kontinuerlig dialog mellan företagen och kommunen är angelägen för att 
upprätthålla ett bra näringslivsklimat 

Utöver kommunens mer direkta näringslivsarbete har företagen ofta ett mer mångfacetterat 
behov inte minst inom den kommunala kärnverksamheten såsom tillgång till barnomsorg, 
skola, rekreation, kollektivtrafik och infrastruktur, tillgång till vidareutbildning och råd och 
anvisningar inom myndighetssektorn såsom planer och bygglov etc. 
För att få fler företag som etablerar sig i Karlshamn krävs dessutom ett utbud av olika 
boendemiljöer, ett bra fritids utbud, kultur och en livskvalitet utöver det vanliga som lockar 
företagaren med sin familj till kommunen. Kommunens bolag, nämnder och förvaltningar 
spelar därför en mycket viktig roll i det näringspolitiska perspektivet. 

Kommunen ska vara en aktiv part i det regionala tillväxtarbetet inom Region Blekinge. 
Kommunen spelar också en viktig roll som ägare av de kommunala bolagen och som delägare i 
NetPort Science Park. 

3. Syfte 

Syftet med det näringspolitiska programmet är att peka ut önskvärd riktning för hur 
kommunkoncernen ska bidra till utveckling av näringslivet i kommunen under de närmaste 
åren. Programmet ska vara ett stöd för förtroendevalda och anställda som arbetar i 
kommunen med näringslivsfrågor och vara vägledande för kommunens olika verksamheter i 
dialogen med näringslivets representanter avseende utvecklingen i kommunen. 

4. Övergripande mål 

Det näringspolitiska arbetet ska bidra till att Karlshamn växer med nya invånare, företag och 
arbetstillfällen samt bidra till att Karlshamns varumärke stärks. Näringslivsarbetet ska ge 
ömsesidig nytta för samtliga involverade parter. 

Näringslivsarbetet ska bidra till att: 

• öka antalet invånare och antalet nya arbetstillfällen 

• verka för företagsetableringar och expansionsmöjligheter för befintliga företag 

• skapa en bra och långsiktig dialog med företagen i kommunen 

• marknadsföra och stärka varumärket Karlshamn 
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• erbjuda goda förutsättningar till ett hållbart och attraktivt näringslivsklimat 

• förenkla för företagen i kontakten med oss som kommun och myndighet 

5. strategiska utvecklingsområden 

De strategiska utvecklingsområdena ska bidra till att visionen uppnås och skapar tillväxt 
genom fler invånare, fler besökare, nya arbetstillfällen, en utveckling av det befintliga 
näringslivet samt ge nya etableringar. 

• Logistik o hamn 

Karlshamn satsar på logistik och transport. Utvecklingsarbetet med att etablera 
företag i det hamnnära området i Stilleryd ska accelerera med inriktningsmålet att 
uppnå 500 nya arbetstillfällen. 

Verka för att en järnvägsförbindelse mellan Karlshamn och Olofström (Sydostlänken) 
ska byggas för att förbättra godstransporterna. 

• N et Port Science Park 

satsningen på högskola och eftergymnasial utbildning ska fortsätta med inriktnings
målet att 2020 uppnå 2000 studenter. 

Företagsutvecklingen genom N et Port Science Park ska fortsätta med inriktningsmålet 
att 2020 uppnå 1100 nya arbetstillfällen samt 125 nya företag inom NetPorts 
fokusområde n: Digitala medier, Intelligent logistik/ITS och Energi. 

• Destination Karlshamn 

Karlshamn ska attrahera fler besökare genom att vi tar vara på de strukturella fördelar 
som finns; det kustnära läget, den egna karaktären och det stora utbudet av unika 
besöksmål och upplevelser. Fokus ska ligga på att stärka destinationen genom lokal 
och regional samverkan, produktutveckling, ett värdskap i världsklass och ett tydligt 
och tillgängligt utbud. 

Karlshamn ska utvecklas med spännande mötesplatser som inspirerar till meningsfullt 
liv där mångfalden blommar. Det flödar av konst, teater och musik med upplevelser 
utöver det vanliga. 
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• Attraktiva boendemiljöer 

Vi satsar på unika boendemiljöer för varje livsstil och behov, i staden, skogen eller vid 
havet. Vi erbjuder lägenheter och tomter som ger möjligheter till ett blandat boende 
som stämmer väl överens med efterfrågan. Inom 10 år ska cirka 1000 nya bostäder 
uppföras. 

l befintlig bebyggelse på landsbygden och i kustremsan ska förtätning ske. 

6. Implementering av det näringspolitiska programmet 

Det kommunövergripande näringspolitiska programmet ska ge stöd åt kommunens 
verksamheter och nämnder avseende de politiska intentionerna för näringslivsarbetet 
Näringslivschefen ansvarar för att programmet implementeras genom att informera om 
programmets intentioner i olika sammanhang. 

Karlshamns kommun ska i näringslivsarbetet vara öppen för att samarbeta med lokala, 
regionala, nationella och internationella företrädare för näringsliv, högskola och olika 
branschorganisationer med flera. Kommunen ska dra nytta av erfarenheter och kunskaper hos 
andra kommuner och regionala aktörer samtidigt som kommunen visar upp och delar med sig 
av sitt eget arbete. Att delta i konferenser, mässor och samverka med andra kommuner ger 
möjlighet till att knyta värdefulla kontakter och vidga de egna referensramarna samtidigt som 
kommunens verksamhet synliggörs. Kommunen ska verka för en utökad internationalisering 
och beakta möjligheten till projektfinansiering av nya utvecklingsområden via Eus fonder och 
program. 

7. Budget 

Budget för att bedriva det övergripande näringspolitiska arbetet finns inom ramen för 
Kommunstyrelsens ansvarsområde i Kommunledningsförvaltningen. 

8. Organisation 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Karlshamns kommuns näringspolitiska program. l näringspolitiken 
ingår en rad frågor som Kommunfullmäktige delegerat ansvar för till nämnderna och operativt 
till förvaltningarna. 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansvarar för det övergripande näringslivsarbetet med det näringspolitiska 
programmet som grund. Kommunen spelar också en viktig roll som ägare i kommunala bolag 
och som delägare i N et Port Science Park. 

Nämnderna och förvaltningarna 

Varje nämnd och förvaltning har ansvar för genomförande av det näringspolitiska programmet 
inom ramen för sitt verksamhetsområde. Ett bra företagsklimat förutsätter att det finns goda 
kontaktvägar mellan företagen och representanter för nämnder och förvaltningar. 

Näringspolitiska gruppen 

Den näringspolitiska gruppen består av representanter för den politiska majoriteten, 
oppositionen samt kommundirektören och näringslivschefen. Vid behov ska företrädare för de 
kommunala bolagen och nämnderna knytas till gruppen. 
Näringspolitiska gruppen svarar för övergripande dialog och diskussioner om hur 
kommunkoncernen på ett optimalt sätt ska leva upp till det näringspolitiska programmets 
intentioner. Dialogen ska bygga upp ett långsiktigt förtroende för kommunens näringspolitik 
och visa på kommunkoncernens engagemang för näringslivets frågor. 

Näringslivschefen 

Näringslivschefen ansvarar gentemot kommunstyrelsen för den övergripande samordningen 
av Karlshamns kommuns näringslivsarbete. 

Näringslivsrådet 

Kommunkoncernens dialog med näringslivets representanter ska i första hand ske via 
näringslivsrådet Rådet består av representanter från kommunen, företag, föreningar och 
organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Vid behov kallas också experter inom olika 
kommunala kompetensområden till rådets möten. Rådet träffas regelbundet och är 
samtalspart till näringspolitiska gruppen. Vid dessa möten finns möjlighet att lägga fram förslag 
till kommunala beslut. 
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Förord 

Karlshamn kommuns näringspolitiska program ska klargöra övergripande mål och prioriteringar 
för kommunens näringslivsarbete. Det kommunövergripande programmet ska vara vägledande 
för arbetet i hela kommunkoncernen och i alla koncernens verksamheter. 

Programmet utgår bland annat från kommunens vision, kommunens omvärldsanalys och har 
nära kopplingar till regionala strategier för tillväxt. Det övergripande målet för 
näringslivsarbetet är att bidra till att Karlshamn växer med nya invånare, företag och 
arbetsplatser samt bidra till en hållbar utveckling. 

1. Inledning 

Näringspolitiska programmet utgör ett viktigt underlag för bedömningar och beslut som rör 
kommunens roll i näringspolitiken och anger den riktning som kommunen kommer att basera 
sitt näringslivsarbete på under de kommande åren. 

När företag gror och frodas i inspirerande miljöer och fler företag väljer att etablera sig i 
kommunen går utvecklingen åt rätt håll. För att lyckas med detta måste kommunen och 
näringslivet samverka. Genom samverkan kan kommunen erbjuda ett livsklimat som innebär 
goda möjligheter till boende, arbete, välbefinnande, utveckling och nya satsningar. 

På en isolerad planet som vår är en evig tillväxt baserad på förbrukning av jordens 
naturtillgångar en omöjlighet. Ändå är det just så vår tillväxt har definierats sedan länge. Nu 
håller en förändring på att ske genom att fler och fler företagare, entreprenörer, näringsidkare 
och visionärer förstått att en omställning till ett hållbart näringsliv är en nödvändighet. Det 
betyder att alltfler insett att mänsklig verksamhet inte kan tära mer på jordens resurser utan 
att samtidigt ha en plan för hur detta kan kompenseras. 
Karlshamn vill vara en del i denna utveckling. 
Näringslivsarbetet har till syfte att dra till sig och stimulera ett progressivt, medvetet 
företagande i syfte att bli ett centrum för en omställning till ett, i verklig betydelse, hållbart 
samhälle. 
Ett hållbart samhälle är bara möjligt med ett hållbart företagande och ett hållbart företagande 
är enbart möjligt utan beroende av fossila energikällor/drivmedel och utan resursslöseri. 
Karlshamns näringslivsarbete vill att Karlshamn ska bli en magnet som drar till sig 
entreprenörer och företagare som insett detta och vill förändra världen till det bättre. 

Kommunkoncernen ska erbjuda goda förutsättningar för att; 
• driva och utveckla företag 
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• lokalisera och etablera företag 

• starta företag 

Den kraft och det engagemang som finns i kommunen för de näringspolitiska frågorna ska tas 
tillvara och förstärkas. Karlshamn ska vara en kommun som erbjuder livskvalitet, långsiktig 
hållbarhet och vara en plats där människor vill bo, verka och uppleva. Ambitionen är ett 
mångsidigt och växande näringsliv, smart logistik och en unik hamn som placerar Karlshamn i 
centrum av södra Östersjöområdet 
l Karlshamn öppnar sig sjövägarna till jordens alla hörn genom att hamnen kan angöras av de 
största fartyg som kan gå in i Östersjön 

Kommunen ska tillhandahålla; 

• en serviceinriktad kommunal verksamhet 

• en ändamålsenlig och fungerande infrastruktur 

• en effektiv och rättssäker myndighetsutövning 

• bästa möjliga barnomsorg, skola, sjukvård, handikappomsorg och äldreomsorg 

• särskilt stöd till företag med klart uttalade miljöambitioner 

Kammunens verksamheter ska; 

• förenkla och underlätta för företagen i kontakten med oss som kommun och 
myndighet 

• vara tillgängliga samt ha ett professionellt bemötande och återkoppla skyndsamt 

• samordna olika aktörer vid behov av kontakt med olika offentliga verksamheter 
• tillhandahålla en personlig servicekultur och utgå från såväl företagens som 

medborgarnas behov 

• tillhandahålla fjärrvärme från (näst intill) fossilfri spillvärme 

• tillhandahålla fibernät för bredband 

• tillhandahålla el från förnyelsebara energikällor 

Implementering och budget 
Programmet omfattar samtliga bolag och nämnder och ska genomsyra arbetet i hela 
kommun koncernen. 
Varje verksamhet och nämnd ansvarar för att det näringspolitiska programmet implementeras i 
respektive verksamhetsområde. För detta avsätts medel och personella resurser för att 
finansiera och medverka i eventuella aktiviteter och kompetenshöjande åtgärder för att uppnå 
programmets intentioner. 
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2. Programmets utgångspunkter i korthet 

Ett bra näringslivsklimat skapas av många olika faktorer och kommunen råder inte ensam över 
alla dessa. Karlshamns kommun ska inom sina olika ansvarsområden medverka till att 
näringslivet ges bra förutsättningar att driva, utveckla, etablera och starta verksamheter och på 
detta sätt bidra till ett gott näringslivsklimat och en stark tillväxt. 

En viktig uppgift är att ge service till företagen och samordna den mångfald av aktörer som är 
involverade i näringslivsutvecklingen inte minst då det finns behov av kontakt med det 
offentliga. En kontinuerlig dialog mellan företagen och kommunen är angelägen för att 
upprätthålla ett bra näringslivsklimat 

Utöver kommunens mer direkta näringslivsarbete har företagen ofta ett mer mångfacetterat 
behov inte minst inom den kommunala kärnverksamheten såsom tillgång till barnomsorg, 
skola, rekreation, kollektivtrafik och infrastruktur, tillgång till vidareutbildning och råd och 
anvisningar inom myndighetssektorn såsom planer och bygglov etc. 
För att få fler företag som etablerar sig i Karlshamn krävs dessutom ett utbud av olika 
boendemiljöer, ett bra fritidsutbud, kultur och en livskvalitet utöver det vanliga som lockar 
företagaren med sin familj till kommunen. Kommunens bolag, nämnder och förvaltningar 
spelar därför en mycket viktig roll i det näringspolitiska perspektivet. 

Kommunen ska vara en aktiv part i det regionala näringslivsarbetet inom Region Blekinge. 
Kommunen spelar också en viktig roll som ägare av de kommunala bolagen och som delägare i 
N et Port Science Park. 

3. Syfte 

Syftet med det näringspolitiska programmet är att peka ut önskvärd riktning för hur 
kommunkoncernen ska bidra till utveckling av näringslivet i kommunen under de närmaste 
åren. Tyngdpunkten ska läggas på företag som ger oss bättre möjligheter att nå det fossilfria 
samhället. Programmet ska vara ett stöd för förtroendevalda och anställda som arbetar i 
kommunen med näringslivsfrågor och vara vägledande för kommunens olika verksamheter i 
dialogen med näringslivets representanter avseende utvecklingen i kommunen. 

4. Övergripande mål 

Det näringspolitiska arbetet ska bidra till att Karlshamn växer med nya invånare, företag och 
arbetstillfällen samt bidra till att Karlshamns varumärke stärks. Näringslivsarbetet ska ge 
ömsesidig nytta för samtliga involverade parter. 
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Näringslivsarbetet ska bidra till att: 

• öka antalet invånare och antalet nya arbetstillfällen 

• verka för företagsetableringar och expansionsmöjligheter för befintliga företag 

• skapa en bra och långsiktig dialog med företagen i kommunen 

• erbjuda goda förutsättningar till ett hållbart och attraktivt näringslivsklimat 

• förenkla för företagen i kontakten med oss som kommun och myndighet 

• förbättra miljön i Karlshamn 

• minska utsläppen av växthusgaser 

5. strategiska utvecklingsområden 

De strategiska utvecklingsområdena ska bidra till att visionen uppnås och skapar tillväxt 
genom fler invånare, fler besökare, nya arbetstillfällen, en utveckling av det befintliga 
näringslivet samt ge nya etableringar. 

• Logistik o hamn 

Karlshamn satsar på logistik och transport. Utvecklingsarbetet med att etablera företag 
i det hamnnära området i Stilleryd ska accelerera med inriktningsmålet att uppnå 500 
nya arbetstillfällen. 

Verka för att en järnvägsförbindelse mellan Karlshamn och Olofström (Sydostlänken) 
ska byggas för att förbättra godstransporterna. 

• NetPort Science Park 

satsningen på högskola och eftergymnasial utbildning ska fortsätta med inriktnings
målet att 2020 uppnå 2000 studenter. 

Företagsutvecklingen genom NetPort Science Park ska fortsätta med inriktningsmålet 
att 2020 uppnå 1100 nya arbetstillfällen samt 125 nya företag inom NetPorts 
fokusområden: Digitala medier, Intelligent logistik/ITS och Energi. 

• Destination Karlshamn 
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Karlshamn ska attrahera fler besökare genom att vi tar vara på de strukturella fördelar 
som finns; det kustnära läget, den egna karaktären och det stora utbudet av unika 
besöksmål och upplevelser. Fokus ska ligga på att stärka destinationen genom lokal och 
regional samverkan, produktutveckling, ett värdskap i världsklass och ett tydligt och 
tillgängligt utbud. 

Karlshamn ska utvecklas med spännande mötesplatser som inspirerar till meningsfullt 
liv där mångfalden blommar. Det flödar av konst, teater och musik med upplevelser 
utöver det vanliga. 

• Attraktiva boendemiljöer 

Vi satsar på unika boendemiljöer för varje livsstil och behov, i staden, skogen eller vid 
havet. Vi erbjuder lägenheter och tomter som ger möjligheter till ett blandat boende 
som stämmer väl överens med efterfrågan. Inom 10 år ska cirka 1000 nya bostäder 
uppföras. 

l befintlig bebyggelse på landsbygden och i kustremsan ska förtätning ske. 
Med syftet att befästa Karlshamn som en attraktiv boendeort kommer kommunen inte 
att tumma på strandskyddet utan värna om alla kommuninvånares möjligheter att 
ströva längs stränderna. 
Likaså kommer kommunen att göra allt för att uppfylla miljömålen "levande skog" och 
"biologisk mångfald" då dessa bidrar till att göra Karlshamn till en plats där många vill 
bo. 

Gröna näringar 
Näringslivet är en helt nödvändig part för att skapa ett hållbart samhälle. Ju fler gröna 
företagare som startar miljömedvetna verksamheter i kommunen desto fler kommer 
att söka sig hit. Därför är det viktigt att kommunen attraherar företag med avncerade 
miljösträvanden vars etablering i kommunen kan verka som stimulans för likasinnade 
att också söka sig till Karlshamn. 

Närodlat 

För att stimulera en omställning till, och etablering av ekologiskt jordbruk i Karlshamn 
kommer kommunen att med alla medel som lagen tillåter stödja sådan verksamhet. 



Närproducerat 
För att stimulera små verksamheter med uttalad strävan att tillgodose behov i 
närområdet kommer kommunen att med alla medel som lagen tillåter stödja sådan 
verksamhet. 

6. Implementering av det näringspolitiska programmet 

Det kommunövergripande näringspolitiska programmet ska ge stöd åt kommunens 
verksamheter och nämnder avseende de politiska intentionerna för näringslivsarbetet 
Näringslivschefen ansvarar för att programmet implementeras genom att informera om 
programmets intentioner i olika sammanhang. 

Karlshamns kommun ska i näringslivsarbetet vara öppen för att samarbeta med lokala, 
regionala, nationella och internationella företrädare för näringsliv, högskola och olika 
branschorganisationer med flera. Kommunen ska dra nytta av erfarenheter och kunskaper hos 
andra kommuner och regionala aktörer samtidigt som kommunen visar upp och delar med sig 
av sitt eget arbete. Att delta i konferenser, mässor och samverka med andra kommuner ger 
möjlighet till att knyta värdefulla kontakter och vidga de egna referensramarna samtidigt som 
kommunens verksamhet synliggörs. Kommunen ska verka för en utökad internationalisering 
och beakta möjligheten till projektfinansiering av nya utvecklingsområden via Eus fonder och 
program. 

7. Budget 

Budget för att bedriva det övergripande näringspolitiska arbetet finns inom ramen för 
Kommunstyrelsens ansvarsområde i Kommunledningsförvaltningen. 

8. Organisation 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Karlshamns kommuns näringspolitiska program. l näringspolitiken 
ingår en rad frågor som Kommunfullmäktige delegerat ansvar för till nämnderna och operativt 
till förvaltningarna. 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansvarar för det övergripande näringslivsarbetet med det näringspolitiska 
programmet som grund. Kommunen spelar också en viktig roll som ägare i kommunala bolag 
och som delägare i NetPort Science Park. 

Nämnderna och förvaltningarna 

Varje nämnd och förvaltning har ansvar för genomförande av det näringspolitiska programmet 
inom ramen för sitt verksamhetsområde. Ett bra företagsklimat förutsätter att det finns goda 
kontaktvägar mellan företagen och representanter för nämnder och förvaltningar. 

Näringspolitiska gruppen 

Den näringspolitiska gruppen består av representanter för den politiska majoriteten, 
oppositionen samt kommundirektören och näringslivschefen. Vid behov ska företrädare för de 
kommunala bolagen och nämnderna knytas till gruppen. 
Näringspolitiska gruppen svarar för övergripande dialog och diskussioner om hur 
kommunkoncernen på ett optimalt sätt ska leva upp till det näringspolitiska programmets 
intentioner. Dialogen ska bygga upp ett långsiktigt förtroende för kommunens näringspolitik 
och visa på kommunkoncernens engagemang för näringslivets frågor. 

Näringslivschefen 

Näringslivschefen ansvarar gentemot kommunstyrelsen för den övergripande samordningen av 
Karlshamns kommuns näringslivsarbete. 

Näringslivsrådet 

Kommunkoncernens dialog med näringslivets representanter ska i första hand ske via 
näringslivsrådet Rådet består av representanter från kommunen, företag, föreningar och 
organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Vid behov kallas också experter inom olika 
kommunala kompetensområden till rådets möten. Rådet träffas regelbundet och är 
samtalspart till näringspolitiska gruppen. Vid dessa möten finns möjlighet att lägga fram förslag 
till kommunala beslut. 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 4 

Kornmunstyrelsen 2014-03-25 

§ 61 2014/1067 

Leverans av två maträtter per dag- ny avgift för matdistribution 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kornmunfullmäktige 

att anta ny avgift, 58 kronor, för matdistribution från och med 2014-05-01 

att den nya avgiften indexuppräknas från 2015-01-01 enligt tidigare beslut om 
Måltidstaxor för omsorgsförvaltningen, KF 2010-06-16 § 91. 

Sammanfattning 

76 

Omsorgsnämnden beslutade 2013-10-30 § 144 om lokal valfrihet inom äldreomsorgen. 
Förvaltningen gick i uppdrag att ta fram ett skriftligt förfrågningsunderlag till 
kostenheten angående leverans av alternativa maträtter. 

Tekniska nämnden har beslutat om svar 2014-01-22 § 14. Kostnadsökningen motsvarar 
en heltidstjänst och berälmas till 370 tia/år, vilket motsvarar en höjning av portions
priset med 3,75la/portion. Om omsorgsnämnden ska subventionera i samma omfattning 
som tidigare (Il%) innebär detta en ökad kostnad för personer med matdistribution med 
3 kr/portion. Detta innebär ett nytt pris för matdistribution till ordinärt boende på 
58 kr/portion jämfört med 55 kr/portion idag. 

Beslutsunderlag 
• Omsorgsnämndens protokoll2014-02-28 § 25 
• Tekniska nämndens protokoll2014-01-22 § 14. 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-03-11 §55. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 

Omsorgsnämnden 2014-02-28 

§ 25 

Leverans av två olika maträtter per dag 

Omsorgsnämndens beslut 

att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att skicka förfrågan till kostenheten om att 
fårsöksprojekt med två rätter per dag inom särskilt boende startas så snart som 
möjligt. 

att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att anta ny taxa, 58 kronor, får matdistribution från och med 2014-05-01. 

att den nya taxan indexuppräknas från 2015-01-01 enligt tidigare beslut om 
Måltidstaxor får omsorgsfårvaltningen, KF 2010-06-16 § 91 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden beslutade 2013-10-30 § 144 om lokal valfrihet inom 
äldreomsorgen. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram ett skriftligt 
förfrågningsunderlag till kostenheten angående leverans av alternativa rätter. 

Tekniskanämnden harbeslutat om svar 2014-01-22 § 14. Kostnadsökningen 
motsvarar en heltidstjänst och beräknas till 370 tlcr/år, vilket motsvarar en höjning av 
portionspriset med 3,75 kr/portion. Om omsorgsnämnden ska subventionera i samma 
omfattning som tidigare (Il %) innebär detta en ökad kostnad får personer med 
matdistribution med 3 kr/portion. Omsorgsnämndens subvention blir 
75 öre/portion. Detta innebär ett nytt pris får matdistribution till ordinärt boende på 
58 kronor/portion järnfort med 55 kr/portion idag. 

Beslutsunderlag 
Missiv, Lokal valfrihet inom äldreomsorgen- Leverans av två olika rätter per dag, 
2014-02-18. 
Tjänsteslcrivelse Lokal valfrihet inom äldreomsorgen - Leverans av två olika rätter 
per dag, 2014-02-18. 
Tekniska nämndens beslut 2014-01-22 § 14, förfrågningsunderlag fråo 
omsorgsförvaltningen till kostenheten angående leverans av två olika maträtter per 
dag. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmälctige 
Anette Ericson, ekonom 
Ulrika Johannesson Olsson Ve hemtjänst 
Doris Zetterqvist, ve särskilt boende 
Tekniska nämnden 
Kostenheten 
Avgiftshandläggarna omsorgsfårval !n ingen 



TJÄNSTESKRIVELSE 
2014-02-18 

1 (2) 

Lokal valfrihet inom äldreomsorgen- Leverans av två olika 
maträtter per dag 
Dn r 2013/1549 

Bakgrund 
Omsorgsnämnden beslutade 2013-10-30 § 144 om lokal valfrihet inom 
äldreomsorgen. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram ett skriftligt 
förfrågningsunderlag till kostenheten angående leverans av alternativa rätter. 

Tekniska nämnden har beslutat om svar 2014-01-22 § 14. l Tekniska 
nämndens beslut framgår att det genomfördes ett projekt med erbjudande 
om två rätter inom äldreomsorgens matdistribution våren 2012 för att 
utvärdera vad som krävs i form av utrustning och/eller arbetstid för att lyckas 
på ett bra sätt. 

Fyra kök berörs vad gäller matdistribution till ordinärt boende och behov finns 
av att utöka med totalt en heltidstjänst. Dessutom krävs viss komplettering av 
utrustning. 

Kostnaden för nyinvesteringar beräknas till170 tkr där kostnaden kommer att 
begäras i kompletteringsbudget 2014 av tekniska nämnden. 

Kostnaden för en heltidstjänst beräknas till 370 tkr/år vilket motsvarar en 
höjning av portionspriset med 3, 75 kr/portion. 

Angående kostnadsuträkning för alternativrätt inom särskilt boende vill 
Tekniska nämnden genomföra liknande försöksperiod som genomfördes inom 
matdistributionen år 2012 för att på ett adekvat sätt kunna fastställa 
investeringsbehov, personalkostnader samt kostnadsökning per portion. 

Bedömning 
Omsorgsnämndens kostnad för matdistribution till ordinärt boende är 
beräknad utifrån kostenhetens självkostnad. 

Omsorgsnämnden subventionerar idag portionspriset för matdistribution med 
11% där Omsorgsnämnden betalar 61,81 kr/portion till kostenheten och den 
enskilde brukaren betalar 55 kronor/portion till omsorgsnämnden. 

Den nya självkostnaden för matdistribution vid leverans av två olika maträtter 
blir 65,56 kr/portion, en ökning med 3, 75 kr/portion. 

Karlshamns kommun · Omsorgsförvaltningen · Kansli 
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Om omsorgsnämnden ska subventionera i samma omfattning som tidigare 
(11 %) innebär detta en ökad kostnad för personer med matdistribution med 
3 kr/portion och med 75 öre/portion för omsorgsnämnden. 

Detta innebär ett nytt pris för matdistribution till ordinärt boende på 
58 kronor/portion jämfört med 55 kr/portion idag. 

Kostnaden för matdistribution har legat på samma nivå (55 kr) sedan 2012. 
Enligt KF 2010-06-16 § 91 indexjusteras omsorgsnämndens taxor årligen. 
Eftersom priserna avrundas till närmaste hel krona slår inte indexjusteringen 
igenom förrän efter ett par år. 

Den totala kostnadsökningen på 370 t kr fördelas, enligt ovanstående förslag, 
med 75 t kr per år för omsorgsnämnden och med 295 t kr per år för brukare 
med matdistribution. 

Efter kontroll i närliggande kommuner kan man se att sölvesborg har en 
extrarätt att välja på varje vecka (samma varje dag) till en kostnad av 59 
kronor per lunch. Olofström har kyld mat som levereras till brukarna en gång i 
veckan. Brukarna får ut en lista veckan innan och kan välja på 14 olika rätter 
för kommande vecka till en kostnad av 46 kronor per lunch. 

l dagsläget är det svårt att göra beräkning för kostnadsökningen för två 
maträtter inom särskilt boende eftersom försöksprojektet inte är genomfört. 
Kostnadsökningen bedöms dock bli av mindre omfattning. Antalet portioner i 
särskilt boende är högre än i matdistribution så kostnadsökningen för 
omsorgsnämnden borde ligga något högre än den som beskrivits ovan. 

l 

Samtidigt kanske det finns andra samordningsvinster som försöksprojektet 
kommer att visa. 

Annelie Myrbeck 
Förvaltningschef 

Anette Ericson 
Ekonom 

Karlshamns kommun · Omsorgsförvaltningen · Kansli 
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Tekniska nämnden 2014-01-22 

TN § 14 2013.1436.055 

Förfrågningsunderlag från omsorgsförvaltningen till koslenheten angående leV!:J:J!!U 
av två olika maträtter per dag 

Tekniska nämndens heslut 

att godkämm informationen 

att äterrapportering sker 2014-05-21 

Sammanfattning 

Under våren2012 genomfOrdes ett projekt med erbjudande om två rätterinom 
äldreomsorgens matdistribution. Syftet med projektet var att utvärdera hur det fungerar 
praktiskt i köken, om det krävs mer utrustning ochfeller mer arbetstid, 

Inom äldreomsorgen berördes köken på Gustavsborg, Östralycke, Nonevång och 
Nyponbacken. De tre sistnämnda är integrerade kök, som tUlagar mat till både äldreomsorg 
och skola. 

För att arbetet ska flyta bra behöver personalen i de fyra berörda köken utökas tillfålligtvis 
med totalt en heltidstjänst, främst i köket på Gustavsborg eftersom fOrändringen av 
arbetsuppgiftema är störst i detta kök. Denna utökning av tjänstema bedöms vara temporär, 
eftersom den planerade utökning av kostdataprogrammet AIVO kommer att medfora en 
mindre arbetsbelastning for köken när systemet är helt implementerat. 

Komplettering utrustning: 
Gustavsborg: Nedkylningsskåp och tvådelad ugn 8 stick 

Kostnad får nyinvestering av utrustning beräknas till 170 tkr som krävs får att genomfåra 
fårändringen och kommer att begäras i kompletteringsbudget 2014. 
Kostnad för personal: 3 70 tkr/år. De1ma kostnad kommer att ersättas av höjda 
portionspriser. Kostnadsökningen ut till bmkare beräknas til13,75 kr/p01tian. Detta ger en 
höjning från 61,81 kr/portion till 65,56 kr/portion. 

Angående önskemål om kostnadsuträkning får alternativrätt inom särskilt boende krävs 
liknande försöksperiod som genomfordes inom matdistributionen 2012. Detta for att på ett 
adekvat sätt kunna fastställa investeringsbehov, personalkostnader samt kostnadsökning ut 
till brukare. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från enhetschef Diana Sjöström 



KARLSHAMNS KOMMUN 

Tekniska nämnden 

Forts 

Protnl<öllet ska skickas till 

Omsorgsfårvaltningen 
Enhetschefkost Diana Sjöström 
Ekonom Susanne Andersen 
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KARLSHAMNS T<OMMUN 
TillhOr tekniska nämndens 

Svar på fö.rfrågan från O:msorgsförval tningen angående två 
varmrätter inom matdistributionen 

Under våren 2.012 genomfOrdes ett projekt med erbjudande om två-rätter inom äldreomsorgens 
matdistribution. Syftet med projektet var att utvärdera hur det fungerar praktiskt i köken, om det krävs mer 
u trusttung ochleJler mer arbetstid. 

Inom äldreomsorgen berördes fO\iande käk: Gustavsborg, Östralycke, Norreväng och NyponbacketL De tre 
sistnämnda i\r integrerade kök, som tillagar mat till både äldreomsorg och skola. Matsedeln skrevs så att 
skolan och äldreomsorgens maträtter kompletter!lde varandra, på så vis behö~des aldrig mer än två rätter 
tillagas dagligen. För Gustavsborgs kök, so.m nonnalt endast tilutgar mat till äldreomsorgen, blev 
l'Orändringetl större än får de integrerade kökea som sedan innan för det mesta tillagar två rätter dagligen. 
Vissa dagar skickades alternativrätten från Österslättskolans kök. 

För att arbetet ska. tlyta bra behöver personalen i do fyra berörda köken utökas tilltlilligtvis med totalt en 
heltidsyänst, främst i köket på Gustavsberg ellersom förändringen av arbetsuppgifterna är störst i detta kök. 
Denna utökning av tjlinstema bedöms vara temporär, ettersom den planerade utöklling av 
kostdataprogrammet AJVO kommer att medfora en mindre arbetsbelastnitJS får köken .när systemet är helt 
implementerat. 

Komplettering utrostning: 
• wstavsborg: Nedkylliingsskåp & tvådelad ugn & stick 

Kostnad förnyinvestering av utru.stning beräknas tilll70 Tkr som krävs för att genomföra förändringen och 
kommer att begilras i kompletteringsbudget 2014. 
Kostnad för personal: 370 tJa/år. Denna kostnad kommer att ersättas av höjda portionspriser. 
Koslltadsökningen ut till brukore beräkna• ti1!3,75 kr/portion. Detta ger en höjning från 61,81 kr/portion till 
65,56 kr/portion. 

Angående önskemål om kostnadsuträkning for alternativrätt inom särskilt boende krävs liknande 
forsöksperiod som genomlllrdes inom matdistributionen 2012. Detta föt att på ett adekvatsätt kunna 
fastställa investerittgsbehav, personalkostnader samt kostnadsökning ut till brukure. 

l tjänsten 

Diana Sjöström 
EnhetschefKostservice 

Karlshamns kammun • Samhällsbyggnadsförvaltningen • Kostservice 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn. Tel 0454-81315,81063,81613,81620 
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Kommunstyrelsen 2014-03-25 

§ 64 2014/117 

Fler bjärtstartare i Karlshamns kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att införskaffa och underhålla bjärtstartare i 
Tennishallen i Karlshamn, medborgarhuset i Svängsta samt N orrevångshallen i Mörrum 

att vidare utreda lämpliga platser för h j ärtstartare i Stemö och i Hällaryd/ Åryd 

att anslå 45 tkr för inköp av bjärtstartare finansieras ur kommunstyrelsens anslag till 
förfogande. 

Sammanfattning 

På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen fortsatt utreda 
behovet av bjärtstartare i kommunen samt undersöka möjligheten att göra Karlshamns 
kommun till en bjärtsäker zon. 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten och Räddnings
tjänsten utrett behovet av än fler h j ärtstartare i Karlshamns kommun. Platser som 
föreslås är Tennishallen i Karlshamn, medborgarhuset i Svängsta samt Norrevängs
hallen i Mörrum. 

l sitt arbete med att bjärtsäkra Karlshamn bör kommunen vidare utreda lämpliga platser 
på Stemö och i Hällaryd/Åryd. För att bli en certifierat bjärtsäker kommun krävs 
emellertid att samtliga medarbetare på samtliga arbetsplatser årligen utbildas i HLR av 
certifierade utbildare, vilket för tillfället inte anses vara genomförbart varken av 
praktiska eller ekonomiska skäl. Däremot kan vi sträva mot att få till bjärtsäkra zoner i 
kommunen. 

Beslutsunderlag 

• Administrativa chefens tjänsteskrivelse 2014-03-16. 



2014-03-16 2014/117 

Fler bjärtstartare i Karlshamns kommun 

Bakgrund 

På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen fortsatt utreda 
behovet av fler bjärtstare i kommunen samt undersöka möjligheten att göra 
Karlshamns kommun till en bjärtsäker zon. 

Räddningstjänsten har tidigare fått i uppdrag att införskaffa och drifthålla 
bjärtstartare får kommunens räkning. Så har dock inte skett i den omfattning 
kommunen beslutat om på grund av diverse interna omständigheter på 
räddningstjänsten. Därfår har kommunen får avsikt att teckna avtal med certifiera! 
företag får ändamålet. 

Kommunstyrelsen har hittills beslutat att införskaffat bjärtstartare på följande 
kommunala platser; Rådhuset, stadsteatern, Lokstallarna, Turistbyrån, 
stadsbiblioteket samt Aarurns bildningscenter. Med ekonomisk hjälp av bolagen har 
även Räddningstjänsten placerat ut bjärtstartare i Väggahallen, på Willys i 
Flaggenhuset, på Coop i Asarum och i Svängsta, på Ica laxen i Mörrurn, i 
S tillerydshamnen samt på Eklund en i Hällaryd. Ä ven på Väggabadet finns det en 
h j ärt startare, detta sedan cirka två år tillbaka i samband med orobyggnationen och 
invigningen av det nya badet. 

Förslag 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten och 
Räddningstjänsten utrett behovet av än fler bjärtstartare i Karlshamns kommun. En 
plats som framkommit som fårslag år Tennishallen i Karlshamn eftersom det är full 
aktivitet där samt att närheten till konstgräsplanen gör att man kan täcka in många 
idrottare året runt. En annan plats som saknar bjärtstartare är Sternö. Tennisklubben 
och Sternö vindhamn har pratat om att införskaffa en hjärtstartare. Mörrum är i 
nuläget ganska bjärtstartartätt men då det är mycket aktivitet runt N orrevång borde 
en h j ärtstartare placeras även i N orrevångshall en. I Asarum där det får närvarande 
inte finns särskilt många bjärtstartare är fårslaget att placera en bjärtstartare på 
Asarums lP. Det har under utredningstidens gång emellertid framkommit 
indikationer på att företag kommer sponsra med en bjärtstartare på denna plats. I 
Åryd finns fcir närvarande en bjärtstartare i kyrkan och i Hällaryd finns bjärtstartare 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
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på Ekelunden. I nuläget är det svårt att hitta ett lämpligt ställe att placera. Förslag 
som framkommit är att ge Hällaryds IF eller Åryds hembygdsförening ansvaret. 

2 

I Svängsta finns i nuläget en h j ärtstartare på Konsum. Förslag på lämpliga platser för 
bjärtstartare är AB U Garciahallen vintertid och Marieborg sommartid. 
Räddningstjänsten föreslår emellertid medborgarhuset i Svängsta. Bingo spelas t. ex. 
varje onsdagskväll och det har skett incidenter där tidigare. Med ovanstående i 
åtanke förslås Tennishallen att bli en av de prioriterade platserna för att installera en 
hjärtstartare. Även N orrevångshallen bör prioriteras på grund av skol-och 
idrottsaktiviteterna där och medborgahuset i Svängsta på grund av att platsen 
fungerar som samlingsplats på orten för föreningar o dyl. 

I sitt arbete med att bjärtsäkra Karlshamn bör kommunen vidare utreda lämpliga 
platser på Sternö och i Hällaryd/Åryd. För att bli en certifierat bjärtsäker kommun 
krävs emellertid att samtliga medarbetare på samtliga arbetsplatser årligen utbildas i 
HLR av certifierade utbildare, vilket för tillfället inte anses vara genomförbart varken 
av praktiska och ekonomiska skäl. Däremot kan vi sträva mot att få till h j ärtsälcra 
zoner i kommunen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att införskaffa och underhålla 
h j ärtstartare i Tennishallen i Karlshamn, medborgarhuset i Svängsta samt 
N orrevångshallen i Mömun 

att vidare utreda lämpliga platser för h j ärtstartare i Sternö och i Hällaryd/ Åryd 

att anslå 45 tia för inköp av h j ärtstartare finansieras ur kommunstyrelsens anslag till 
förfogande 

I tjänsten 

J ens Odevall 
Administrativ chef 

Ameli Hultman 
Kommunledningshandläggare 
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Kommunstyrelsen 2014-03-25 

§ 65 2014/1263 

Byggnation av etapp 5 a på Östra Piren 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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

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

Sammanfattning 

Stadsvapnet i Karlshamn AB har beslutat att föreslår ett genomförande av etapp 5 a 
på Östra Piren enligt framlagd redovisning till en beräknad kostnad om 144 mnkr samt 
en utökning av borgensramen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser med 144 
mnkr till sammanlagt 3 70 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Befintliga fastigheter är sedan en tid tillbaka uthyrda till l 00% eller i något fall nästan 
l 00%. Utvecklingen av NetPort Science Park skall möjliggöra utveckling av fler företag 
och att dessa företag kan expandera. Skall målen som är satt till 2020 kunna infrias så 
behöver fastighetsbeståndet utökas. För att kunna fortsätta på den inslagna vägen är det 
nu nödvändigt att bygga ytterligare en etapp, vilken kallas 5 a. Med en bruttoarea på 
6000 kvadratmeter. 

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

Beslutsunderlag 

• stadsvapnet i Karlshamn AB protokoll 2014-03-04 § 17. 

Yrkanden 

Jan-Åke Berg (S) och Kenneth Hake (S) yrkar bifall till stadsvapnet i Karlshamn AB s 
förslag. 
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Kommunstyrelsen 2014-03-25 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå stadsvapnet 
i Karlshamn AB förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit detsamma. 



STADSV APNET I KARLSHAMN AB PROTOKOLL nr 2 

2014-03-04 
' . ,,·, 

§ 17 Beslutsärenden 

l. Byggnation av etapp 5 a på Östra Piren 

Förslag till beslut 

Styrelsen för stadsvapnet i Karlshamn AB beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa 
hos kommunfullmäktige 

att kommunfullmäktige beslutar 

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

att såsom för egen skuld medge en utökning av borgensramen för Karlshamnsfastigheter 
AB:s Iåneförpliktelser med 144 mnkr från dagens 226 mnkr till 370 mnkr jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning 

l 
'"1,: l 
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Befintliga fastigheter är sedan en tid tillbaka uthyrda till l 00% eller i något fall nästan 
100%. Utvecklingen av NetPort Science Park skall möjliggöra utveckling av fler företag 
och att dessa företag kan expandera. Skall målen som är satta till 2020 kunna infrias så 
behöver fastighetsbeståndet utökas. Det är främst med tanke på forskning, på nya företag 
och på sikt fortsatt expansion av högskolan. Majoriteten av de företag (21 stycken) med ca 
125 anställda plus 35 anställda vid BTH hade inte funnits i Karlshamn om satsningen på 
Östra Piren inte blivit beslutad i slutet av 90-talet. Det betyder att många företag hade 
funnits men på annan plats och sannolikt inte i Karlshamn. satsningen på Östra Piren och 
NetPort Science Park fungerar som en katalysator i detta sammanhang. 

F ör att kunna fortsätta på den inslagna vägen är det nu nödvändigt att bygga ytterligare en 
etapp, vilken kallas 5 a. Med en brutto area på 6000 kvadratmeter. Tomterna rymmer en 
total möjlighet på I 4 000 kvadratmeter. 

Etapp 5 a innehåller dels en allmän del med projekterad bio och restaurang samt ev. ett 
mindre gym. Entren är utformad som ett torn vilket symboliserar både den rustik som 
funnits i hamnen med kranar och stora maskiner men också en symbol för det lotstorn som 
en gång funnits i området. Tornets två övre våningar skall vara bokningsbara för både 
företag och allmänhet, priset skall stå i proportion till vad var och en har råd att betala. Det 
som kommer att vara det viktiga är det innehåll som skapas i form av att företag och 
forskning kommer att leva nära varandra i moderna öppna miljöer. 

Att hyra på NetPort Science Park skall kännetecknas av att vara enkelt, funktionellt och 
nära. En enkel betalningsmodell för hyran i form av kronor per anställd och månad med allt 
inräknat, samt med enkla hyresavtal. 

3(6) 



STADSVAPNET I KARLSHAMN AB PROTOKOLL nr 2 

2014-03-04 

§ 17 Beslutsärenden,fortsättning 

Att bygga etapp 5 a blir lite dyrare än kommande etapper (5b och 6) vilket beror på att hela 
området är projekterat i och med denna etapp. Den omfattande kalkyl som är framtagen 
visar på att kostnaden är beräknad till 144 rnnkr. 

Om byggnationen startar i slutet av 2014 kornmer invigningen att kunna ske i början av 
2016. 

Beslutsunderlag 
• Presentation ink! känslighetsanalys av Samuel Henningsson, Karlshamnsfastigheter 

AB 
• Protokollsutdrag från Karlshamnsfastigheter AB:s sammanträde 2014-02-13 

4(6) 



2014-02-17 

Till 
stadsvapnet i Karlshamn AB 

Karlshamnsfastigheter AB - förslag att bygga en ny etapp på 
Östra Piren, kallad Sa 

Bakgrund 
Befintliga fastigheter är sedan en tid tillbaka uthyrda till I 00% eller i något fall nästan l 00%. 
Utvecklingen av NetPort Science Park skall möjliggöra utveckling av fler företag och att dessa 
företag kan expandera. Skall målen som är satta till 2020 kunna infrias så behöver fastighets
beståndet utökas. Det är främst med tanke på forskning, på nya företag och på sikt fortsatt 
expansion av högskolan. Majoriteten av de företag (21 stycken) med ca 125 anställda plus 35 
anställda vid BTH hade inte funnits i Karlshamn om satsningen på Östra Piren inte blivit 
beslutad i slutet av 90-talet. Det betyder att många företag hade funnits men på annan plats och 
sannolikt inte i Karlshamn. satsningen på Östra Piren och NetPort Science Park fungerar som 
en katalysator i detta sammanhang. 

För att kunna fortsätta på den inslagna vägen är det nu nödvändigt att bygga ytterligare en 
etapp, vilken kallas 5 a. Med en brutto area på 6000 kvadratmeter. Tomterna rymmer en total 
möjlighet på 14 000 kvadratmeter. 

Etapp 5 a innehåller dels en allmän del med projekterad bio och restaurang samt ev. ett mindre 
gym. Entren är utformad som ett torn vilket symboliserar både den rustik som funnits i hamnen 
med kranar och stora maskiner men också en symbol för det lotstorn som en gång funnits i 
området. Tornets två övre våningar skall vara bokningsbara för både företag och allmänhet, 
priset skall stå i proportion till vad var och en har råd att betala. Det som kommer att vara det 
viktiga är det innehåll som skapas i form av att företag och forskning kommer att leva nära 
varandra i moderna öppna miljöer. 

Att hyra på NetPort Science Park skall kännetecknas av att vara enkelt, funktionellt och nära. 
En enkel betalningsmodell för hyran i form av kronor per anställd och månad med allt inräknat, 
samt med enkla hyresavtal. 

Att bygga etapp 5 a blir lite dyrare än kommande etapper ( 5b och 6) vilket beror på att hela 
området är projekterat i och med denna etapp. Den omfattande kalkyl som är framtagen visar 
på att kostnaden är beräknad till 144 mnkr. 

Om byggnationen startar i slutet av 2014 kommer invigningen att kunna ske i början av 2016. 

stadsvapnet i Karlshamn AB 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn · Tfn 0454-811 00 · Fax 0454-81 O 40 
E-post: stadsvapnet@karlshamn.se · Hemsida: www.karlshamn.se 



Förslag till beslut 

Styrelsen för stadsvapnet i Karlshamn AB beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos 
kommunfullmäktige 

att kommunfullmäktige beslutar 

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

att såsom för egen skuld medge en utökning av borgensramen för Karlshamnsfastigheter AB:s 
låneforpliktelser med 144 mnkr från dagens 226 mnkr till370 mnkr jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. 

Karlshamn 2014-02-17 dii; 
G a Persson. 

~$1/Jf/1 
Hans Hyllstedt 

Kommundirektör och VD i stadsvapnet Ekonomichef och vice VD i Stadsvapnet 

o Bilagor: Presentation 
Protokollsutdrag från KF AB s styrelsemöte 



Riskanalys för projektet "etapp 5a på Östra Piren" 

Inledning 

Att Karlshamn har och har haft framgång vad gäller befolkningsutvecklingen beror på att 
kommunen tagit strategiska och kloka beslut. Med den negativa befolkningsutveckling vi 
hade mellan 1975 och 2000 är det med stor sannolikhet så att den fortsatt. Av landets 
mindre kommuner, till vilken Karlshamn hör, så är det en prestation att inte tappa befolkning. 
Sedan 2000 har vi haft totalt sett drygt 0,5% tillväxt. Mer än hälften av landets kommuner 
har haft en negativ tillväxt under denna period. Karlshamn ligger på plats 130 i den 
tillväxtligan, vilket är bra. De kommuner som växer snabbast gör det därför att de är 
kranskommuner till de tre storstadsregionerna eller har större universitet eller högskolor i 
sina kommuner. Av de 129 kommuner som ligger före Karlshamn är det 5 som växer utan 
dragkraft från närliggande storregion eller annan liknande dragkraft. Karlshamn har lyckats 
vända risk till framgång under de senaste 12-15 åren. 

Vilka är de största riskerna? 

Att riskbedöma handlar i mångt och mycket om att väga olika sammanhang mot varandra. l 
texten nedan är det just det som gjorts. Under projektets gång har vi i olika sammanhang 
diskuterat olika riskscenarier vilka är sammanställda i detta dokument plus en del synpunkter 
som kom fram vid styrelsemötet med stadsvapnet den 26/2. 

När olika banker kommer att titta på frågan för att med sin riskbedömning sätta ett pris på 
risken -vilket blir nivån på räntan - så är det viktigt att notera att Karlshamnsfastigheter i sig 
självt inte är solida att bygga en fastighet i denna omfattning. Det har gällt tidigare 
investeringar och det gäller även denna investering. Det är endast med stadsvapnet AB i 
ryggen och med beslut i kommunfullmäktige om borgen som projektet är genomförbart. Den 
garantin som en borgen innebär och med Karlshamns kommuns goda ekonomiska ställning 
är förutsättningen för att någon bank över huvudtaget skall titta på objektet. 

Finns det risk att BTH lämnar Karlshamn? 

Problemformuiering: Finns det en risk att BTH väljer att lokalisera sig till endast Karlskrona 
i sitt behov av att spara pengar? 

Risk: Rent mentalt så skulle man kunna fatta ett sådant beslut. Det skulle kunna motiveras 
med att opinionen tystas och kostnaderna för att driva Karlshamn är likvärdiga med 
besparingskravet 

Analys: Sanningen är att intäkterna för BTH i Karlshamn står i paritet med kostnaderna, 
BTH löper en stor risk att studenterna går till andra lärosäten, vilket skulle förvärra ekonomin 
för BTH. Karlshamns kommun är den mest stabila partnern som BTH har bland kommunerna 
likaså en av de största externa finansiärerna. Silen i Karlshamn står också för kreativitet och 
framåtsträvan. NetPort bidrar med ca 3 Mkr per år till BTH via sina projekt vilket tillsammans 
med Karlshamns kommun ger en stark påverkan. BTHs ledning har i olika sammanhang 
uttalat att det beslut som togs 2006 gäller. De rektorer och prorektorer som BTH haft efter 
Per Eriksson har varit positiva, men nuvarande ledning är den mest positiva och 
kommunikativa i frågan om Karlshamn som en partner till BTH. 
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Hur ser kassaflödet ut? 

Problemformulering: Karlshamnsfastigheter har och har haft ett svagt kassaflöde- hur 
hanteras detta vid en expansion? 

Risk: l ett privat fastighetsbolag ar det omöjligt att bygga nytt i den omfattning som gjorts och 
som görs med ett så pass svagt kassaflöde. Med konstruktionen i kommunkoncernen är det 
görligt men då med koncernbidrag. Om kommunen avsäger sig kapitaltäckningsgarantin går 
bolaget i konkurs. 

Analys: l en mindre kommun som Karlshamn är möjligheten till expansion att kunna bygga 
först och fylla fastigheten med hyresgäster sedan. Kommunen kan som ägare välja att 
kapitalisera bolaget, men eftersom det inte finns ett upparbetat kapital tvingas man oaktat att 
låna till detta. Om kommunen via sitt moderbolag väljer att ge koncernbidrag i stället för att 
kapitalisera bolaget så är det en smaksak. Risken är obefintlig eftersom det är ett helägt 
bolag. 

Vad händer om fyllnadsgraden tar längre tid än prognostiserat? 

Problemformulering: Kalkylerna bygger på att byggnaderna står klara i början av 2016 och 
att lokalerna är fyllda till 100 % 2021. Vad blir konsekvensen i ackumulerade förluster om det 
tar längre tid och hur är beräkningen gjord? 

Risk: Att fylla fastigheten på sex år har vid beräkningar ansetts vara rimligt och möjligt. Det 
bygger till stor del på att det finns dedikerade resurser till ändamålet. Om det visar sig att det 
inte är möjligt att fylla fastigheten på den tiden riskerar KFAB att ansamla en större förlust än 
beräknat. 

Analys: Detta är sannolikt denna punkt som medför störst risk. l kalkylarbetet har vi lagt 
mycket tid på att värdera olika alternativ och till sist viktat alternativet mest sannolikt till att 
vara det som vi redovisar i kalkylen. 

Tabellen nedan visar antalet personer som arbetar i företagen i de olika allternativen. 
Maximalt kan byggnaden rymma 450 personer i det format som vi har arbetat fram. Tanken 
är att börja rekrytera företag redan under våren 2014 för att på det sättet kunna fylla på med 
150 personer redan vid invigningen. Det finns redan lite av det som kallas lågt hängande 
frukter på 50 -100 personer som sannolikt vill flytta in i miljön så snart det låter sig göras. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Sannolikt 150 200 250 350 400 450 
Bästa 150 250 300 400 450 450 
Sämsta 50 100 150 200 250 300 

Tabellen nedan visar resultatet per år. l de fall det är underskott har vi räknat in ränta i 
summan för att visa på hela kostnaden. 
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Summorna redovisas i Mkr 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ackumulerat 
Sannolikt -6,8 -5,2 -3,5 -1,3 +1 ,8 +3,7 -11,3 
Bäst -6,8 -3,7 -2,0 +1,3 +3,3 +3,7 -4,2 
Sämst -10,0 -8,5 -6,9 -5,1 -3,3 -1,4 -35,2 

Ser vi till kalkylen för mest sannolika så når vi ett "break even" andra halvåret 2019 och 2024 
är de ackumulerade underskotten återställda. 

Hela resultatkalkylen bygger som tidigare nämnts på möjligheten att fylla fastigheten med 
företag. Ser vi till de aktiviteter som bedrivs så är det fullt möjligt att nå resultaten i tabellen, 
där vi utgår från alternativet sannolikt. 

Beräkning av olika scenarier. 

Utgår vi från det som är angivet i kalkylen ovan är det uppkomna underskottet balanserat 
2024. Med det som utgångsläge har vi gjort ytterligare några beräkningar vilka är, 

1. Vad händer om vi saknar 1 O % av hyresgästerna efter 5 år? 
2. Hur ser kalkylen ut om projektet blir 10% dyrare? 
3. Vad händer om räntan skulle bli 2% högre redan från början? 

l allternativ 1 kan vi konstatera att för varje 1 O % färre hyresgäster förlängs 
återbetalningstiden med 1 år. Alltså 10% färre så är underskottet balanserat 2025 osv. 

l allternativ 2 om projektet blir 1 O % dyrare förlängs återbetalningstiden med 3 månader. 

l allternativ 3 skulle räntan gå upp med 2 % -enheter innebär det att återbetalningstiden 
förlängs med 9 månader. 

Av dessa tre kritiska faktorer så är fyllnadsgraden den mest kritiska samtidigt är det just den 
som vi noterat i projektet och tagit hänsyn till genom att budgetera för den resursen. Det man 
kan beakta är att den rollen kanske skall förstärkas redan initialt. 

Omvärldspåverkan hur påverkar den? 

Problemformulering: Att göra scenarier för olika världshändelser är inte görligt, det blir 
endast spekulationer. Men att det otänkbara kommer att inträffa det kan vi vara övertygade 
om. En fortsatt orolig ekonomi i Europa får vi sannolikt utgå ifrån. 

Risk: Att världsekonomin krackelerar är en tanke, att Ryssland går in i Ukraina med allt vad 
det innebär är en annan. Det går att hitta ytterligare scenarier, men oftast händer det något 
annat. 

Analys: Oaktat vad som inträffar så går det inte att gardera sig för detta, utan här måste vi i 
vanlig ordning hitta lösningar. Det skall hända rätt allvarliga händelser om det skall påverka 
vår utveckling och då är sannolikt mycket annat satt ur spel. Vi kan inte väga in detta och dra 
någon slutsats om påverkan. 
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Politiska beslut vad kan det innebära? 

Problemformulering: Politiska beslut i riktningen att minska antalet lärosäten skulle kunna 
uppstå. 

Risk: Under nuvarande utbildningsministers mandatperiod har de mindre högskolornas 
möjlighet till expansion kringskurits. Det finns tydliga tankar om några få elituniversitet vilket 
inte är formulerat till hur det skulle se ut. Det är inte omöjligt att det är en inriktning att mindre 
lärosäten kommer att missgynnas oaktat vem som leder landet efter valet 2014. 

Analys: Personer på BTH har gjort analysen att det är en inriktning att beskära mindre 
lärosäten oaktat politisk inriktning. Sannolikt finns det olika tankar kring detta och i vilken 
omfattning det i så fall handlar om. Lösningen är samverkan mellan lärosäten, vilken också 
pågår. En stark ansats i Karlshamn är gynnsam för att säkerställa fortsatt aktivitet med 
högskola och forskning. Efter omorganisationen vid BTH som började gälla 1/1 2014 har 
flera Prefekter kontaktat NetPort i syfte att bygga en relation. Det vi själva har konstaterat har 
också högskolan konstaterat om det blir ett samarbete mellan BTH, Lund och Kristianstad så 
ligger Karlshamn väldigt bra till. Genom att fortsätta visa på vilja att utvecklas har vi just nu 
en möjlighet att stärka Karlshamns position. 

Havsnivåns höjning, hur påverkar den? 

Problemformulering: Många forskare anser att den globala uppvärmningen kommer att 
påverka världshaven med att vattentemperaturen stiger. Detta kan innebära att havsnivån 
stiger. En sådan stigning skulle kunna innebära att stora delar av alla kustnära platser på 
jorden hamnar under vatten. 

Risk: Det finns fortfarande olika uppfattningar om hur stor en höjning av havsnivån kan 
tänkas bli. Problemet är inte bara ett problem för etapp 5a utan betydligt allvarligare för 
kommunen som helhet och landet som helhet. 

Analys: Att det kommer att ske en havsnivåhöjning i någon omfattning är säkerställt men om 
det är centimetrar, decimetrar eller metrar vi talar om är inte säkerställt. Efter samtal med 
stadsbyggnadskontoret är vår hållning att projektet kan endast förhålla sig det regelverk som 
finns vid ansökan, vilket vi också har räknat med. 

Kulturhuset utan etapp 5a? 

Problemformulering: Om inte etapp 5a byggs- behövs det då ett kulturhus? 

Risk: Att bygga ett kulturhus utan att utveckla etapp 5a känns inte funktionellt. Att avstå 
skulle försämra fört,Jtsättningarna för kulturhuset och sannolikt öka den fastighetens risk. 

Analys: När planen för östra Piren antogs, gavs det en tydlig inriktning mot vad som skall 
vara Karlshamns framtid. Det är den framtiden som vi nu verkställer. 
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slutkommentarer 

Vad kan vi använda byggnaden till om allt går över styr? 

Om allt som inte får inträffa ändå inträffar vad gör vi då? Att bygga en modern byggnad på en 
av stadens bästa tomter kan endast kortsiktigt bedömas som en risk. Att denna fastighet 
skulle stå tom under längre tid är inte tänkbart. Möjligen skulle mindre attraktiva fastigheter 
påverkas men det är en annan fråga. Så att se fastighetsobjektet som en risk är inte att 
benämna det på rätt sätt. Fastigheter med bra lägen är alltid attraktiva. 

Om vi inte bygger, hur påverkar det? 

Den kanske viktigaste analysen är om vi inte bygger vad händer då? Det är sannolikt den 
analys som är enklast att överskåda. Vi markerar att vi inte tror på en utveckling kring 
högskolan som en drivmotor, vi kommer inte att kunna fullfölja de mål som NetPort arbetar 
efter och som i sin tur ger kommunen en positiv ekonomisk utveckling. Idag är det Karlshamn 
som på olika sätt står för utvecklingen i hela regionen, om än med många som ligger 
obehagligt nära bakom oss. Men att ha ett initiativ och att förvalta detta är Karlshamns 
möjlighet till positionsring i den nuvarande regionen men också i en framtida regionförstoring. 

Karlshamn 2014-02-28 

Samuel Henningsson 
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KARLSHAMNSFASTIGHETER AB PROTOKOLL nr 1 

2014-02-13 

§ 6 Beslutsärendeu,fortsättning 

3. Etapp 5 

Styrelsen beslutar föreslå Stadsvapnet i Karlshamn AB 

att godkänna genomförandet av etapp 5 a enligt framlagd redovisning till en beräknad 
kostnad om I 44 mnkr. 

Styrelsen beslutar för egen del vid klartecken till byggnation av etapp 5 a 

att anställa "säljare" via NetPort. Säljaren anställs snarast möjligt. NetPort fakturerar 
löpande för redovisade totalkostnader vilket innefattar, total lönekostnad, viss 
arbetsledning, administration och expenser enligt löpande avstämning med VD. Redovisad 
budget om 3,4 mnkr utgör kostnadstak. 

att bygga ett glastak över uteplatsen vid etapp II som ska fungera som ouppvärmd 
vinterträdgård kostnad ca I ,5 mnkr vilken ingår i kostnadskalkylen. 

Sammanfattning 

Samuel Henningsson presenterar det kalkylförslag som arbetats fram och som även 
redovisats för moderbolagets VD och vice VD. Ursprunglig yta för etapp V har reviderats 
till 60% och kommer att benämnas etapp 5 a. 

Befintliga fastigheter är sedan en tid tillbaks uthyrda till I 00% eller i något fall nästan 
I 00%. Utvecklingen av N etPort Science Park skall möjliggöra utveckling av fler företag 
och att dessa företag kan expandera. Ska målen som är satta till 2020 kunna infrias så 
behöver fastighetsbeståndet utökas. Det är främst med tanke på forskning, på nya företag 
och på sikt fortsatt expansion av högskolan. Majoriteten av de företag (2I stycken) med ca 
I25 anställda plus 35 anställda vid BTH hade inte funnits i Karlshamn om satsningen på 
Östra Piren inte blivit beslutad i slutet av 90-talet. Det betyder att många företag hade 
funnits men på annan plats och sannolikt inte i Karlshamn. satsningen på Östra Piren och 
NetPort Science Park fungerar som en katalysator i detta sammanhang. 

För att kunna fortsätta på den inslagna vägen är det nu nödvändigt att bygga ytterligare en 
etapp, vilken kallas 5 a, med en bruttoarea på 6000 m2• Tomtema rymmer en total 
möjlighet att bygga 14 000 m2. 

Att bygga etapp 5 a blir lite dyrare än kommande etapper (5 b och 6) vilket beror på att 
hela området är projekterat i och med denna etapp. Den omfattande kalkyl som är 
framtagen visar på att kostnaden är beräknad till I44 mnkr. Om byggnationen startar i 
slutet av 20I4 kommer invigningen av byggnaden att kunna ske i början av 20I6. 
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Uppdraget 

• Att skapa en miljö för företag, forskare, studenter 
och allmänheten utöver det vanliga. 

• Miljön behöver sticka ut, inte fysiskt utan mentalt. 

• Byggnaderna är verktyget för kunna nå målen, 
målen är en produkt av visionen. (NetPorts vision) 

Q@:] 
Karlshamnsfastigheter 
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Om vi inte bygger 

• stagnation i utvecklingen efter 2014 

• Svårare att motiverar BTH att vara kvar 

• Vid samverkan mellan lärosäten i syd, säkerställa 
att BTH är kvar 

• Forskningsuppbyggnaden 

. . 
·. " 
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Fördelar med etapp 5 

• Företagen hyr enligt modell i hyreslägenhet, X 
månaders löpande uppsägning. 

• Betalar per arbetsplats och månad. 

• Kan öka respektive minska sitt behov löpande. 

• Den högre hyresnivån motiveras med möjligheten 
t i Il utrym m esflexi b i l i t et. 

• Påminner om en galleria. 

00 
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Arbetsgång 

• Beslutsprocessen fortgår enligt planering. 

• Arbetet med att ta fram bygglovshandlingar pågår 
parallellt. 

• Att inte tillämpa totalentreprenad. 

• Att arbeta fram ett förslag på bygg-projektledare, att 
anställa och arbeta fram en arbetsbeskrivning. 

• Att fortsätta med Anders Törnqvist Arkitektkontor AB 
som gestaltningsansvarig arkitekt. 

00 
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Tack för uppmärksamheten! 

samuel.henningsson@netport.se 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ks 4 81 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

§ 66 2014/302 

Motion om solenergi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kornmunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att motionens intentioner skall beaktas vid utarbetandet av energiplan för kommunen. 
Motionen kan därmed anses bifallen. 

Sammanfattning 

Sirkka Kahilainen (S) och Kenneth Hake (S) fåreslår i en motion att 
kornmunfullmäktige tillsätter en utredning för att ta reda på hur solenergi skulle kunna 
användas i Karlshamns kommun. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, Karlshamn Energi AB, 
Karlshamnsbostäder AB och kommunstyrelsen för ett gemensamt yttrande. 
I yttrandet konstateras att användning av solenergi för uppvärmning av kornmunens 
lokaler med stor sannolikhet inte är ett alternativ på grund av de stora fårdelarna med 
fjärrvärme men att energianvändningen och energiproduktionen i kommunen förslagsvis 
studeras i ett sammanhang där samtliga energislag ses över, förslagsvis i en energiplan 
eller energistrategi. 

Beslutsunderlag 

• Motion (S) 2013-09-02 
• Yttrande angående motion om solenergi 2014-01-31 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2014-02-25 § 31. 



Motion 

Motion om solenergi 

Solenergi är en av det mest miljövänliga energil<ällor som finns. Många kommuner har börjat 

använda solenergi för att värma upp sina offentliga lokaler. Tekniken kring hur solvärme bäst kan 

tas till vara finns sedan länge och priserna har sjunkit. 

Karlshamns kommun har valt att använda sig av fjärrvärme och vindkraft men även olja. Solenergi 

kunde vara en kompletterande energikälla för de redan befintliga och användas för uppvärmning 

av vissa offentliga byggnader som skolor, äldreboende m m. Användning av solenergi borde även 

ingå i översiktsplanen. 

Vi föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en utredning för att ta reda på hur solenergi skulle 

kunna användas i Karlshamns kommun. 

Karlshamn 2013-09-02 

För Socialdemokraterna 

Sirkka Kahilainen Kenneth Hake 



2014-01-31 Dm: 2014/302 

Kommunstyrelsen 

Yttrande angående motion om solenergi 
ställd 2013-09-02 

Bakgrund 
Initiativtagarna till motionen menar att många kommuner idag har börjat 
använda solenergi for att värma upp sina offentliga lokaler, att tekniken kring 
hur solvärme bäst kan tas tillvara finns samt att priserna for tekniken har 
sjunkit. De menar även att solenergi kan utgöra en kompletterande energikälla 
for uppvärmning och att Karlshamns kommun har valt att använda sig av 
fjärrvärme och vindkraft men även av olja. 

Kommunfullmäktige bör enligt initiativtagarna tillsätta en utredning for att ta 
reda på hur solenergi skulle kunna användas i Karlshamns kommun. De anser 
också att solenergi bör ingå i översiktsplanen. 

Yttrande 
Den 21 januari 2014 träffades tjänstemän från samhällsbyggnads
forvaltningen, KABO, KEAB samt kommunledningsforvaltuingen får att ta 
fram en gemensam ståndpunkt gällande motionen där foljande fastslogs: 

Den största delen av uppvärmning av offentliga lokaler i Karlshamns kommun 
görs idag med fj ärrvänne. Denna energikälla bygger på användning av 
överskottsvärme från Södra Cell. Energislaget är prisvärt, pålitligt, 
miljövänligt och infrastrukturen for det väl utbyggd (koldioxidemissionema 
från KEAB:s fjärrvärmesystem är mycket låga). På grund av de stora 
fordelarna med fjärrvärme är solfångare inte ett rimligt komplement for 
uppvärmning. Däremot kan solceller for elproduktion vara en ide att utreda ur 
ett miljöperspektiv. Återbetalningstiden har i de utredningar som gjorts 
gällande elproduktion av solenergi (av KEAB och KABO) dock blivit mycket 
lång. 

Eldningsolja for uppvärmning sker i mycket liten skala i kommunens 
offentliga lokaler idag. 

Vindkraft används inte for uppvärmningsändamål i Karlshamns kommun idag 
som motionen anger. 
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2014-01-31/MW 

Att användning av solenergi bör ingå i översiktsplanen är riktigt men då 
ti11sammans med övriga energislag där energianvändning och 
energiproduktion i Karlshamn studeras utifrån en helhet. 

Sammanfattningsvis anser undertecknade följande: 

• Användning av solenergi för uppvärmning av kommunens lokaler är 
med stor sannolikhet inte ett alternativ även om detta sku11e kunna 
undersökas i ett större sammanhang (se punkten nedan). Fördelarna 
med fjärrvärme är för stora och utbyte av den lilla uppvärmning som 
sker med olja och el i kommunens lokaler med hjälp av solenergi, 
kommer med största sannolikhet inte att vara ekonomiskt försvarbart. 

• Energianvändningen och energiproduktionen i kommunen bör studeras 
i ett sammanhang där samtliga energislag ses över, förslagsvis i en 
energiplan e11er energistrategi som kopplas till översiktsplanen. Ett 
politiskt beslut om att en sådan ska tas fram har tagits men något 
arbete får genomfårande har ännu inte på börjats. 

Beslut 
Att kommunstyrelsen stäUer sig bakom yttrandet. 

Karlshamn som ovan, 

Marika W ennberg 
Kommunledningsförvaltningen 

Per Håkansson 
KEAB 

Eva Håkansson 
KABO 

UlfOhlsson 
Samhä11sbyggnadsfårvaltningen 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 4 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

§ 67 2014/321 

Motion om att avskaffa delade turer i Karlshamns kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen med hänvisning till omsorgsn11mndens beslut samt redovisat 
övervägande från den politiska koalitionen. 

Sammanfattning 

82 

Jens Henningsson (V) yrkar i en motion att kommunfullmäktige tillsätter en arbetsgrupp 
med politiker, tjänstemän och fackliga organisationer som ska se över hur delade turer 
enklast avskaffas i Karlshamns kommun och återkomma med sitt resultat till 
fullmäktige för beslut. 

Motionen har remitterats till omsorgsnämnden för yttrande. Verksamhetschefen har i 
yttrande till nämnden tagit fram bakgrunden och de ekonomiska förutsättningarna för att 
avskaffa delade turer inom omsorgsn11mndens verksamheter. Med hänvisning till 
verksamhetschefens yttrande föreslår omsorgsn11mnden att motionen avslås. 

Den politiska koalitionen- Sven-Åke Svensson (S), Paul Hedlund (FP), Marco 
Gustavsson (C) och Laila Johansson (KD)- anser frågan är viktig men delar de 
synpunkter som omsorgsnämnden framför. Dessutom anser koalitionen att det är direkt 
olämpligt att tillsätta en blandad arbetsgrupp i enlighet med motionen, utan låta 
omsorgsn11mnden fortsätta sitt pågående arbete med att se över de delade turerna. 
Koalitionens förslag är att avslå motionen med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 
och detta övervägande. 

Beslutsunderlag 

• Motion 2013-11-20 
o Omsorgsn11mndens protokoll2014-01-29 § lO 
• Den politiska koalitionens förslag till beslut 2014-03-04. 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-03-04 § 41. 

Yrkande 

Jens Henningsson (V) och Ingrid Ågård (MP) yrkar bifall till motionen. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 4 83 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Jens Henningssons 
yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 
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Motion om att avskaffa delade turer i Karlshamns kommun 

När 1980-talet närmade sig var de flesta eniga; de delade turerna skulle bort. 
Anställda inom vård och kollektivtrafik skulle slippa nedbrytande obetalda håltimmar 
mitt i arbetspassen. Delade turer har nu blivit ett etablerat begrepp i de flesta 
kommuner. 

Enligt en ny rapport från Kommunal arbetar 100 000 av förbundets medlemmar 
delade turer. Enligt samma undersökning skulle 90 000 av dessa helst vilja slippa det. 
Det är ett ansvar för politiken att ändra på denna utveckling. 

statistiken säger att 81 procent av borgerliga kommuner och 78 procent av 
vänsterkommuner har kvar delade turer. Det är ett politiskt underkännande att med 
budgetbesparingar som skäl cementerar en undermålig arbetsmiljö. De negativa 
hälsoproblemen och de sociala problemen med delade turer är väl kartlagda. Då bör 
också vi politiker ta vårt ansvar att reagera och agera. 

En förändring är dock möjlig. Rapporter visar att delade turer är vanligare bland dem 
som jobbar deltider och i olika former av tillfälliga anställningar än för de vid fasta 
heltidstjänster. Argumenten att delade turer påstås vara en följd av heltidstjänster 
stämmer alltså inte. Ansvariga kommunpolitiker bör omsätta Kommunals rapport i 
praktisk handling. 

Källhänvisningar: 

stressforskningsrapport 324, Stressforskningsinstitutet, stockholmsuniversitet 
Delade turer i välfärdssektorn, Rapport av K Mårtensson & Y Wondmeneh, Kommunal2013-02-18 

Med ovanstående yrkar Vänsterpartiet Karlshamn: 

Att kommunfullmäktige tillsätter en arbetsgrupp med politiker, tjänstemän 
och fackliga organisationer som ska se över hur delade turer enklast avskaffas i 
Karlshamns kommun och återkommer med sitt resultat till fullmäktige för 
beslut. 

För Vänsterpartiet Karlshamn 

Jens Henningsson, Gruppledare 
Asarum 20 november 2013 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON l 13 

Omsorgsnämnden 2014-01-29 

§lO 2013/791 

Motion om att avskaffa delade turer i Karlshamns kommun 

Omsorgsnämndens beslut 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänvisning till framtaget yttrande. 

Reservationer 
Christel Englesson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion där man föreslår kommunfullmäktige 
besluta att tillsätta en arbetsgrupp med politiker, tjänstemän och fackliga 
organisationer som ska se över hur de delade turerna enklast avskaffas i Karlshamns 
kommun. 

Ett yttrande har tagits fram där verksamhetschef Camilla Gärdebring har tagit fram 
bakgrunden och de ekonomiska fårutsättningarna för att avskaffa delade turer inom 
omsorgsnämndens verksamheter. 

Vid ett flertal tillfällen har frågan om delade turer väckts och beräkningar och 
undersökningar om möjligheter till att ta bort dessa har genomförts inom 
omsorgsförvaltningen. De senaste åren sedan 2009 har omfattningen av delade 
turer inte förändrats i någon större omfattning i verksamheten, när förvaltningen 
inhämtat information från verksamheten om omfattning har svaren sett ungefär 
lika ut från 2009 till idag. 

Delade turer förekommer i regel på helger men i vissa verksamheter även på 
vardagar. Eftersom varje enhetschef ansvarar för sin planering av verksamheten 
så är det enhetschef när man planerar verksamheten utifrån brukarnas behov som 
styr huruvida delade turer kommer att förekomma eller ej. Delade turer 
förekommer vid ca 90 av verksamhetens enheter och omfattningen är ca 2 per 
vecka. Vilket innebär att ca 180 pass per vecka innehåller en sk delad tur. För att 
sätta detta i relation till verksamhetens totala omfattning så arbetas varje vecka 
ca 3500 arbetspass i förvaltningens omsorgsverksamhet. 

Kostnaden för att tillsätta resurser som innebär att de delade turerna kan 
upphöra i sin helhet är ca 20 miljoner, men då har inte hänsyn tagit till personer 
som resursmässigt skulle ti/(föras organisationen måste erbjudas en skälig 
sysselsättningsgrad Verksamheten kan inte erbjuda medarbetare en 
20 % sysselsättningsgrad Erbjuder man heltid som grundtjänst så kommer 
kostnaden för de ca 180 ytterligare personer som behövs i organisationen 
bli ca 80 milj. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON l 14 

Omsorgsnämnden 2014-01-29 

forts § 10 2013/791 

Motion om att avskaffa delade turer i Karlshamns kommun 

Att delvis avskaffa de delade turerna utan resursförstärkning kan vara möjligt i 
vissa enheter om verksamheten arbetar flexibelt utifrån sina förutsättningar med 
schemaplanering, arbetsmetoder och brukares behov. Sådant arbete bedöms dock 
inte kunna ske på något annat sätt än lokalt på arbetsplatsen med ledning av 
enhetschef Ett exempel som verksamheten arbetar med idag är införandet av 
serviceteam som innebär ett förändrat arbetssätt. 

Omsorgsnämndenfortsätter sitt pågående arbete. 

Yrkanden 
Christel Englesson (MP) yrkar bifall till motionen. 
Ordförande Christel Friskopp (S) yrkar avslag till motionen i enlighet med framtaget 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och Christel Englessons yrkande och 
finner att omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Vänsterpartiets motion till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun, 
2013-11-20. 
Missiv: Motion om att avskaffa delade turer i Karlshamns kommun, 
2014-01-17. 
Yttrande angående motion om att avskaffa delade turer i Karlshamns kommun, 2014-
01-17. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 



1 (1) 
2014-01-17 

Kommunfullmäktige 

Yttrande angående motion om att avskaffa delade turer i Karlshamns 
Kommun 

Vid ett flertal tillfällen har frågan om delade turer väckts och beräkningar och 
undersökningar om möjligheter till att ta bort dessa har genomförts inom 
omsorgsförvaltningen. De senaste åren sedan 2009 har omfattningen av 
delade turer inte förändrats i någon större omfattning i verksamheten, när 
förvaltningen inhämtat information från verksamheten om omfattning har 
svaren sett ungefär lika ut från 2009 till idag. 

Delade turer förekommer i regel på helger men i vissa verksamheter även på 
vardagar. Eftersom varje enhetschef ansvarar för sin planering av 
verksamheten så är det enhetschef när man planerar verksamheten utifrån 
brukarnas behov som styr huruvida delade turer kommer att förekomma eller 
ej. Delade turer förekommer vid ca 90 av verksamhetens enheter och 
omfattningen är ca 2 per vecka. Vilket innebär att ca 180 pass per vecka 
innehåller en sk delad tur. För att sätta detta l relation till verksamhetens 
totala omfattning så arbetas varje vecka ca 3500 arbetspass i förvaltningens 
omsorgsverksamhet. 

Kostnaden för att tillsätta resurser som innebär att de delade turerna kan 
upphöra i sin helhet är ca 20 miljoner, men då har inte hänsyn tagit till 
personer som resursmässigt skulle tillföras organisationen måste erbjudas en 
skälig sysselsättningsgrad. Verksamheten kan inte erbjuda medarbetare en 
20% sysselsättningsgrad. Erbjuder man heltid som grundtjänst så kommer 
kostnaden för de ca 180 ytterligare personer som behövs i organisationen 
bli ca 80 milj. 

Att delvis avskaffa de delade turerna utan resursförstärkning kan vara möjligt i 
vissa enheter om verksamheten arbetar flexibelt utifrån sina förutsättningar 
med schema planering, arbetsmetoder och brukares behov. Sådant arbete 
bedöms dock inte kunna ske på något annat sätt än lokalt på arbetsplatsen 
med ledning av enhetschef. Ett exempel som verksamheten arbetar med idag 
är införandet av serviceteam som innebär ett förändrat arbetssätt. 

Omsorgsnämnden fortsätter sitt pågående arbete. 

Camilla Gärdebring 
Verksamhetschef 
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2014-03-04 

Kommunstyrelsen 

Motion om att avskaffa delade turer i Karlshamn 

J ens Henningsson (V) yrkar i en motion att kommunfullmäktige tillsätter en arbetsgrupp 
med politiker, tjänstemän och fackliga organisationer som ska se över hur delade turer 
enklast avskaffas i Karlshamns kommun och återkomma med sitt resultat till fullmäktige 
för beslut. 

Remissyttranden 
Motionen har remitterats till omsorgsnämnden för yttrande. Verksamhetschefen har i 
yttrande till nämnden tagit fram bakgrunden och de ekonomiska förutsättningarna för att 
avskaffa delade turer inom omsorgsnämndens verksamheter. Med hänvisning till 
verksamhetschefens yttrande föreslår omsorgsnämnden att motionen avslås. 

Övervägande 
Koalitionen i Karlshamn anser att frågan är viktig men delar de synpunkter 
omsorgsnämndens framför. Koalitionen anser dessutom att det är direkt olämpligt att 
tillsätta en blandad arbetsgrupp i enlighet med motionen. Att blanda politiker, tjänstemän 
och fackliga företrädare i samma arbetsgrupp anser vi leder till otydlighet i 
rollfördelningen. Ansvaret för att organisera verksamheten ligger på omsorgsnämnden och 
anser nämnden att någon del av detta är en övergripande personalfråga och således utanför 
deras ansvar är kommunstyrelsen personalmyndighet Därför bör inte fullmäktige tillsätta 
en arbetsgrupp i enlighet med vänsterpartiets motion, utan låta omsorgsnämnden fortsätta 
sitt pågående arbete. 

Koalitionens förslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen med hänvisning till omsorgsnämndens beslut och detta övervägande. 

~~ \::;;t:p.~f--G~P<l§r"f/Vft:;'{>.j~~Qlt?off(n ~ ~~ ~~ 
Socialdemokraterna K.ristd~kratema 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 4 84 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

§ 68 2014/322 

Motion om att utreda hur de boende inom handikappomsorgen kan få tillgång till 
fordon i samma utsträckning som tidigare samt möjlig finansiering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att besvara motionen med vad som framkommit i utredningen och därmed anse den 
behandlad 

att ge omsorgsnämnden i uppdrag att fortsätta utreda behovet av fordon inom 
LSS-verksamheten. 

Sammanfattning 

Marco Paulsson (M) fareslår i en motion att fullmäktige beslutar 
att utreda hur de boende inom handikappomsorgen kan få tillgång till fordon i sanuna 
utsträckning som tidigare samt 
att utreda möjlig finansiering ex. med hyrespåslag för brukaren eller på något armat sätt. 

Motionen har remitterats till omsorgsnämnden, tekniska nämnden och 
överförmyndarnämnden för yttrande. Omsorgsnämnden redovisar i sitt yttrande att det 
inte finns möjlighet för kommunen att tillhandahålla fordon på boendena mot betalning 
eller hyrespåslag för klienten, då det skulle utgöra en konkurrerande verksamhet med 
taxi verksamhet. Nämnden redovisar även en ekonomisk kalkyl for extra leasingbilar for 
brukare inom omsorgsförvaltningen samt kostnader för resa med taxi. Tekniska 
nämnden redovisar möjligheterna för omsorgsnämnden att leasa fordon respektive nyttja 
kommunens bilpool for behovet av fordon i verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

• Motion (M) 
• Omsorgsnämndens protokoll2014-0l-29 § 9 
• Tekniskanämndens protokoll2014-0l-22 § 18 
• Överförmyndarnämndens protokoll2013-I0-19 § 145 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-03-04 § 42. 

Yrkanden 

Magnus Gärdebring (M), Bärthil Ottosso (M) Emanuel Noren (M) och Ingrid Ågård 
(MP) yrkar bifall till motionen. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 4 85 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

Proposition 

Ordforanden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Magnus Gärdebring 
(M) m fl yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets fcirslag. 



2013·09-23 

MQtion till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun 

Efter att ha blivit uppvaktad av personal, boende och anhöriga inom 
h~ndikappsomsorgen. De boende har tidigare genom sina godemän 

tillsammans privatleasat bilar till boenden a som personal med brukare 
kunnat använda. Kostnaden har helt belastat brukarna, inte kommunen. 

l<ommunens överförmyndare har med stöd i lagen I:Jeslutat att det Inte är 
förenligt att de gode männen undertecknar den typen av leasingkontrakt 
vilket jag kan förstå. Personalen och brukarna har nu blivit av med sina 
bilar/minibussar som de så länge behövt. Detta då färdtjänst inte har 

bedömts vara tillräcklig för att möta behoven. Vilket inneburit att flera nu 
känner sig Isolerade. 

Personalen jag talade med ville Firnföra detta med hur kommunen hanterar 
sina ensamkommande flyktingbarn som samtliga också har gode män, 
dessa har i stället kommunala bilar/minibussar. Dessa grupper skall givetvis 
Inte på något sätt ställas emot varand m. Jag vill undvika en diskussion om 
att de handikappade som hela tiden själva stdtt far notan och som även 

fortsättningsvis är beredda att betala för bilar/minibussar inte får ha det 
medan andra grupper får el et. 

Det finns en stor skillnad genom att brukarna inom handikappsomsargon är 
hyresgäster och den andra gruppen är placerade. 

Jag föreslår nu kommunfullmäktigGatt besluta: 
/\TT låta utreda hur de boen el~ inom handikappomsorgen kan få tillgång till 
fordon i samma utsträckning som tidigare. 
Samt 
ATT utreda möjlig finansiering <1x. med hyrespåslag för brukaren eller p a 
något annat sätt. 

Marco Paulsson (M) 
Gruppledare 

twitter: (ii;rnoderat04S4 
0708-70 l 600 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 1 

Omsorgsnämnden 2014-01-29 

§9 2013/633 

Motion om att utreda hur de boende inom handikappomsorgen kan få 
tillgång till fordon i samma utsträckning som tidigare samt möjlig 
finansiering 

Omsorgsnämndens beslut 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hånvisning till framtaget yttrande. 

11 

att ge Omsorgsnfunnden i uppdrag att fortsätta utreda behovet av fordon inom 
LSS-verksamheten. 

Sammanfattning 
Följande yttrande med anledning av inkommen motion har tagits fram av 
verksamhetschefen för LSS stöd och service, Annika Frö berg: 

Nya Moderaterna har inkommit med en motion där manföreslår 
kommunfullmäktige besluta om en utredning som kan visa på en lösning så 
att boende inom LSS stöd och service fär tillgång till fordon i samma 
utsträckning som tidigare. Samtidigt föreslås att finansiering, exempelvis i 
form av hyrespåslagför brukaren, utreds. 

Tidigare har i förvaltningens verksamhet enskilda brukare valt att 
tillsammans med sin företrädare leasa bil, ofta tillsammans med andra 
brukare som bor på samma boende. Dessa avtal har inte personal eller 
chefer i förvaltningens verksamhet varit delaktiga i. ÖVerförmyndar
nämnden har beslutat att god man inte ska teckna privata leasingavtal med 
stöd av lagen, F öräldraba/ken, där det framgår att förmyndare, gode män 
och förvaltare skall se till att pengar och värdepapper som tillhör den 
enskilde skall förvaras så att de ej sammanblandas. 

På Omsorgsnämndens sammanträde 2013-06-20 § 99 behandlades ett 
medborgarfors/ag där forslagsställaren yrkade på att kommunen ställer ett 
antal minibussar eller annat lämpligt fordon till respektive LSS-boendes 
förfogande. I omsorgsnämndens svar framfördes bland annat att kommunen 
inte har någon skyldighet enligt lagen om stöd och service till 
funktionshindrade (LSS) att tillhandahållafordon på klienternas LSS
boenden. 

Det finns ingen möjlighet för kommunen att tillhandahålla fordon på 
boendena mot betalning eller hyrespåslag för klienten, då det skulle utgöra 
en konkurrerande verksamhet med taxiverksamhet. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 1 

Omsorgsnämnden 2014-01-29 

Forts§ 9 2013/633 

Motion om att utreda hur de boende inom handikappomsorgen kan få 
tillgång till fordon i samma utsträckning som tidigare samt möjlig 
finansiering 

En ekonomisk kalkyl har tagits fram gällande egna bilar där 
leasingkostnaderna belastar verksamheten (bilaga 1). Ett problem som 
framförts av de boende och deras gode män, rör svårigheten att kunna göra 
spontanresor då man är beroende av färdtjänst. Med anledning av detta har 
en ekonomisk kalkyl tagits fram som visar på kostnaderna för taxiresor 
inom kommunen (bilaga 1). 

I dagsläget tillgodoses resorna i LSS-verksamheten genom färdtjänst, 
riks färdtjänst, allmänna kommunikationer, taxi, eller med klientens eget 
fordon. 

Beslutsunderlag 
Moderaternas motion till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun, 2013-09-
23. 
Protokollsutdrag ON 2013-06-20 § 99. 
Missiv Motion om att utreda hur de boende inom handikappomsorgen kan få 
tillgång till fordon i samma utsträckning som tidigare samt möjlig finansiering, 
2014-01-14. 
Yttrande: Förslag till yttrande hur boende inom LSS verksamheten kan få 
tillgång till fordon, 20 14-0 1-14. 
Bilaga l : Kalkyl extra leasingbilar för brukare inom omsorgsförvaltningen, 
2014-01-14. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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YTTRANDE 
2014-01-14 

l (!) 

Utredning angående hur de boende inom LSS verksamheten kan få 
tillgång till fordon 

Nya Moderatema har inkommit med en motion där man fareslår 
kommunfullmäktige besluta om en utredning som kan visa på en 
lösning så att boende inom LSS stöd och service får tillgång till fordon i 
samma utsträclming som tidigare. Samtidigt föreslås att finansiering, 
exempelvis i form av hyrespåslag för brukaren, utreds. 

Tidigare har i förvaltningens verksamhet enskilda brukare valt att 
tillsammans med sin företrädare leasa bil, ofta tillsammans med andra 
brukare som bor på samma boende. Dessa avtal har inte personal eller 
chefer i förvaltningens verksamhet varit delaktiga i. Överförmyndar
nämnden har beslutat att god man inte ska teckna privata leasingavtal 
med stöd av lagen, Föräldrabalken, där det framgår att förmyndare, 
gode män och förvaltare skall se till att pengar och värdepapper som 
tillhör den enskilde skall forvaras så att de ej sammanblandas. 

På Omsorgsnämndens sammanträde 2013-06-20 § 99 behandlades ett 
medborgarförslag där förslagsställaren yrkade på att kommunen ställer ett 
antal minibussar eller annat lämpligt fordon till respektive LSS-boendes 
forfogande. I omsorgsnämndens svar framfordes bland annat att kommunen 
inte har någon skyldighet enligt lagen om stöd och service till 
funktionshindrade (LSS) att tillhandahålla fordon på klienternas LSS
boenden. 

Det finns ingen möjlighet for kommunen att tillhandahålla fordon på 
boendena mot betalning eller hyrespåslag for klienten, då det skulle utgöra en 
konkurrerande verksamhet med taxiverksamhet 

En ekonomisk kalkyl har tagits fram gällande egna bilar där 
leasingkostnaderna belastar verksamheten (bilaga l). Ett problem som 
framförts av de boende och deras gode män, rör svårigheten att kunna göra 
spontanresor då man är beroende av färdtjänst. Med anledning av detta har en 
ekonomisk kalkyl tagits fram som visar på kostnaderna får taxiresor inom 
kommunen (bilaga 1). 

I dagsläget tillgodoses resorna i LSS-verksamheten genom fårdtjänst, 
riksfårdtjänst, allmänna kommunikationer, taxi, eller med klientens eget 
fordon. 

Annelie Myrbeck 
Förvaltningschef 

Annika Fröberg 
Verksamhetschef LSS 

Karlshamns Kommun • Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset • Besöksadress Kungsgatan 27 • 374 81 Karlshamn· Tfn 0454-817 DO· Fax 0454-817 60 

E-post: omsorg@karlshamn.se · Internet: www.karlshamn.se 



Kalkyl extra Leasingbilar f'Or brukare inom omsorgsf'Orvaltningen Bilaga l 

Idag finns 16 leasingbilar inom LSS och socialpsykiatri (12 bilar och 4 bussar) 
Dessa kan användas av enskilda brukare under kvällar och helger. Då debiteras den enskilde 2,90 kr l km 

Om det ska fmnas tillgång tillleasingbilar för den enskilda även under dagtid ar behovet ca 14 bilar och två bussar enligt kaJkyl nedan: 
Utifrån likställighetsprincipen har även bilar till särskilda boenden inom äldreomsorgen räknats med 

Verksamhet LSS 
Antal Leasingkostnad Leasingkostnadlår Drivmedel (l) Drivmedel/år Service Servicelår Försäkring l år Skatt l år Reperationer Beräknad kostnad l år Beräknad kostnad/år/bil 

Caravell Comfl Buss 
GolfTDI 

2 kr 8 300 kr 199 200 kr 2 000 kr 48 000 kr 500 kr 12 000 kr 3 000 kr 5 000 kr lO 000 kr 277 200 kr 138 600 kr 
9kr 2 350 kr 253 800 kr 2 000 kr 216 000 kr 350 kr 37 800 kr 8 550 kr lO 638 kr 45 000 kr 571 788 kr 63 532 kr 

17 gruppbostäder/servicebostäder LSS samt l gruppbostad socialpsykiatri 
l leasingbil per två bostäder+ 2 bussar 

(l) motsvarande ca 1.600 mil per år 

Verksamhet särskilt boendeinom äldreomsorgen 

848 988 kr 

Antal Leasingkostnad Leasingkostnadlår Drivmedel (l) Drivmedellår Service Service/år Försäkring l år Skatt l år Reperationer Beräknad kostnad l år Beräknad kostnadlår/bil 
Golf ID! 5 2 350 kr 141 000 kr 2000kr 120000kr 350kr 21000kr 4750kr 5910kr 25000kr 317660kr 63532kr 

10 Särskilda boenden 
l leasingbil per två boende= I bil per kommundel 

Totala kostnader 

Finanseringsmöjligheter 
Ta ut en kostnad av den enslcilde på 2,90 kr/km. 

Intäkt 2013 på befintliga 16leasingbilar: 

Kostnader f'Or resa med taxi 
Prisexempel utifrån Karlshamns Taxi: 
Pris per mil vid resa inom Karlshamn 
Pris per mil vid resa inom samma ort utanfOr Kru 
Påslag l framkörningsavgift 

57 400 kr LSS-verksamheten 
28 500 kr Socialpsykiatri 
85 900 kr Totalt2013 

115kr 
!50 kr 
100 kr 

Om en taxibil delas av tre brukare och de åker l mil inom Karlshamn blir totalkostnad 
och kostnaden per brukare blir 

2014-01-311 AE 

215 kr 
72kr 

317 660 kr 

1166 648 kr 

"---------"""" _____ " _______ _ 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 6 113 

Omsorgsnämnden 2013-06-20 

§ 99 2013/335 

Medborgarförslag till Karlshamns kommun angående minibussar till respektive 
LSS-boendes förfogande 

Omsorgsnämndens beslut 

att avslå medborgarförslaget om att kommunen ställer ett antal minibussar eller 
annat lämpligt fordon till respektive LSS-boendes förfogande. 

Ärendet 

Medborgarförslaget från Per-Olof Johansson innebär i korthet att kommunen 
ställer ett antal minibussar eller annat lämpligt fordon till respektive LSS
boendes förfogande. 

Tidigare har i förvaltningens verksamhet enskilda brukare valt att tillsammans 
med sin företrädare leasa bil, ofta tillsammans med andra brukare som bor på 
samma boende. Dessa avtal har inte personal eller chefer i förvaltningens 
verksamhet varit delaletig i. Överförmyndarnämnden har beslutat att avtalen 
skall upphöra efterhand som leasingavtalen går ut, vilket man även nämner i 
medborgarförslaget 

Omsorgsnämnden har haft dialog med överförmyndarnämnden i frågan utifrån 
deras beslut att god män inte ska teckna denna typ av avtal. Detta innebär att 
enskilda inte längre har tillgång till egen bil vilket kan innebära att tiden för 
transporter och möjligheter till spontana aktiviteter försvåras. 

Bemanningen i verksamheten bestäms utifrån de enskilda brukarnas behov av 
stöd och hjälp. Som grund för bemmmingen görs regelbundet 
stödbehovsmätningar på varje enhet. I genomförande-planen beskrivs 
alctiviteter och hur det pralctiskt ska genomföras utifrån den enskildes önskemål 
och behov, detta ska ske i samråd med den enskilde och/eller dess företrädare. 

I beslut om insatser enligt LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, ingår inga resor. Vilket innebär att den enskilde själv får 
sörja för sina resor. 

Det finns inte någon laglig skyldighet för kommunen att tillhandahålla sådana 
transporter, utan den enskildes transporter kan ske på olika sätt t ex genom 
allmänna kommunikationer, fardtjänst, egen bil eller taxi. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 6 114 

Omsorgsnämnden 2013-06-20 

Forts§ 99 2013/293 

Medborgarförslag till Karlshamns kommun angående minibussar till respektive 
LSS-boendes förfogande 

Beslutsunderlag 
Missiv: Medborgarförslag till Karlshamns kommun angående minibussar till 
respektive LSS-boendes förfogande, 2013-06-10. 
Tjänsteskrivelse: Med anledning av medborgarförslag till Karlshamns kommun 
angående minibussar till respektive LSS-boendes förfogande, 2013-06-10. 
Medborgarförslag till Karlshamns kommun, 2013-03-29. 

Protokollet skickas till 
Per-Olof Johansson 
Kommunkansliet 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 21 (25) 

Tekniska nämnden 2014-01-22 

TN § 18 2013.1293.204 

Motion om att utreda hur de boende inom handikappomsorgen kan få tillgång till 
fordon i samma utsträckning som tidigare samt möjlig finansiering 

Telrniska nämndens beslut 

att ställa sig bakom forvaltningschefPeter Perssons yttrande 

Sammanfattning 
Moderaterna hur till kommunfullmäktige inlämnat en motion angående tillgång till fordon 
för boende inom handikappomsorgen i samma omfattning som tidigare samt möjlig 
finansiering. 

Tidigare har de gode männen undertecknat leasingkontrakt vilket är ett forfarande som 
kommunen funnit inte ha stöd i lagstiftningen. 

Tekniska nämnden har genom driftsenheten ansvaret fcir kommunens fordon vad gäller 
hantering av leasingavtal, inköp och avyttring samt exempelvis de fordon som ingår i 
Rådhusets bilpooL 

I huvudsak hantera.~ och finansieras kommunens fordon på två rorekommnnde sätt. 
Respektive forvallning står fOr hela leasingavtalskostnaden runt det enskilda fordonet som 
då bara nyttjas av den enskilda forvallningen eller så nyttjas fordon i bilpoolen fcir en 
kilometerkostnad (självkostnadspris) som interndebiteras av driftsenhoten p~ 
samhällsbyggl1lldsfårvaltningen. 

Ur ett driftsperspektiv ser inte Tekniska nämnden några hinder fcir att 
omsorgsförvaltningen utökar sin egen leasingfordonspark fcir att möta ett eventuellt utökat 
behov av fordon i verksamheten. Leasingavtal hanteras på samma sätt som nu 
fåreko m m ande av driftsenheten. l detta exempel får omsorgsförvaltningen således skapa 
rutiner fcir debiteringen och hantering vid nyttjande av boende. 

Omsorgsfcirvaltningen kan också nyttja bilpoolen fcir detta och interndebiteras då enligt 
befintliga n1tiner, se ovan. Även i detta exempel får omsorgsfcirvaltningen skapa egna 
rutiner fcir bokning och vidaredebitering. 

I båda exempel gäller av ansvar· och fårsäkringsskäl att kommunens furdon bara får bokas 
och köras av kommunens personal. 

Heslutsunderlag 

• Motion från Nya moderatema daterad 2013-09-23 
• Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Peter Persson daterad 2014-01-21 

Protokollet ska skickns till 
Kommunkansliet 
Förvaltningschef Peter Persson 



KARLSHAMNS KOMMUN 
Tillhör tekniska nämndens 

Beslut .l.i.:.t?/.:.if.~.§ .... !.'f.. ...... 2014-01-21 

Yttrande över Moderatemas motion angående tillgång till fordon får boende 
inom handikappomsorgen 

Moderatema har till kommunfullmäktige inlämnat en motion angående tillgång till fordon får 
boende inom handikappomsorgen i samma omfattning som tidigare samt möjlig finansiering. 

Tidigare har de gode männen undertecknat leasingkontrakt yjlket är ett förfarande som kom
rotmen funnit inte ha stöd i lagstiftningen. 

Tekniska nämnden har genom driftsenheten ansvaret fOr kommunens fordon vad gäller hante
ring av leasingavtal, inköp och avyttring samt exempclyjs de fordon som ingår i Rådhusets 
bilpooL 

I huvudsak hanteras och finansieras kommunens fordon på två förekommande sätt. Respek
tive förvaltning står för hela leasingavtalskostnaden runt det enskilda fordonet som då bara 
nyttjus uv den ensldlda förvaltningen eller så nyttjas fordon i bilpoolen för en kilometerkost
nad (självkostnadspris) som interndebiteras av driftsenheten på samh1illsbyggnadsförvalt
ningen. 

U r ett driftsperspektiv ser inte Tekniska nämnden några hinder får att omsorgsförvaltningen 
utökar sin egen leasingfordonspark får att möta ett eventuellt utökat behov av fordon i verk
samheten. Leasingavtal hanteras på samma sätt som nu förekommande av driftsenbeten. I 
detta exempel f'ar omsorgsf<irvaltningen således skapa rutiner for debiteringen och hantering 
vid nyttjande av boende. 

Omsorgsförvaltningen kan ock~å nyttja bilpoolen for detta och interndebiteras då enligt be
fintliga rutiner, se ovan. Ä ven i detta exempel får omsorgsförvaltningen skapa egna rutiner for 
bokning och vidaredebitering. 

I båda exempel g1iller av ansvar· och fårsäkringsskäl att kommunens fordon bara får bokas 
och köras av kommunens personal. 

Peter Persson 
Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltning 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ÖFN 9 

Överfonn yndamämnden 2013-10-19 

ÖFN § 145 

Yttrande över motion om att utreda hur de boende inom handikappomsorgen kan få 
tillgång till fordon i samma utsträckning som tidigare samt möjlig finansiering till 
ovanstående 

Överformyndarnämndens beslut 

att ställa sig bakom förslaget att utreda frågan om hur de boende inom handikappomsorgen 
kan få tillgång till fordon i samma utsträckning som tidigare samt möjlig finansiering till 
ovanstående 

Sammanfattning 

Det har till överfdrmyndamämnden inkommit en begäran om att nämnden ska yttra sig 
över motion om att utreda hur de boende inom handikappomsorgen kan få tillgång till 
fordon i samrna utsträckning som tidigare samt möjlig fmansiering till ovanstående. 
Yttrandet ska inlämnas senast 2014-01-31. 
Nämnden ställer sig positiv till att frågan utreds, eftersom syftet är att försöka hitta vägar 
som möjliggör att brukarna på ett mer lättillgängligt sätt kan ta sig från sitt boende för att 
exempelvis uträtta olika ärenden eller åka på utflykt. 

Beslutsunderlag 

• Begäran om yttrande, daterad 2013-09-27 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

,~ tit roA 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 4 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

§ 69 2014/1064 

Motion om hormonstörande kemikaJer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att fortydliga miljökraven i upphandlings- och inköpspolicyn med följande 
komplettering; 
"Kommunen ska i sitt upphandlingsarbete undvika ämnen som enligt 
kemikalieinspektionen är farliga för människors och djurs hälsa." 

att motionen därmed anses besvarad. 

Sammanfattning 

AndersEnglesson m fl (MP) föreslår i en motion 

att det vid upphandling klart ska framgå att hormonstörande ämnen inte får ingå i 
material som används i kommunens lokaler 

86 

att kommunen inte ska använda golvmattor som innehåller PVC vid renovering eller 
byggnation av skol- och förskolelokaler 
att kommunen inte ska köpa leksaker, möbler etc som innehåller ämnen som är 
hormonstörande eller kan orsaka sjukdomar som exempelvis allergi eller astma. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, omsorgsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, gymnasienämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenut
bildning, Miljöförbundet Blekinge Väst och kommunstyrelsen (upphandling) för 
yttrande. 

Utbildningsnämnderna föreslår att motionen avslås och förespråkar istället ett 
helhetstänkande i synen på kommunens olika styrsystem för att kunna identifiera 
förbättringsområden och därigenom skapa goda lärmiljöer för barn i förskolan och 
skolan. Tekniska nämnden anger att material väljs utifrån ett flertal kriterier och 
eftersträvar en säker och hälsosam miljö. Omsorgsnämnden instämmer i 
upphandlingschefens yttrande som hänvisar till gällande upphandlingspolicys där det 
fastslås att Miljöstyrningsrådets rekommendationer vad gäller miljökrav ska följas i de 
fall det är möjligt. 

Motionen behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 och 
återremitterades till kommunledningsförvaltningen för att se om och hur det skall kunna 
genomföras en konsekvensanalys. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 4 87 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

Upphandlingschefen inkom med en konsekvensanalys och kostnadsberäkning för 
kontrollapparat till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
önskade svar på frågan om hur andra kommuner hanterat frågan. Forshaga kommun 
gavs då som exempel. Upphandlingschefen har kompletterat ärendet med en redogörelse 
för Forshaga kommuns beslut. 

Den politiska koalitionen- Sven-Åke Svensson (S), Paul Hedlund (FP), 
Marco Gustafsson (C) och Laila Johansson (KD)- föreslår att motionen besvaras enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att förtydliga miljökraven i upphandlings- och inköpspolicyn med följande 
komplettering; 
"Kommunen ska i sitt upphandlingsarbete undvika ämnen som enligt 
kemikalieinspektionen är farliga för människors och djurs hälsa." 

att motionen därmed anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

• Motion 2013-05-02 
• Administrativa chefens sammanställning av inkomna yttranden 2013-01-13 
• Upphandlingschefens tjänsteskrivelser 
• Koalitionens förslag till yttrande 20 14-03 -Il 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-03-ll §51. 

Yrkanden 

Ingrid Ågård (MP) yrkar bifall till motionen. 

Magnus Gärdebring (M), Jan-Åke berg (S), Marco Gustafsson (C) och Kenneth Hake 
(S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Ingrid Ågård (M) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag. 



miljöpartiet de gröna Q 
Motion 

Tilllmmmunfullmäktige i Karlshamns kommun 

Angående hormonstörande kemikalier 
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Hormonstörande ämnen finns överallt i vårt kemidopade samhälle. Ungefår 400 miljoner ton kemikalier 
används varje år i världen. 
Möbler, plastmattor, nappflaskor, plastförpackningar och leksaker är bara några av de varor som innehåller 
dessa miljögifter. 

De viktigaste hormonstörande kemikaliegrupperna är bromerade flamskyddsmedel, ftalater, bisfenol A, 
perfluorerande ämnen och parabener. 

Alla dessa kemikalier stör eller misstänks störa kroppens hormonsystem med resultatet att fertiliteten 
påverkas negativt liksom spermieproduktion. Ökad risk för missfall och spontana aborter är andra följder av 

dessa kemikalier. Forskning har också kunnat påvisa att många av dessa ämnen är cancerframkallanden samt 
skadar immunförsvaret. 

Efterson 1 dessa gifter finns överallt i san1hället är det svårt att skydda sig, särskilt om det inte tydligt framgår 
att varona vi köper innehåller dessa kemikalier. 
Ä ven om det är svårt göra våra hem helt fria från dessa ämnen borde det vara en självklarhet att de platser 
som kommunen upplåter till barnen att vistas i- skolor och förskolor- ska vara fria från dessa kem)·,:alier. 
Det är DErrimligt att kommunen erbjuder lokaler som är skadliga. 

Mot denna bakgrund föreslår vi 

Att det w id upphandling klart ska framgå att hormonstörande ämnen inte får ingå i material Sllm 

använd~ i kommunens lokaler. 
Att kommunen inte ska använda golvmattor som innehåller PVC vid renovering eller nybyggnation 
av skol· <!ICh förskolelokaler. 
Att kommunen inte ska köpa leksaker, möbler etc som innehåller ämnen som är hormonstöra~:<de 
eller kan orsaka sjukdomar som exempelvis allergi och astma. 

Karlshamn 2013 05 02 

Miljöpmiiet i Karlshamn 

Anders Englesson, Anna Atmander, Sara Månsson Möllergren, Johanna Karlsson och 
Per Atmander 



Datum 
2013-01-13 

Konununstyre1sen 

Motion om hormonstörande kemikalier 

Bakgrund 
Anders Englesson mfl (MP) fareslår i en motion 

Diarienummer 
2013/182 

f 
f,(~rlshaJnns 'ko mm u , 

KorumunlcJillng~turvoJtntnF<:Il Ka hit 

" "<) ' ' L'"'' .j • .. , 

t~~~t~/ld?~E."J 

att det vid upphandling klart ska framgå att hormonstörande ämnen inte f'ar ingå i 
material som används i kommunens lokaler. 

att kommunen inte ska använda golvmattor som innehåller PVC vid renovering eller 
byggnation av skol- och f6rskole1okaler. 

att kommunen inte ska köpa leksaker, möbler etc som innehåller ämnen som är 
honnonstörande eller kan orsaka sjukdomar som exempelvis allergi eller astma. 

Fullmäktige beslutade 2013-05-06 remittera motionen till teknisk nämnd, 
omsorgsnämnd, barn- och utbildningsnämnd, gymnasienämnd, nämnd fOr 
arbetsmarknad och vuxenutbildning, miljöforbundet Blekinge väst och 
kommunstyrelsen (upphandling) for att kunna behandlas av fullmäktige i november 
2013. 

Inkomna yttranden 

Utbildningsnämnderna (barn- och utbildningsnämnd, gyrnnasienämnd samt 
nämnd for arbetsmarknad och vuxenutbildning) fareslår att motionen avslås. 

Utbildningsnämnderna förespråkar istället ett helhetstänkande i synen på 
kommunens olika styrsystem for att kunna identifiera forbättringsområden 
och därigenom skapa goda lärmilj ö er for barn i forskolan och skolan. 
Nämnderna välkomnar också de insatser som görs på nationell och 
överstatlig nivå for att öka kunskapen om faror och risker i exponeringen for 
olika kemikaliska ämnen, samt skärpa lagstiftningen och kontrollen av 
efterlevnaden av bestämmelserna. 

Tekniska nämnden anger att material väljs utifrån ett flertal kriterier och 
eftersträvar en säker och hälsosam miljö. För att utvärdera golvmattor fria 
från PVC har en sådan lagts in på några ytor for att på sikt utvärderas. I 
samband med renovering läggs där så är möjligt numera andra material som 
tex klinker. 



Omsorgsnämnden delar upphandlingschefens yttrande. I denna hänvisar 
upphandlingschefen till gällande upphandlingspolicy som fastslår att 
Miljöstyrningsrådets rekommendationer vad gäller miljökrav ska fåljas i de 
fall det är möjligt. Dessa krav innefattar bland annat de ämnen som 
motionen tar upp. 

Övervägande 
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Med ovan nämnda redovisning av politiska ställningstaganden anser undertecknad att 
erforderligt beslutsunderlag fåreligger får kommunstyrelsens handläggning av 
ärendet. 

J ens Odevall 
Administrativ chef 



Datum 

Kommunstyrelsen 

Angående hormonstörande kemikalier 

Bakgrund 
I motion från Miljöpartiet de gröna, Dnr 2013/182, föreslås följande: 

Att det vid upphandling klart ska framgå att hormonstörande ämnen inte får ingå i material som 
används i kommunens lokaler 

Att kommunen inte ska använda golvmattor som innehåller pvc vid renovering eller 
nybyggnation av skol- och förskolelokaler 

Att kommunen inte ska köpa leksaker, möbler etc. som innehåller ämnen som är 
hormonstörande eller kan orsaka sjukdomar som exempelvis allergi eller astma. 

Motionen behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 januari 2014 (2013/182) 
och återremitterades till kommunledningsförvaltningen för att se om och hur det skall kunna 
genomföras samt en konsekvensanalys. 

Upphandlingschefen inkom med konsekvensanalys och kostnadsberäkning för kontrollapparat 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott önskade svar på frågan 
om hur andra kommuner hanterat frågan. Forshaga kommun gavs då som exempel. 

Överväganden 

Upphandlingschefen har via epost tagit del av den motion som inkom till kommunstyrelsens 
arbetsutskott i Forshaga. Motionen remitterades till Barn- och utbildningsnämnden samt till 
Kommunteknik 

Barn- och utbildningsnämndens svar var: 

Vid beställning av leksaker ställa frågan och kräva svar på- "innehåller de här leksakerna, 
möbler m m giftiga kemikalier"? 
Vid beställning av olika varor är det viktigt att efterfråga varudeklarationer för att på så sätt 
kunna utesluta varor som innehåller hormonstörande material. 
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Kommunteknik svarade följande: 

"Kommunteknik och service har som målsättning att kommunens lokaler, "ska fårvaltas med 
inriktning från kundperspektiv, vara effektiva, trivsamma, ändamålsenliga, innehålla ett bra 
inomhusklimat samt vara hälsosamma". 
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För att nå detta mål är det viktigt att följa utvecklingen för att kunna anpassa materialval som 
inte påverkar miljön negativt. Det gäller krav som finns inom EU samt kemikalier som är 
godkända av Kemikalieinspektionen. Samma krav ställer kommunen även på entreprenörer och 
leverantörer vid olika upphandlingar. 

De företag som vi anlitar har styrdokument i sina kvalitetsplaner. Där är miljö viktigt både när 
det gäller material och energi. Dessa företag har också nödvändiga resurser för att bevaka så att 
det inte smygs in otillåtna material i samband med byggprocesser. 

Kommunteknik och service har följt med i utvecklingen och mycket medvetet arbetat i många 
år får att det ska vara bra golvmaterial i kommunens alla lokaler. Därutöver använder 
lokalvården miljögodkända kemikalier. 

Redan 1998, i samband med att Grossbolsskolan byggdes, gjorde vi tillsammans med 
kommunens dåvarande miljöchef en djupanalys av homogena plastmattor. När vi då vägde in 
helheten, med hjälp av företrädare på Statens Provningsanstalt, var dåvarande plastgolv det 
bästa golvmaterialet Detta med hänsyn taget till ftalater och kemikalier. 

Det är mycket liten mängd mjukgörare som ftalater i de plastmattor som tidigare lagts i 
kommunens lokaler. De plastmattor som används idag innehåller inte hormonstörande material 
som ftalater. I stället används produkten dinch som är framtaget som ersättningsprodukt och är 
godkänd av Kemikalieinspektionen. Denna produkt används även vid tillverkning av leksaker; 
medicinska produkter och Iivsmedelsfårpackningar. 

Kommuntelmik och service menar att det naturligtvis är möjligt att ta fram ett styrdokument får 
kommunen när det gäller hormonstörande material. Forshaga kommun är dock en liten 
kommun och har små resurser att uppdatera ett sådant dokument. Kommunteknik och service 
anser att kommunen får lita till Kemikalieinspektionen samt att tjänstemän inom 
fastighetsavdelningen följer utveckling när det gäller kemikalier." 

Sintsatsen i svaret från Kommunteknik var att avslå motionen i sin helhet. 

Kommunfullmäktige i Forshaga beslutade därefter att det vid upphandling ska framgå att 
hormonstörande material och ftalater inte får ingå i material som används i kommunens 
lokaler. Huruvida man ska kontrollera att detta uppfylls under avtalsperioden framgår inte av 
det material j ag fått. 

Håkan Anderberg 
Upphandlingschef 



Datum 

r
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Kommunstyrelsen E~V/-VZj~J~J 

Angående hormonstörande kemikalier 

Bakgrund 
I motion från Miljöpartiet de gröna, Dnr 2013/182, föreslås följande: 

Att det vid upphandling klart ska framgå att hormonstörande ämnen inte får ingå i material som 
används i kommunens lokaler 

Att kommunen inte ska använda golvmattor som innehåller pvc vid renovering eller 
nybyggnation av skol- och fårskolelokaler 

Att kommunen inte ska köpa leksaker, möbler etc. som innehåller änmen som är 
hormonstörande eller kan orsaka sjukdomar som exempelvis allergi eller astma. 

Motionen behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 januari 2014 (2013/182) 
och återremitterades till kommunledningsförvaltningen för att se om och hur det skall knnna 
genomfåras samt en konsekvensanalys. 

Överväganden 

Kontrollmodell 
Om kommunen med hög säkerhet ska knnna undvika anskaffning av produkter innehållande 
den typ av änmen motionen avser, krävs att kontrollapparat skapas. Hur en sådan exakt bör 
utformas är svårt att med exakthet säga, men utgångspunkten för en sådan apparat är följande: 
kommunen har i de flesta fall ramavtal på de produkter som anskaffas. Samtliga förvaltningar 
avropar på dessa avtaL Detta innebär att samtliga förvaltningar köper varor som kan innehålla 
hormonstörande änmen. Därför behövs en/flera kontrollant( -er) motsvarande cirka en 
heltidstjänst, som verkar förvaltningsövergripande finnas. 

Eftersom denna typ av ämnen finns inom en mycket stor mängd produkter, måste en sådan 
kontrollant ha en viss kemisk kunskap får att korrekt knnna bedöma om en viss produkt 
innehåller hormonstörande ämnen och om halten är tillräcklig för att ge en negativ effekt. Då 
listan på sådana ämnen hela tiden utökas, bör dessa kontrollanter löpande kompetensutvecklas. 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • Fax 0454-810 40 
E-post: kommunkansli@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se 



Samtidigt måste någon form av modell för hur anskaffning ska ske tas fram för att säkerställa 
att kontrollanten får möjlighet att granska samtliga inköp. Möjligtvis kan vissa avtalsområden 
undantas från granskning, exempelvis livsmedel. Man kan teoretisk tänka sig att samtliga 
avropare innan beställning kontakter kontrollanten för att denna ska kunna bistå med sak 
kompetens. 

Årskostnad för ett kontrollsystemet som beskrivs ovan beräknas enligt följande: 

Lön inklusive P A-tillägg 
Kemikaliedatabas 
Kompetensutveckling ink! resor och logi 
Övrigt (It, kontorshyra etc) 
SUMMA 

Konsekvensanalys 

ca 650 tkr 
ca 25 tkr 
ca 30 tkr 
ca 50 tkr 

755 tkr 

I dagsläget har merparten av kommens personal möjlighet att någon gång avropa varor och 
antalet beställningar per år är mycket stort. Därför kan man förvänta sig att beställningarna får 
sättas på någon form av kö, eftersom kontrollanten kommer att bli en så kallad flaskhals. En 
god framförhållning vid anskaffning måste alltså finnas. Exakt vilken effekt detta skulle få på 
kommunens olika verksamheter är svårt att med säkerhet säga, sannolikt är vissa verksamheter 
mer känsliga för dröj små! än andra. Någon form av prioriteringslista över verksamheterna kan 
tas fram för att säkerställa att kritiska verksamheter inte drabbas negativt 

Man kan samtidigt tänka sig att kontrollanten över tid lär sig vilka produktområden som kan 
undantas, samtidigt innebär detta en risk, eftersom produkternas innehåll då och då förändras. 
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Slutligen kan man konstatera att kommunen via ett framtida väl utbyggt e-handelssystem lättare 
kan styra vilka produkter som är avrops bara. Detta skulle sannolikt minska behovet av 
kontrollapparat. 

Håkan Anderberg 
Upphandlingschef 



2014-03-11 

Kommllllstyrelsen 

Motion om hormonstörande ämnen 

Anders Englesson m fl (MP) fåreslår i en motion 

att det vid upphandling klart ska framgå att hormonstörande ämnen inte får ingå i material 
som används i kommunens lokaler 
att kommunen inte ska använda golvmattor som innehåller PVC vid renovering eller 
byggnation av skol- och fårskolelokaler 
att kommilllen inte ska köpa leksaker, möbler etc som innehåller ämnen som är 
hormonstörande eller kan orsaka sjukdomar som exempelvis allergi eller astma. 

Remissyttranden 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, omsorgsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, gyrnnasienämnden, nämnden får arbetsmarknad och vuxenut
bildning, Miljöfårblllldet Blekinge Väst och kommllllstyrelsen (upphandling) får yttrande. 

Utbildningsnämnderna fåreslår att motionen avslås och fårespråkar istället ett 
helhetstänkande i synen på kommunens olika styrsystern får att kmma identifiera 
fårbättringsområden och därigenom skapa goda lärmiljöer får barn i fårskolan och skolan. 
Tekniska nämnden anger att material väljs utifrån ett flertal kriterier och eftersträvar en 
säker och hälsosam miljö. Omsorgsnämnden instämmer i upphandlingschefens yttrande 
som hänvisar till gällande upphandlingspolicys där det fastslås att Miljöstyrningsrådets 
rekommendationer vad gäller miljökrav ska fåljas i de fall det är möjligt. 

Motionen behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 och 
återremitterades till kommllllledningsfårvaltningen får att se om och hur det skall kunna 
genomfåras en konsekvensanalys. 

Upphandlingschefen inkom med en konsekvensanalys och kostnadsberäkning får 
kontrollapparat till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommllllstyrelsens arbetsutskott 
önskade svar på frågan om hur andra kommuner hanterat frågan. Forshaga kommllll gavs 
då som exempel. Upphandlingschefen har kompletterat ärendet med en redogörelse får 
F orshag a komm\Uls ställningstagande och beslut. 

Övervägande 
I kommunens Upphandlings- och inköpspolicy finns idag fåljande skrivning: 

" Det övergripande målet är att upphandling och inköp inom kommunen ska präglas av 
effektivitet, kompetens, miljökrav, samverkan samt etik och moral, där målet är en god 
totalekonomi, och där samtliga kostnader beaktas llllder produkten/utrustningen/tjänstens 



användningstid. Vid all upphandling ska kommunen upphandla de varor, tjänster och 
entreprenader som kan bedömas vara minst skadliga får människor och miljö. Kommunen 
ska i sitt upphandlingsarbete, i tillämpliga delar, använda Miljöstyrningsrådets kriterier for 
hållbar upphandling samt verka får en god livsmiljö och en långsiktig hållbar utveckling. 
En helhetssyn får påverkan av miljön ska prägla upphandlingen, med avseende både på 
den yttre miljön och arbetsmiljön." 

Skrivningen innebär att kommunen redan idag, vid upphandling av produkter som kan 
innehålla den grupp av ämnen som motionen siktar mot, lutar sig mot Miljöstyrningsrådet 
kriterier. Faktum är att även andra typer av farliga ämnen inbegrips i skrivningen, 
exempelvis cancerogener och tungmetaller. 

Den befintliga skrivningen kan fårtydligas med fåljande lydelse: 

"Kommunen ska i sitt upphandlingsarbete undvika ämnen som enligt 
kemikalieinspektionen är farliga får människors och djurs hälsa." 

Koalitionens f"drslag 

Kommunstyrelsen fåreslår kommunfullmäktige 

att fortydliga miljökraven i upphandlings- och inköpspolicyn med fåljande komplettering; 

"Kommunen ska i sitt upphandlingsarbete undvika ämnen som enligt 
kemikalieinspektionen är farliga får människors och djurs hälsa." 

att motionen därmed kan anses behandlad. 

Sven-Åke Svensson 
Socialdemokraterna 

Paul Hedlund 
Folkpartiet 

Marco Gustafsson 
Centerpartiet 

Laila Johansson 
Kristdemokraterna 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 4 

Kommunstyrelsen 2014-03-25 

§71 2014/318 

Överlåtelse av Kolleviks camping och stugby 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att till My Camping i Sverige AB, Karlshamn, med tomträtt för en årlig tomträtts
avgäld av 170 000 kr upplåta Kalleviks Camping och stugby och att till tomträtts
havaren försälja byggnader och inventarier för en köpeskilling av 2 900 tkr. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-03 § 27 att avslå föreslagen försäljning av 
Kalleviks camping och stugby. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-03-04 § 43 att ge kommundirektören i 
uppdrag att lägga nytt förslag för Kalleviks camping och stuganläggning innebärande 
försäljning av byggnader och inventarier och markupplåtelse med tomträtt. 

I enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut har arbetet fortsatt för att finna 
en lösning för överlåtelse av Kalleviks camping och stugby. En förhandling har 
genomförts i enlighet med de nya förutsättningarna. Anläggningen föreslås överlåtas till 
anbudsgivaren My Camping i Sverige AB, Karlshamns, enligt bifogat förslag till 
tomträttsavtaL 

Beslutsunderlag 

• Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-03-25 
• Tomträttsavtal2014-03-13. 

Yrkanden 

Jan-Åke Berg (S) och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till förslaget till beslut. 

Jens Henningsson (V) yrkar avslag på förslaget. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition mellan förslaget till beslut och Jens Henningsson (V) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit förslaget till beslut. 



2014-03-25 Dm 2012/17 

Kommunstyrelsen 

Överlåtelse av Kalleviks camping och stugby. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-03 § 27 att avslå fareslagen forsäljning av 
Kalleviks camping och stugby. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-03-04 § 43 att ge kommtmdirektö
ren i uppdrag att lägga nytt forslag for Kalleviks camping och stuganläggning inne
bärande forsäljning av byggnader och inventarier och markupplåtelse med tomträtt. 

Ärendet 
I enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut har arbetet fortsatt för att 
finna en lösning for överlåtelse av Kalleviks camping och stugby. En forhandling har 
genomforts i enlighet med de nya forutsättningama. Anläggningen fareslås överlåtas 
till anbudsgivaren My Camping i Sverige AB, Karlshamn, enligt bifogat forslag till 
tomträttsavtal 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen fareslås besluta att foreslå kommunfullmäktige besluta 

att till My Camping i Sverige AB, Karlshamn, med tomträtt for en årlig tomträttsav
gäld av 170 000 la upplåta Kalleviks Camping och stugby och att till tomträttshava
ren forsälja byggnader och inventarier for en köpeskilling av 2 900 tkr. 

Göran Persson 
Kommundirektör 

Bilagor 

Lena Axelsson 
Turistchef 

Bilaga l - Tomträttsavtal Kalleviks camping och stugby med bilagor 



Parter 

Bakgrund 

Objekt 

TOMTRÄTTSAVTAL 

2014-03-13 

Karlshamns kommun (Org nr 212000-0845) 
Rådhuset 
374 81 Karlshamn 
nedan kallad fastighetsägaren 

My Camping i Sverige AB (Org nr 556824-4460) 
Box 7 
374 21 Karlshamn 
nedan kallad tomträttshavaren 

1(6) 

Fastighetsägaren äger fastigheten Karlshamn 5:1. Del av fastigheten 
har detaljplanelagts for camping och stugby (Kolleviks camping) 
Bilaga l. 
På fastighetsdelen finns camping och stugby. Detaljplanen möjliggör 
en långsiktigt hållbar utveckling av dessa verksamheter samtidigt 
som mark för natur, bad och rekreation är säkerställda i området. 

Campingen och turistanläggningen har varit uthyrd i många år, men 
det senaste året har anläggningen drivits i kommunens egen re g i. 
Fastighetsägaren avser att upplåta del av fastigheten Karlshamn 5:1 
med tomträtt och i samband med detta försälja befintliga byggnader 
och anläggningar. 

Tomträttsupplåtelsen avser del av fastigheten Karlshamn 5:1 i 
Karlshamns kommun. Fastighetsdelen uppgår till ca 11 ha och om
fattar kvartersmark enligt upprättad detaljplan. K vartersmarken är i 
detaljplanen betecknad N l-camping och stugby. Detta innebär att 
ingen bostadsbebyggelse är tillåten inom planområdet Marken ska 
vara tillgänglig för allmän gångtrafik inom kvartersmarken Bilaga 2. 

Anläggningen består av 125 campingplatser, varav 95 med el och 40 
4-bäddars stugor (30 kvm) samt 14 4-bäddars campingstugor (l O 
kvm). Dessutom består anläggningen av servicebyggnader med 
dusch, wc och tvättstuga. En receptionsbyggnad med kiosk och ser
vering finns centralt belägen i området och dessutom finns minigolf
bana och lekplats. Samtliga byggnader är redovisade i bifogad 
byggnadslista Bilaga 3. Till anläggningen hör befintliga inventarier 
med undantag av stöldmärkta datorer, som tillhör Karlshamns 
kommun. 



Fastighetsbildning 

Upplåtelseförldaring 

Tillträdesdag 

Upplåtelsetid och 
uppsägning 

TOMTRÄTTSAVTAL 

2014-03-13 2(6) 

Fastighetsägaren är huvudman för allmänplatsmark inom detalj
planen och bibehåller äganderätten till mark betecknad Natur, Lokal
gata och Parkering och i detaljplanen anvisade vattenområden där 
allmänna bryggor får uppföras Bilaga 2. 

Fastighetsägaren har lämnat upplysningar om anläggningen och 
Tomträttshavaren har haft möjlighet att undersöka och besiktiga 
Objektet. 

Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar erforderlig 
fastighetsbildning, vid vilken avstyckning sker, då den exakta 
gränsdragningen fastställs och erforderliga servitut tillskapas. 
Servituten framgår av bifogad ansökan till Lantmäteriet Bilaga 4. 
Servitut som behövs nu eller i framtiden och som inte kan tillskapas 
vid fastighetsbildningen som officialservitut, kommer att tecknas 
mellan Fastighetsägaren och Tomträttshavaren som avtalsservitut 
Genom undertecknandet av detta avtal biträder Tomträttshavaren
såsom sakägare- Fastighetsägarens ansökan om fastighetsbildning. 

Fastighetsägaren upplåter från och med Tillträdesdagen till 
Tomträttshavaren del av fastigheten Karlshamn 5: l i Karlshamns 
kommun i vid upplåtelsen befintligt skick. 

Tillträde till fastighetsdelen sker när avgälden är betald, byggnader 
och anläggningar på ofri grund är betalda, kommunfullmäktiges be
slut att godkänna detta avtal vunnit laga kraft och 
fastighetsbildningen är registrerad. 

Förtida tillträde kan ske efter samråd med Fastighetsägaren, dock 
tidigast när handpenningen är betald. Under ett förtida tillträde- när 
kommunfullmäktiges beslutat godkänna avtalet och i avvaktan på att 
fastighetsbildningen blir registrerad- tar Tomträttshavaren det fulla 
ansvaret för Objektet, håller det försäkrat, svarar för alla 
driftskostnader och uppbär samtidigt alla intäkter. 

F ör en smidig övergång sker vid tillträdet överlåtelse och avstämning 
av pågående bokningar, abonnemang med mera i enlighet med 
bifogad Bilaga 5. 

Enligt jordabalken är det endast Fastighetsägaren som har rätt att 
säga upp tomträttsavtalet och detta kan endast ske inom vissa 
tidsperioder. Den första perioden omfattar 20 år från Tillträdesdagen. 
De därpå följande perioderna omfattar 20 år. 



Ändarnål 

Inskrivning och 
överlåtelse 

Servitut 

Va-anslutning 

TOMTRÄTTSAVTAL 

2014-03-13 3(6) 

Uppsägning, som ska vara skriftlig med uppgift om skälen till upp
sägningen, samt arunälan till inskrivningsmyndigheten ska ske minst 
två år före periodens utgång. 

Fastighetsdelen får endast, i enlighet med gällande detaljplan, 
användas till camping, uthyrning av fritidsbostäder och därmed 
sammanhängande ändamål. 

Tomträttshavaren ska, på sätt som anges i jordabalken, söka inskriv
ning av tomträtten. Samtliga kostnader för inskrivning betalas av 
Tomträttshavaren. 

Vid överlåtelse av tomträtten åligger det Tomträttshavaren att ome
delbart meddela Fastighetsägaren om överlåtelsen. 

Fastighetsägaren är huvudman för allmänplatsmarken inom den gäl
lande detaljplanen. Bilaga 2 

Fastighetsdelen upplåten med tomträtt ska vara tillgänglig för allmän 
gångtrafik. 

För parterna erforderliga servitut för bl a dagvattenledningar, rätt till 
väg för att sköta skog, gångvägar, badplatser och brunnar på natur
mark kommer att fastställas i samband med fastighetsbildningen. 

På kvartersmark finns en nätstation för elförsörjningen. De högspän
ningskablar som löper inom planområdet är skyddade med u-område. 

Tomträttshavaren övertar de VA-ledningar, som anges på bilagda 
karta och bekostar fortsatt V A-utbyggnad. Bilaga 6 

Delar av området ligger inom kommunens verksamhetsområde för 
VA. 

Det finns en stamledning för vatten och spillvatten utefter Kolleviks
vägen. Från dessa stamledningar går det ut serviceledningar internt, 
av vilka en del är sommarvattenledningar, inom området. Spillvatten 
omhändertas dessutom normt norr om stugbyn norr om 
Kalleviksvägen Bilaga 6. 



Dagvatten 

El-skåp 

Upplåtelser 

Avgäld 

TOMTRÄTTSAVTAL 

2014-03-13 4(6) 

Fastighetsägaren ska gräva ner en intern vattenledning längs med 
Kalleviksvägens norra sida som ansluter till Va-enhetens 
stamledning (förbindelsepunkt) får att Kalleviks camping ska få en 
fårbindelsepunkt för vatten, åtta för spillvattnet och en V-mätare för 
hela området. De sex resterande "sticken" ansluts till den nya 
ledningen och en ny V -mätare placeras vid fårbindelsepunkten. 

Befintliga interna V A-ledningar på kvartersmark ingår i tomträtts
upplåtelsen och Tomträttshavaren övertar vid tillträdet det fulla 
ansvaret får dessa. Tomträttshavaren ansvarar dessutom för och 
bekostar en eventuell framtida utbyggnad av de interna V A
ledningarna. 

Dagvatten ska omhändertas lokalt. 

Fastighetsägaren kommer att utrusta befintliga el skåp (12 stycken) 
med beröringsskydd. 

Tomträttshavaren får utan Fastighetsägarens medgivande upplåta 
panträtt och nyttjanderätt i tomträtten. Servitut eller annan särskild 
rättighet får däremot inte upplåtas utan Fastighetsägarens medgi
vande. 

Den årliga tomträttsavgälden utgör etthundrasjuttiotusen (170 000) 
kronorlår att betala får tiden från Tillträdesdagen. Avgälden ska utgå 
med oförändrat belopp i tio år från Tillträdesdagen. Tomträttsavgäl
den ska betalas kvartalsvis i fårskott senast sista vardagen fåre av
sedd period. Om avgiften inte har betalats i tid utgår dröjsmålsränta 
enligt gällande lag på förfallet belopp till dess betalning sker. 

Har genom dom eller annat sätt bestämts, att avgälden från viss tid
punkt ska utgå med högre eller lägre belopp än förut, ska vid fårse
ning betalning av dröjsmålsränta anpassas till detta. 

Förändring av avgälden För avgäldsreglering gäller de i lag angivna minimiperioderna om tio 
år, varvid den fårsta perioden räknad från Tillträdesdagen. Senast ett 
år fåre utgången av tioårsperioderna ska parterna träffa ny överens
kommelse om avgäld avseende kommande period. 

Har avgälden får den kommande perioden inte bestämts enligt första 
stycket ska den utgå med samma belopp som förut. 
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Överlåtelse av byggnader Inom fastighetsdelen befintliga byggnader överlåtes till tomträttsha
varen i samband med tomträttsupplåtelsen. 

Till anläggningen hör befintliga inventarier med undantag av 
stöldmärkta datorer, som tillhör Karlshamns kommun. 

Tomträttshavaren har noggrant besiktigat byggnaderna med tillhö
rande anläggningar. Byggnaderna är redovisade i bifogad 
byggnadslista Bilaga 3. 

Betalning för byggnader Tomträttshavaren ska på Tillträdesdagen betala 
tvåmiljonerniohundratusen (2 900 000) kronor för de överlåtna 
byggnaderna och anläggningarna. 

Underhåll m m 

Kostnader och andra 
förpliktelser 

Försäkringar 

Kontroll och uppföljning 

Vid avtalstecknandet, dock senast 2014-04-0 l, betalar 
Tomträttshavaren en handpenning motsvarande l O% av 
köpeskillingen för byggnader och anläggningar och lämnar samtidigt 
en lånegaranti på detta köp motsvarande resterande köpeskilling. 

För bibehållande av ändamålet med tomträttsupplåtelsen ska Tom
trättshavaren underhålla byggnader och anläggningar inom tomträt
ten. Alternativt ska byggnader rivas för att ge utrymme för omdispo
nering och nybyggnad inom verksamheten. Om byggna
der/anläggningar förstörs eller skadas av eld eller på annat sätt, ska 
de återuppbyggas eller repareras inom skälig tid om inte annan 
överenskommelse avtalats mellan Fastighetsägaren och 
Tomträttshavaren. 

Ä ven obebyggda delar av tomträtten ska hållas i vårdat skick. 

Det åligger Tomträttshavaren att svara för och fullgöra alla kostnader 
och förpliktelser som kan komma att belasta byggnader, anlägg
ningar och tomträtten tmder upplåtelsetiden. 

Fastighetsägaren ansvarar för att fastighetsdelarna med byggnader 
och anläggningar är försäkrade till och med Tillträdesdagen. Därefter 
övergår ansvaret till tomträttshavaren. Vid förtida tillträde ska 
Tomträttshavaren ha försäkringsskydd för eventuella skador som kan 
uppkomma genom verksamheten. 

För kontroll av hur detta avtal efterlevs är Tomträttshavaren skyldig 
att till Fastighetsägaren lämna erforderliga upplysningar och ge till
fålie till besiktning. 



Godkännande 
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I övrigt gäller vad i 13 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om 
tomträtt och köp av lös egendom. 

Detta avtal ska godkännas av kommunfullmäktige genom beslut som 
vinner laga kraft. Är detta inte uppfYllt är avtalet till alla delar för
fallet och erlags handpenning återbetalas och Tomträttshavaren er
sätts for oundgängliga initialkostnader for att starta upp verksamhet
en vid ett förtida tillträde. 

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av vilka 
partema tagit var sitt. 

Karlshamn 2014-

Fastighetsägarens underskrift: 

För Karlshamns kommun 

...................................................................... ./ 
Sven-Åke Svensson 

Göran Persson 

Karlshamn 2014-

Tomträttshavarens underskrift: 

För My Camping i Sverige AB: 

Joachim Dahlgren 



Bilagor - Kalleviks camping 

l. Fastighetskarta 
2. Plankarta 
3. Byggnadslista 
4. Lantmäteriansökan 
5. Avstämning 
6. V A-redovisning 
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Fastighetsbeteckning Populärnamn Antal byggnader/ BTA Bygg är Tak/Fasad/Grund 

Verksamhet cirka 

KARLSHAMN 5:1 KOll_EVIK STUGBY 40 stugor 1307 -1962/renov 85 T egei!Trä/Piintar 

KARLSHAMN 5:1 KOLLEVIK CAMPING Reception,kiosk '66 1985 Betong/Trä/Betong 

Servicebyggn. (wc/d,tvätt) 62 ?frenov 95 Tegei!Trä/Betong 

14 Campingstugor "' -1965 Papp/Trä/Plintar 

Miljöhus 81 2012 Papp!Trä/Betong 

Serviceb. (wctd.tvätt.kök) 76 -1962/renov 85 Papp/Lättbtg/Betong 

Serviceb. (wc/d) 26 -1962/renov 05 Papp/Lättbtg/Betong 

Paviljo11g (skarmtak 40 kvm) 1985 Papp/Stolpar/Piattor 

lANGASJÖNAS 1:20 LÅNGASJONAS STUGBY Södra stugbyn.24 stugor 859 [964 Eternit/T rälPlintar 

Norra stugbyn, 16 stugor 561 "64 Eternit/T rälPlintar 

Bokhöjden 53 1965/renov 86 PappfT rälPlintar 

Ekudden 44 1 930/renov 89 Tegei!Trä/Piintar 

Tallhöjden 44 1 950/renov 85 T egel!Tra/Outgråvt 

SÖDRA HOKA 1 :26 Tallåsen 40 1950/renov 85 BelongfT rä!Pii11tar 

Hass stuga 47 1 950/renov 85 Papp!Trä/P[Jntar 

Björkudden 17 1950/renov 96 TegeliTrä/Plintar 

Malmqvist 43 1950/renov 85 TegelfTrä/Piintar 

LÅNGASJONÄS 1:20 LÅNGASJÖNÄS CAMPING Reception.kiosk '" 1935/till-ombyggd 95 Papp!Tra/Krypgnmd 

Serviceb. (wc/d.tvätt,kök) '" 1973/renov 97 Plåt/Trä/Betong 

4 Campi11gstugor 52 -1985 Papp!Trä/Piintar 

2 byggn (Omkl och törrild) 44 1938 T egelfTrä/Outgravt 

J antastugan 14 1938 T egel!Trä/Piintar 

Stuga Loftet 32 1938/renov 95 Pliil/TrälBetong 

SODRA HOKA 1 :26 SEMEsTERHEMMET 16 Uthyrningsrum och 560 ?/renov 1952 Papp/T ra/ 

Gemensamhetslitrymmen Plintar defvis källare 

LÅNGASJÖNÄS 1:20 RÄITAREBOSTÄLLET Stuga 15' -1930/renov 97 T egei/T raJDutgrävt 

"'' '" -1930 Plå.t!Sten/Jord 

• Köp av campingen innebar ägande och driftsansvar för VA-ledningar frän anslutningspunkten vid Elsebrånevägen. 

LP 

-----------------··---

Vattentalltopp Uppvarmning 

Kommunalt VA, sommarvatten El 
Kommunatt VA (möjlighet till äretruntverksamhet) El 
Kommu1alt VA (möjlighet till äretruntverksamhet) El 
Kommu1alt VA. sommarvatten El 
Kommunalt sommarvatte11 

Kommuna~ VA. sommarvatten El 
Kommunalt VA, sommarvatten El 

Kommunalt som marvatten, Vaccumtoalett till tank., grävatten stenk1sta El 

Kommunalt sommarvatten. Vaccumtoalett till tank. gråvatten stenkista B 
Kommunalt sommarvatten ifrån norra stugbyn, Avlopp till sluten tank El 

Kommuna~ sommarvatten ifrån norra stugbyn, Avlopp till sluten tank El 

Kol{lmunalt sommarvatten itran norra stugbyn, WC till tank, gråvatten stenKJsta El 

Kommunalt sommarvatten ifrån norra stugbyn, WC till tank. gråvatten stenkista El 
Kommunalt sommarvatten ifriln 11orra stugbyn. WC till taJlk, gravatten stenkista El 

Kommunalt sommarvatten ifrån norra stugbyn, Avlopp till sluten tank El 

Kommunalt sommarvatten iln\n norra stugbyn, WC till tank, gråvatten stenkista El 

Kommurall VA (möjlighet till åretruntverksam het)' El 

Kom mura~ VA (möjlighet till åretruntverksamhet)" El 

Finns ej B 
Kommunalt sommarvatten. avlopp till sluten tank El{omkl) 

Kommunalt sommarvatten, gråvatten stenkista El 

Kommunalt VA (möjlighet till arerruntverksamhet)" El 

Möjlighet till kommunalt sommarvatten lfr.in norra stugbyn Olja 

Avlopp tlU "trekammarbru11n" El varmvatten 

Kommunall VA (möjlighet till äretruntverksamhet)" El 

Sida 1 

p, 
v:;:]t.~~. 

J 

Övrigt 

BTA cirka 33 kvm/stuga 

Inbrottslarm 

Endast kallvatten. BTA cirka 12 kvm/stuga 

Em:last Kallvattsn. BTA cirka 36 kvm/sti.Jga 

Endast kallvatten. BTA cirka 35 kvm/stuga 

Vedbod 

Gäststuga och vedbod 

WC-tank gemensam med Hass stuga 

Vedbod 

U!omhusdusch. WC egen byggilad 

)nbmttslarm. De!vis kallare 

l 

l 

i 

l 

' 

l 

l 

l 

BTA cirka 13 kvm/stuga 
j 

Utedass. Enkelt pentry utan kokplattor 

l 
Brandskyddsåtgärder krävs för art anvilnda byggnade11 

l 
Byggnaden oisolerad. Förråd och pumpllus 

2013-07-02 

~ 

~ 



Ansökan om lantmäteriförrättning 

!31 !cw ot 'l· __ , 

Lantmäteriet 
Box 172 
294 23 Sölvesborg 

2013-11-21 

Karlshamns kommun ansöker härmed, enligt beskrivning nedan, om fastighetsreglering 
mellan Långasjönäs l :20 och Södra Hoka l :26 samt avstyckning från Långasjönäs l :20, 
Södra H oka l :26 och Karlshamn 5: l, samtliga fastigheter är belägna inom Karlshamns 
kommun. 

t·ångasjönäs 1:20 och Södra Hoka 1:26 
Från ödra Hoka l :26 överfårs genom fastighetsreglering fem markområden till Långasjö ·· · 
l :20, se · aga l får markområdenas utbredning. Ny fastighetsgräns bör anpassas till ens 
fårutsättnin . Markområdena utgörs av mark får camping- och stugbyändamåL stighets
regleringen är et teg i plangenomfårandet. 

Långasjönäs 1:20 ' 
Avstyckning av en fasti~ får camping- och stugbyändamål bilaga 2 får stycknings
lottens utbredning. Stycknings tten består av fjorton o ad en. N y fastighetsgräns bör 
anpassas till markens fårutsättnin . Parkerings- oc göringsområdet i anslutning till 
kiosk- och cafebyggnaden bör ingå i sty ingslotte . 

~amfastigheten som till styckningslotten, 

styckningslotten ska befrias fr' penninginteckningar. ··,~ 
"'~ 

Ett antal rättigheter ska bildas såväl till få 
se bilagor 5-6. 

Södra Hoka 1:26 "" 
Avstyckning av e astighet får vandrarhem-, möteslokal-, camping
bilaga 3 får yckningslottens utbredning. Ny fastighetsgräns bör 
fårutsätt · gar. 

)- ckningslotten ska befrias från penninginteckningar. 

Karlshamn 5:1 

h stugbyändamål, se 
anp sas till markens 

Avstyckning av en fastighet får camping- och stugbyändamål, se bilaga 4 får stycknings
lottens utbredning. styckningslotten består av tre områden. Ny fastighetsgräns bör anpassas 
till markens f<irutsättningar. 

Ett antal rättigheter ska bildas såväl till fårmån får stamfastigheten som ti!l styckningslotten, 
se bilagor 7-8. 

styckningslotten ska befrias från penninginteckningar. 

Sida l av 2 



Förrättningskostnadler 
Kostnaderna får fårrättningen ska betalas av Karlshamns kommun. 

Aktmottagare 
Sakägarexemplar av akten skickas till Karlshamns kommun. 

Kontaktperson 
Liselott Skough, mark- och exploateringsingenjör 

Karlshamns kornmun 
Kommunledningsfårvaltningen 
3 7 4 8 l Karlshamn 

0454- 816 23,0733-57 62 99 
liselott.skough@karlshamn.se 

Ansökan kommer att kompletteras med en fullmakt. 

2013-11-21 

Sökanden 
Liselott Skough får Karlshalims kommun 

Sida 2 av 2 
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Kalleviks semesterby, servitut 
2013-11-21 

Ändamål Läge 

Dagvattenledning Från spolbrunn över 
Dagvattenavledning naturmarken ut i havet 
från receptions- söder om badplatsen i 
byggnaden och den sydost, se bilaga 8 
östra delen av (ungefärligt läge litt. a). 
campingområde!. 

Dagvattenledning Från den södra delen av 
Dagvattenavledning den centrala delen av 
från den centrala campingområdet över 
delen av naturmarken ut i havet 
campingområde!. vid den södra 

badplatsen, se bilaga 8 
(ungefärligt läge liit. b). 

Dagvattenledning Från sydvästra delen av 
Dagvattenavledning campingområdet över 
från den sydvästra Fiskeklubbens stuga 
delen av och vidare ut mot 
campingområde!. båtuppläggningsplatsen, 

se bilaga 8 (ungefärligt 
läge litt. c). 

Dagvattenledning Från gatuområdet över 
Dagvattenavledning campingområdet till 
från lokalgatan spolbrunn i sydost, se 
(Kolleviksvägen). bilaga 8 (ungefärligt 

läge litt. d). 

Väg Samtliga vägar inom 
Rätt till väg över campingområdet 
campingområdet (kvartersmarken) , se 
får skötsel (sko g, bilaga 8 (ungefärligt 
badplatser, läge litt. e). 
gångvägar och 
dagvattenledningar) 
av naturmarken. 

Gång- och Samtliga vägar inom 
cykeltrafik campingområdet 
Rätt till gång- och (kvartersmarken) , se 
cykeltrafik över bilaga 8 (ungefärligt 
campingområdet läge litt. f). 
får allmänhetens 
åtkomst av 
naturmarken och 

Förmån Belastar 

styckningslotten Karlshamn 5:1 

styckningslotten Karlshamn 5:1 

Styclmingslotten Karlshamn 5:1 

Karlshamn 5:1 styckningslotten 

Karlshamn 5:1 styckningslotten 

Karlshamn 5: l styckningslotten 



Kalleviks semesterby, servitut 
2013-11-21 

badplatserna. 

Avlopp Slamtömningsbrunn i 
Rätt att bibehålla den nordvästra delen av 
s l am tömnings brunn campingområdet med 
och rätt till tillfart tillfart från gångvägen 
får tömning, norr om 
underhåll och drift. campingområde!, se 

bilaga 8 (ungefarligt 
läge litt. g). 

Karlshamn 5: l styckningslotten 



Bilaga 5 
Kulleviks camping 

Överlåtelse och avstämning av pågående bokningar, abonnemang med mera i samband 
med försäljning av Kolleviks camping och stugby 

Samtliga bokningar på camping/i stugby som gjorts av turistbyrån fram till datum får 
överlämnande av driften kommer att överlåtas till ny ägare. I fårhand inbetalda hyror för dessa 
bokningar överförs efter avstämning av intäkter och kostnader till ny ägare. För alla bokningar 
gäller taxa enligt beslut i kommunfullmäktige. 
Befintligt bokningssystem för stugorna är Booklt, som levereras av företaget DLsystems. 
Ä ven bokning av campingplatser har förberetts i detta system, men dessa bokningar görs tills 
vidare manuellt. 

Alla externa ( utanfår kommunens växel) telefonnummer, såväl mobil som fast, överlåts till ny 
ägare. Domänerna kollevikscamping.se och kollevikcamping.se överlåts till ny ägare. Avtal 
får betalterminal (BABS) överlåts. Elabonnemang och avtal med VMAB (Västblekinge Miljö 
AB) överlåts. Samtliga överlåtelser sker så nära datum får överlämnande som möjligt. 

Personal på turistbyrån finns under våren till hands får all den avstämning som behöver göras; 
bokning, information, överlämning av uppgifter såsom inloggningsuppgifter, koder, nycklar 
och andra praktiska moment. 

Teknisk support från kommunen kommer att kwma avropas med 40 timmar. Denna innefattar 
en handledning av hur den tekniska försörjningen på anläggningen fungerar. 

Genom medlemskap i föreningen Blekinge Campingföretagare produceras under våren en 
incheckningsfolder. Det original till incheckningsfoldern som finns hos avtalsparten 
Annonsmedia Väst AB överlåts till ny ägare, dock med reservation får bilderna. 
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Datum 

2013-04-15 

2013-05-03 

2013-09-24 

2013-09-25 

2013-09-25 

2013-11-04 

2013-11-21 

2013-12-06 

2013-12-17 

2014-01-08 

I tjänsten 

AnnÅstrand 

SAMMANST ÄLLNING ÖVER KOMMUNFULLMÄKTIGEs 
OBESV ARADE MOTIONER 

Motionär Motion om Remitterad/bebandlas 

Irene Ahlstrand- Motion om att inf6ra LOV-lagen, KS och ON/ 
Mårlind (M) lagen om valfrihetssystem, i Förlängdberedning till KF i 
(2013/149) Karlshamns kommun maj 2014 

Anders Buglesson (MP) Motion om hormonstörande KS, TN, ON, BUS, GYN, 
m fl ((2013/182) kemikalier NAV och Miljöförbundet/ 

Behandlas av KF i april 2014 

Marco Paulsson (M) Motion om att utreda hur de KS, ON, ÖFN och TN/ 
((2013/345) boende inom handikapp- Behandlas av KF i april 2014 

omsorgen kan få tillgång till 
fordon i samma utsträckning som 
tidigare samt möjlig finansiering 

Per Brlandsson (M) Motion om ändring av TN, FN och KS/ 
Marco Paulsson (M) kommunens avkastningskrav Skulle behandlas I KF I april 
(2013/347) av sitt skogsinnehav 2014 

Sirkka Kahilainen (S) Motion om solenergi TN, KEAB och KS/ 
Ke1meth Hake (S) Behandlas I KF i april 
(2013/348) 

Lars Jeppsson (K) Motion om byggande av nya ON, KABO och KS/ 
(2013/413) särskilda boenden I kommunen Avvaktar yttrande från KABO 

2014-04-0 l 

J ens Henningsson (V) Motion om att avskaffa delade ON och KS/ 
(20 13/436) turer Behandlas I KF i april 

Anders Bnglesson (MP) Motion om mulpolicy Helägda bolag och KS/ 
(3013/462) Besvaras i KF i maj 20 14 

Sara Månsson Mällergren Motion om lagliga platser att BYN, KN, TN och KS/ 
(MP) utöva Street Art/Gatukonst Besvaras i maj 2014 
Anders Buglesson (MP) 
(2013/487) 

Anders Buglesson (MP) Motion om visualisering av den KBAB, TN och KS/ 
Per Almander (MP) underjordiska infrastrukturen Besvaras i maj 20 14 
(2014/16) 



Karlshamns kommun 
Kanslienheten 

Förslag 

Upphandling av ekologiska ägg 

l )Tillåta hundar vid en av 
badplatserna, 2) anlägga 
rastplatser får hundar samt 3) 
sätta upp fler hundlatrin 

Förlängning av GC-väg mellan 
korsningen 
Storgatan!Tostarpsvägen och 
Pölsekruvägen i Asarum 
Fler småbarnsföräldrar i politiken 

Förenkla medborgarförslagets 
utskrift 

Markera med pilar i asfalten på 
Länsmansvägen får att tydligt 
dela trafiken som ska fortsätta på 
Länsmansvägen 

-------- -·--------·· 

Inkom 

2013-06-05 

2013-08-02 

2013-08-21 

2013-09-04 

2013-10-24 

2013-10-24 

Förslag till Karlshamns kommun 
april2014 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ställa sig 
bakom enhetschefens skrivelse. Om alla kök 
skulle handla ekologiska ägg beräknas 
merkostnaden bli ca 13 O tkr per år, vilket 
skulle belasta budgeten får mycket 
Fritidsnämnden beslutar att avslå fårslaget om 
att tillåta hundar vid badplats samt att utöka 
informationen på kommunens hemsida 

Tekniska nämnden beslutar att avslå punkt 2 
och 3 i fårslaget 
Kommunstyrelsen beslutar att anta 
exploateringsingenjörens skrivelse daterad 
2013-11-08 som beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge 
demokratiSamordnaren i uppdrag att fortsätta 
bevaka och lyfta fram de möjligheter som 
finns får att underlätta får politiskt aktiva 
småbarnsföräldrar 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka 
fårslaget och att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram nya riktlinjer for "Principer får hantering 
och handläggning av fårslag till Karlshamns 
kommun" samt att möjliggöra får 
fårslagsställare att lämna fårslag digitalt. 
Trafikingenjören beslutar genom delegation 
får tekniska nämndens räkning att inte måla 
vänstersvängkörfält på Länsmansvägen får 
vänstersväng mot sjukhusområdet 

BeslutsdjltUm 

2013-10-23 

2013-10-18 

2013-09-25 

2013-12-17 

2014-01-21 

2013-12-17 

2014-02-06 

--·---·--- --~----~--

1(4) 

Kommentar 

Besvarat inom ca 4,5 
månader 

l 

Besvarat inom 3 månader 

Besvarat inom 4 månader 

Besvarat inom ca 4,5 
månader 

Besvarat inom 3 månader 

Besvarat inom ca 3,5 
månader 



Karlshamns kommun 
Kanslienheten 

Dela på mopedhindret på 
Gustavsborgsvägen 

Flyttning av 
Femströmsmonumentet från 
Reningsverket till Redarplatsen 

Förskönande av stadsteaterns 
foaje 

Anläggning av hundrastgård i 
Karlshamns tätort 

Att rusta upp och fOrbättra 
badplatsen i Köpegårda 

2013-10-24 

2013-10-30 

2013-11-26 

2013-12-02 

2014-01-14 

·~-~--~----·--- --

Förslag till Karlshamns kommun 
april2014 

Ordfårande i tekniska nämnden och 
trafikingenjören beslutar genom delegation får 
tekniska nämndens räkning att 
"mopedhindret" kommer att delas så bredden 
ökar till l ,2 meter. 
Kommunledningshandläggaren beslutar 
efterhandläggning av fårslaget genom 
delegationsbeslut får kommunstyrelsen 
räkning att inte pröva fårslaget vidare med 
hänvisning till kommunstyrelsens beslut 20 Il-
06-07 § 183. 
Tekniska nämnden beslutar att anta 
fastighetschefens yttrande och föreslår att 
ärendet hanteras av brukande nämnder, 
kulturnämnden ocb BUS-nämnden. 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att 
ställa sig positiva till tekniska nämnden och 
NAV-nämndens fårslag att ytterligare utreda 
ärendet samt att fårslaget f'ar budgetplaneras 
och prioriteras inom ramen får nämndemas 
verksamhet. 
Fritidsnämnden beslutar att tillstyrka fårslaget 
om att lägga ut ytterligare en bryggsektion 
som samtidigt utgör landfås te, att uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka 
möjligheten att anlägga en ny parkeringsplats, 
samråda med byggnadsnämnden, samråda 
med Köpegårda intressefårening och ta fram 
ett kostnadsfårslag får att anlägga 
parkeringsplatsen samt slutligen att avslå 
fårslaget om muddring och istället mekaniskt 
bekämpa vassen och att påföra grus. 

2(4) 

2013-11-15 Besvarat inom l månad 

2013-11-11 Besvarat inom l månad 

l 

2014-03-26 Besvarat inom 4 månader 

2014-03-11 Besvarat inom ca 3,5 
månader 

2014-03-21 Besvarat inom ca 2,5 
månader 

-~--~··---~--· 



Karlshamns kommun 
Kanslienheten 

Att införa 30 km/h som 
maxhastighet i Karlshamns tätort 

Att synliggöra Karlshamns gamla 
vattentom 

Att förbättra upplevelsen av 
Hinsetunneln 

Gatubelysning på 
Knutbergsvägen 39-13,39-18 och 
39-19 

Att införa parkeringskort 

Att Vita Skolan i Asarum blir ett 
föreningens hus 

----···---·· 

2014-01-27 

2014-01-27 

2014-01-27 

2014-02-03 

2014-02-04 

2014-02-07 

Förslag till Karlshamns kommun 3(4) 
april2014 

Tekniska nämnden beslutar att inte införa 30 2014-02-26 Besvarat inom l månad 
km/h i Karlshamns tätort. 

Kommunledningshandläggaren beslutar att 2014-01-29 
överlämna ärendet för handläggning och 
beslut till tekniska nämnden. 
Kommunledningshandläggaren beslutar 2014-01-29 
genom delegation för kommunstyrelsen 
räkning att överlämna förslaget till tekniska 
nämnden för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande. 
Kommunledningshandläggaren beslutar 2014-03-06 
genom delegation för kommunstyrelsens 
räkning att överlämna förslaget till tekniska 
nämnden för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande. 
Kommunledningshandläggaren beslutar 2014-03-06 
genom delegation för kommunstyrelsens 
räkning att förslaget inte uppfyller de av 
kommunfullmäktige fastslagna kriterierna 
eftersom förslagsställaren inte är folkbokförd i 
kommunen. Kommunledningshandläggaren 
överlämnar emellertid förslaget till tekniska 
nämnden för beaktande. 
Kommunledningshandläggaren beslutar 2014-03-06 
genom delegation for kommunstyrelsen 
räkning att remittera förslaget till 
Lokalförsörjningsgruppen för yttrande till 
kommunstyrelsen. 



Karlshamns kommun 
Kanslienheten 

Att enkelrikta Bygatan i Mörrum 
från Kungsvägen 

Behåll väggarinken 
Att återuppleva 1964 med den 
gångbro som fanns ut till kastellet 

2014-02-07 

2014-03-07 
2014-03-12 

Förslag till Karlshamns kommun 
april2014 

Kommunledningshandläggaren beslutar 
genom delegation för kommunstyrelsens 
räkning att förslaget inte uppfyller de av 
kommunfullmäktige fastslagna kriterier 
eftersom förslagsställaren inte har lämnat 
någon adress eller skrivet fOrslaget på anvisad 
blankett. Kommunledningshandläggaren 
överlämnar emellertid förslaget till tekniska 
nämnden för beaktande. 

4(4) 

2014-03-06 



Urval: Ärende ID: 124848 

Rapport genererad: 2014-03-27 

Ärende: 
Motion om inrättande av whistleblowerfunktion i Karlshamns kommun -Marco Paulsson 
(M) 

Klassificering 

Handlingar: 

Doknr Tvo Innehåll Datum Dok dat 

1 l Motion om inrättande av 2014-03-25 2014-03-25 
whistleblowerfunktion i Karlshamns kommun 
- Marco Paulsson (M) 

2 l Motion 2014-03-26 2014-03-25 

3 N Remiss till kommunstyrelsen 2014-03-27 2014-03-27 

4 u Remiss till de helägda bolagen 2014-03-27 2014-03-27 

Sida: 1 av 1 

Ärendenummer: 

2014/1211 

Ärendeansvarig (enhetlinitialer): 

KANSUANAS 

Ärendedatum: 
2014-03-25 

Arkivdel: 
KS1 

Handläaaare 

KANSUANAS 

KANSUANAS 

KANSUJEOD 

KANSUANAS 

Sekr. kod: 

Avsändare/Mottaaare 

Marco Paulsson (M) 

Marco Paulsson (M) 

Rosita Wendell 

Karlshamn Energi m.fl. 

~------------·---------------



~d 
.moderaterna 

2014-03-20 

Motion om inrättande av whistleblowerfunktion i Karlshamns kommun 

Det finns ingen generell definition av begreppet whistleblowing. Datainspektionen 
har ansett att begreppet omfattar särskilda rapporteringskanaler som inrättas i syfte 
att underlätta för anställda att anmäla misstänka brott mot såväl arbetsgivarens egen 
uppförandekod som mot nationell lag. 

Syftet med en whistleblowerfunktion är att säkerställa att allvarliga oegentligheter 
kommer fram i de fall den normala rutinen, där anmälan om allvarliga oegentligheter 
eller misstanke om sådana i första hand ska anmälas till närmaste chef, inte fungerar. 
Whistleblowerfunktionen är på så sätt ett komplement till ett redan befintligt system i 
den interna förvaltningen. Whistleblowerfunktionen är begränsad till att omfatta endast anmälan 
om särskilt allvarliga oegentligheter vill<a ska gälla person/er i ledande ställning eller i 
nyckelpositioner. 

Moderaterna föreslår att en whistleblowerfunktion för Karlshamns kommunkoncern består 
av en extern upphandlad mottagarfunktion samt en intern utredningsfunktion, i vilken också ingår 
en extern medverkande representant. 

AndersEnglesson (MP) har tidigare inkommit med en motion angående mutor. Vi moderater vill 
gå ett steg längre och inrätta en whistleblowerfunktion för kommunanställda i förvaltningar och 
bolag samt förtroendevalda för anmälningar av allvarliga oegentligheter. 

Utredningen av motionen får visa hur det skall organiseras, en internt placerad funktion, en extern 
funktion eller en kombination av de båda. För att kunna ta ställning behövs inhämtande av 
synpunkterfrån de fackliga organisationerna, förvaltningsledningarna samt de kommunala 
bolagen. l Linköpings kommun som just inrättade en sådan funktion tillstyrkte samtliga förslaget 
om inrättande av en whistleblowerfunktion, dock med vissa skiljaktigheter gällande utformningen 
av densamma. Förslaget innebär nu att whistleblowerfunktionen för Linköpings kommunkoncern 
inrättas med en extern upphandlad mottagarfunktion samt en 'mtern utredn'1ngsfunktion, i vHken 
också ingår en extern medverkande part. 

En kombination av extern mottagarfunktion och intern utredningsfunktion är den 
mest förekommande i de kommuner som har inrättat en whistleblowerfunktion. Först 
med att inrätta en sådan funktion år 2011 var Göteborg som har en extern mottagarfunktion i form 
av en advokatbyrå samt en intern utredningsfunktion. Vid två tillfällen har Göteborg utvärderat 
funktionen och efter den senaste delrapporten av den 18 februari 2013 framgår att Göteborg stad 
är belåtna med funktionen såsom den har sett ut och föreslår att fortsätta med samma system som 
de haft sedan 2011. 

Därefter har de dock utökat sin interna utredningsfunktion med en extern medverkande 
representant. Totalt per den l januari 2013 har Göteborg stad fått in 46 tips, varav 29 via extern 
mottagarfunktion och 18 via andra kanaler. Av dessa har ett av tipsen föranlett en 
polisanmälan och några har lett till kritiska uttalanden från utredningsgruppen. 
Vissa tips har fått avskrivas med anledn'1ng av att de varit för vaga eller visat sig inte 
stämma med fakta och andra har avskrivits då de inte ansetts vara sådana att de ska 
handläggas av funktionen. 

SåvHt Linköpings kommun vet har en statlig myndighet upphandlat en extern 
mottagarfunktion. Endast en kommun har inrättat funktionen helt och hållet internt. 

il 



En helt och hållet extern whistleblowerfunktion är vanligt inom den privata sektorn, 
men för Linköpings kommun är det inte känt om någon kommun har inrättat sin 
funktion på det sättet. 

Moderaterna i Karlshamn uppfattar att Karlshamns kommun strävar efter att ha en organisation 
som bygger på dialog, samspel och öppenhet och som stöds av en förtroendeingivande och tydlig 
ledning på alla nivåer. 

Moderaterna i Karlshamn föreslår att en whistleblowerfunktion för kommunen såväl som för 
bolagen består av en extern upphandlad mottagarfunktion samt en intern 
utredningsfunktion, i vilken också ingår en extern medverkande part, samt att 
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för genomförande av 
whistleblowerfunktion i enlighet med upprättat förslag. 

Det kan inte med exakthet redogöras för hur kostnaderna för inrättade av denna funktion 
kommer att se ut. Den externa mottagarfunktionen och extern part i den interna 
utredningsfunktionen behöver upphandlas. Med utgångspunkt i Göteborg stads redovisade 
kostnader så beräknas kostnaderna för inrättande av whistleblowerfunktion för Karlshamns 
kommunkoncern inte överstiga mer än ca 25-30 000 kr per år. Kostnaderna bedömer 
Moderaterna skall kunna täckas inom kommunstyrelsens budgetram. 

l Linköpings l<ammun har samråd vidare skett med fackliga representanter som samtliga tillstyrker 
förslaget om inrättade av whistleblowerfunktion. Dessa har förordat en whistleblowerfunktion 
med en extern mottagarfunktion, med hänvisning till bland annat medarbetarperspektivet samt 
trygghet och rättssäkerhet för medarbetarna. 

Uppföljning och utvärdering bör göras av inrättad whistleblowerfunktion efter sex 
månader efter samtlig personal blivit informerade och funktionen initierats och därefter på nytt 
efter sex månader. 
MBL: Information enligt MBL§ 19 är en förutsättning innan införandet 
lÄNKAR 

Länk till Datainspektionens föreskrift DIFS 2010:1: 
http:/ /www.datainspektionen.se/Documents/datainspektionen-foreskrifter-2010-1.pdf 
Länk till Datainspektionens vägledning rörande whistleblowingsystem: 
http :j /www. datainspektion en .se/Docu m ents/vagledni n g-whistl eblowi n g. pdf 
Länk till Datainspektionens vägledning rörande personuppgifter i arbetslivet: 
http://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-pul-arbetslivet.pdf 

Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar 
ATI Whistleblowerfunktion inrättas i Karlshamns kommun och dess bolag i enlighet med 
motionens intentioner. 
ATI Kommunen ges i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för genomförande av en extern 
upphandlad mottagarfunktion samt en intern utredningsfunktion av whistleblowerfunktion i 
enlighet med motionens intentioner 

Marco Paulsson (M) 
Gruppledare 
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Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden 

Granskningsrapport-Granskning av upphandling av elenergi 

På vårt uppdrag har PwC granskat upphandling av elenergi. 

Med hänvisning till hela styrelsens och nämndens ansvar ser vi det som 
önskvärt att samtliga ledamöter tar del av rapporten, framfOr allt de 
revisionena bedömningarna. 

Rapporten översändes härmed utan begäran om svar. 

För Karlshamns kommuns revisorer 

J an Andersson 
Ordforande 
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1. Sammanfattning och revisionell 
bedömning 

Bakgrund 

Karlshamns kommuns revisorer har givit Kommunal Sektor inom PwC uppdraget 
att granska hur kommunens upphandling av el energi har genomförts och hur de 
kriterier som användes i utvärdering av anbud har kommit till användning under 
det första avtalsåret 

Upphandlingenavelenergi 2011-12, där det av kommunen ägda energibolaget 
Karlshamn Energi Elförsä]jning AB (KEAB) inte erhölluppdraget att leverera 
elenergi har väckt uppmärksamhet, och särskilt eftersom det lägsta priset (pris
påslaget) av anbudsgivarna offererades av KEAB. Tillleverantör utsågs Energi
försäljning Sverige AB, ett företag som utgör en del av Energi Danmark AS. 
Avtalet omfattar åren 2013-14 med möjlighet till förlängning två är. 

Nedan återfinns våra bedömningar. Bakgrund och utförligare bedömningar kan 
läsas i rapportens följande avsnitt. 

Bedömning 

Upphandling av e/energi 

Det är positivt att en upphandling genomförts, och i enlighet med gällande regel
verk Den inledande processen som påbörjades 2011 med representanter frän 
berörda förvaltningar och kommunala bolag, samt anlitande av extern kompetens 
för att säkerställa ett korrekt förfrägningsunderlag, bedrevs också på ett bra sätt. 
Upphandlingen har också prövats och bedömts som korrekt genomförd av fårvalt
ningsrätten efter att en överprövning skett. Avtal med KEAB fanns till och med 
2011 varför upphandling borde ha skett i ett tidigare skede. 

Begreppet koncernnytta i ägardirektiv till de kommunala bolagen framhåller med
borgarna som intressent i samspelet inom koncernen. Eftersom kommuninvånarna 
i betydande omfattning är kunder till KEAB, och bolaget förlorade 30 procent av sitt 
underlag genom upphandlingen, finns risken att KEAB:s energiinköp genom lägre 
volym och högre pris i fårlängningen resulterar i högre elkostnader får kunderna. 
Förhållandet kan inte beaktas då upphandlingsprocessen påbörjats, men däremot 
i de löpande kontakterna mellan styrelse, moderbolag och KEAB. 

Avtalsforlängning eller fiirnyad upphandling 

Nuvarande avtal gäller t.o.m. 2014 med möjlighet att forlängas tvä år. Tidpunkt för 
att begära en sådan finns inte angiven i avtalet. Beslut om att forlänga avtalet eller 
att genomfåra en ny upphandling måste därför tas inom kort. Beslutet ska, enligt 
vår uppfattning, tas av den politiska nivän eftersom det berör den övergripande 
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frågan om koncernnytta. KEAB nu kan erbjuda en web-baserad möjlighet att 
löpande följa upp energiförbrukning. Huruvida den i sitt nuvarande skick kan 
tillgodose en kund med så många fastigheter och uttagspunkter som kommunen 
och KABO har, får en kommande upphandling avgöra. Koncernnyttan kan emeller
tid inte utgöra ett kriterium i en upphandling men däremot ett motiv för att göra en 
ny upphandling då möjligheten finns för detta under 2014. 

Hur anbudskriterierna kommit till användning 

Kriteriet "pris" avser det prispåslag som leverantören gör på det s.k. spotpriset 
Våra fakturagenomgångar visar att rätt pris tillämpas. Det ska dock noteras att det 
pris som utvärderats är prispåslaget, o,67 öre/kWh och således en mindre del av 
totalpriset för el energi på cirka 1 krona per kWh. 

Kriteriet "statistik och uppföljning" innehöll flera moment som leverantören 
löpande skulle kunna tillhandahålla. Fastighetskontoret använder sig av detta 
i samband med genomförande av olika projekt. Uppföljning i övrigt sker i huvudsak 
nu, liksom tidigare, efter årets slut. Denna underlättas däremot jämfört med 
tidigare. Efterfrågade möjligheter att fåra över uppgifter till Excel och vidare in 
i kommunens uppföljningssystem har utnyttjats efter årets slut. 

Kriteriet "marknadsanalys och rådgivning" är enligt fastighetskontoret tillgodosett 
och även genom de exempel som visats för oss. En kompetent rådgivning avseende 
elportföljens sammansättning, med andelar som prissäkras och tidshorisonter för 
sådana, sl<a rimligen resultera i lägre priser. Dock påverkar den allmänna elpris
utvecklingen, liksom andra faktorer, Därför är en bedömning omöjlig att göra om 
leverantörens rådgivning har bidragit tilllägre priser, även om vi haft denna ambi
tion i granskningen. 

strategiför e/inköp 

Det är bra att ha en strategi för hur kommunen och bolagen, så långt det är möjligt, 
ska kunna erhålla stabilitet i sina elkostnader. Med nuvarande utformning är 
strategin enligt vår bedömning ett mellanting mellan sådant som är övergripande 
frägor och punkter som är direkt kopplade till nuvarande leverantör. 

strategins innehåll siktar på en zyraårsperiod, och ger därfor intrycket av att 
avtalets möjliga förlängningsperiod om två år var avsikten att utnyttjas. 

Ett förtydligande av dokumenten (kommunens strategi respektive leverantörs
förhållandet) behöver göras. 
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2. Bakgrund 
2,l. Metod 
Intervjuer har skett i omgångar. Inledningsvis genomfördes en träff med den grupp 
som arbetade fram förfrågningsunderlaget Därefter också med fastighetschefen och 
ingenjören med särskilt ansvar att arbeta med energiuppföljningen i kommunen vid 
ett antal tillfällen. Genom fastighetsingenjören har även svar på frågor erhållits från 
den nuvarande leverantören av elenergi. Intervjuer har även skett med represeutan
ter för de kommunala bolagen, inklusive KEAB, ordföranden i kommunstyrelsen 
respektive Karlshamn Energi samt kommunens ekonomichef. 

Dolmmentgenomgång omfattar förfrägningsunderlag, yttranden och beslut vid 
överprövning, fakturor, statistik etc. 

Sal{granskning av rapporten har skett av fastighetschefen. 

2.2. /<as tigheter och energiförb1-ukning 
I förfrågningsunderlaget fanns en sammanställning över samtliga uttagspunkter 
och total årsförbrukning, kWh år 2011: 

Enhet 

Kommunen 

KABO 

Hamnen 

KFAB 

Summa 

Uttags punkter, 
st. 

450 

157 

29 

14 

6so 

Årsförbrukning, 
kWh 

26 212 099 

4 662 246 

4 367 2S5 

2 798 011 

Snitt, kWh 

ss 249 

29 6g6 

150 595 

199 sss 

ss S22 

Karlshamnsfastigheters Öjavadsvägen i Svängsta är den enskilt största förbrukaren 
avelenergi inom hela kommunkoncernen, 2,4 milj. kWhjår, trots att den är anslu
ten till fjärrvärme. Kommunens största förbrukare är större skolor, servicehus, 
gatubelysningen, VA-verket Mörrums ishall och Rådhuset. 

Antalet leveranspunkter kan vara flera på en fastighet vilket påverkar snittsiffrorna. 
Stora skillnader vid en jämförelseavelförbrukning utgörs av uppvärmningsformen. 
Det kan noteras att fjärrvärme finns i flertalet fastigheter och där är KEAB är 
leverantör. 

Förbrukningsprofilen varierar under årets månader. Perioden december-mars 
fårbrukar cirka 40% av 1\rets behov. 
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3· Kommunens strategiför elinköp 
Den 9 maj 2012, någon m!lnad efter att avtal tecknats med ny leverantör av elenergi, 
beslutades på tjänstemannanivå inom kommunledningsfårvaltningens kansli om 
"Strategi förelinköp för Karlshamns kommun". Tidigare fanns ingen sådan. Den 
gäller för kommunen och de kommunala bolagen, undantaget KEAB. I strategin 
fastställs mäl, ansvarsfördelning, acceptabel risknivå videlavrop samt rutiner för 
dokumentation och rapportering av verksamheten. 

Det övergripande m!l.let är att säkra leveranser till förmånligt pris inom ramen för 
ett begränsat risktagande. Tillfålliga utbudsstörningar, exempelvis torrår eller höga 
bränslepriser, ska undvikas i möjligaste mån för att fa en kontinuitet i prissäkrings
arbetet. Metoden för att uppnå detta är en elportfölj med säkringshorisont upp till 
fyra är där inköp görs vid flera tillfallen. Tekniken för hur tillämpning ska ske ut
vecklas pä ett ingående sätt i strategin. Prissäkringsarbetet ska utvärderas löpande 
genomjämförelse av det säkrade priset och utvecklingen på terminsmarknaden. 

Strategin är kopplad till avtalet med den nuvarande leverantören av elenergi. 
Det anges exempelvis när leveransstart ska ske samt namn- och telefonuppgifter 
avseende leverantörens kontaktpersoner. 

Vidare anges att avstämning av kommunenselportfölj ska ske månadsvis och starta 
"efter bäda parters undertecknande". Rapporten ska innehålla: 

• Prisutfall för de senaste 12 månaderna, i portföljen respektive spotpriset 
(MALSEK). 

• Kostnadsuppställning per månad för de senaste 12 månaderna där pris på 
el certifikat, spotpris, genomsnittligt säkrat pris samt påslag kan härledas. 

• Utvärdering av gjorda prissäkringar för de senaste 12 månaderna. 

• Prissäkringarnas andel av prognosliserad fOrbrukning fördelat per 
kalenderår och uppdelat per kvartal. 

• Genomsnittspris på den säkrade delen av portföljen fördelat per kalenderår 
och uppdelat per levartal för det närmaste året 

• Prognostisera! genomsnittsprispä hela portföljen fördelat per kalenderår 
och uppdelat per kvartal för det forsta året baserat på gjorda säkringar samt 
rapportdagens terminspriser i el- och valutamarknaden. 

• Antal inköpta elcertiflkat inklusive genomsnittligt pris samt kvotplikt fcir 
innevarande år. 

Siralegin ska utvärderas "regelbundet vartannat är eller oftare vid behov". 
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Bedömning 

Det är bra att det finns en strategi fOr hut· kommunen och bolagen ska kunna erhålla 
stabilitet i sina elkostnader så långt det är möjligt. Med nuvarande utformning är 
strategin ett mellanting mellan sådant som är övergripande frågor och flera punkter 
som är direkt kopplade till förhällandet med nuvarande leverantör. Det tydliggörs 
också genom att både leverantören och kommunen undertecknat strategin. Flertalet 
punkter skulle kunna utgöra avtalsfrågor i förhållande till Energiförsäljning Sverige. 

Vidare är strategins innehäll inriktat på en fyraårsperiod. Det finns inte heller 
någon tidpunkt angiven i avtalet då en begäran om att utnyttja optionen på två år 
senast ska ske. Därför fll.r vi sammantaget intrycket av att avsikten utnyttja den. 
Fortsättningsvis behöver sådan tidpunkt anges i avtal som innehäller options
möjlighet. 

Strategin är undertecknad av kommunen och Energi Danmark Förvaltning A/S 
Leverantören lämnar dock portföljrapporter månatligen. Vår bedömning är att 
strategins punkter om hur rapportering ska ske är utformade efter det system 
leverantören tillhandahåller. 

Strategins formella status kan ifrågasättas. Den har inte varit föremål för politiskt 
beslut vilket borde ha skett utifrån hur kommunens styrdokument definierar 
strategibegreppet. Å andra sidan kan en strategi inte innehålla uppgifter som avser 
en enskild leverantör och dessutom att den undertecknas av leverantören. Den 
fanns dessutom införd på kommunens hemsida (utan undertec!mandet) bland 
författningssamlingar, men har nu tagits bort. 

strategin framhåller att prissäkringsarbetet ska utvärderas löpande. Rapportering 
avelportföljen sker månadsvis från leverantören genom tabeller och diagram och, 
som vi bedömer, i enlighet med det som strategin efterfrågar. För att ge bättre 
information behöver den dock frän fastighetskontorets sida kompletteras med en 
verbal analys och, enligt vår bedömning, även rapporteras till kommunstyrelsen 
med lämpligt intervall. 
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4· Upphandlingens genomförande 
Till dåvarande servicenämnden redovisades den 16 mars 2010 en överenskommelse 
med KEAB om elhandelspris gällande till och med 2011-12-31. Beslutet var taget 
genom delegation till tjänstemannanivån. Enligt uppgift har överenskommelsen 
träffats med stöd av ett avtal från 2006. Därutöver finns handlingar mellan kommu
nen och KEAB (e-post) frän 2009 och 2010 avseende prissäkringar. 

Den nu genomf<irda upphandlingen är den första som genomforts med tillämpning 
av ett strikt regelverk för upphandlingar och inte som direktupphandlingar. Vi 
noterar att den, efter en överprövning, också har godkänts genom ett utslag i för
valtningsrätten. 

Kommunens representanter inom fastighetsområdet har, enligt uppgift, under flera 
år uppmärksammat KEAB på att möjligheterna att följa upp energiförbrukningen 
för kommunens fastigheter inte varit tillfredsställande eftersom KEAB:s system inte 
erbjudit denna möjlighet genom en We b-lösning. Inf<ir den nu genomförda upp
handlingen togs därför preciserade kriterier fram, bland annat på uppf<i!jnings
området. Upphandlingen omfattar Karlshamns kommun, Karlshamnsbostäder AB, 
Karlshamns Hamn AB och Karlshamnsfastigheter AB. 

Upphandlingen genomfördes runt årsskiftet 2011j12 med avtal och leveranstid 
2013-2014 med möjlighet att förlänga avtalet ytterligare två år. Förfrågningsunder
laget togs fram av en arbetsgrupp med representanter för fastighetskontoret, 
bolagen och upphandlingsenheten. Tre kriterier och viktningsandelar, pris 6o %, 
statistik och uppföljning 25 %samt marknadsanalys och rådgivning 15 % definie
rades i förfrågningsunderlaget Viktningen av de tre kriterierna gjordes av fastig
hetsrepresen tanterna. Upphandlingsenheten deltog inte i denna avvägning. Upp
gifterna om elförbrukning avser en tidigare period och kommunen garanterar 
i förfrågningsunderlaget ingen särskild volym i ett kommande avtal. 

Då en upphandlingsprocess påbörjats, liksom då den pågår, gäller sträng sekretess. 
Den har enligt alla inblandade också tillämpats under upphandlingen. De olika 
kriterierna beskrivs utförligare i förfrågningsunderlaget, liksom senare i denna 
rapport. 

Miljökrav på leverantören anges också i f<irfrågningsunderlaget. De är skallkrav och 
utgör därför inte ett utvärderingskriterium. Vad gäller förnybar energi är avtalet 
mer knapphändigt formulerat: "Resultatet av revisionen av leveransuppfyllnad vad 
gäller el från förnybara energikällor skall finnas tillgänglig hos leverantören så att 
beställarna kan beredas möjlighet att ta del av denna." I realiteten är det svårt att 
bedöma om elleverantörers uppgifter stämmer på denna punkt. 

Den politiska nivån kommer med i processen i och med arbetsutskottets beslut i 
§ 210:2ou att godkänna förfrågningsunderlaget. Enligt uppgift fanns vid detta möte 
bara någon enstaka fråga om den elenergi som kommer att köpas skulle kunna 
härledas till produktion inom kommunens gränser. Svaret på frågan var nej. 
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svårigheter att tillmötesgå kommunens behov av bättre uppfåljnings
möjligbeter nådde aldrig den politiska nivån. Fastighetskontorets synpunkter 
framställdes återkommande i samtal med tjänstemän på KEAB, dock inte till 
VD eller till styrelserepresentanter. 

Fyra anbud erhölls vid anbudstidens utgång. I utvärderingen bedömdes två av 
anbuden totalt sett fördelaktigare än KEAB:s. Utslagsgivande var att KEAB erhöll 
lägsta poäng på kriteriet "statistik och uppfåljning" men också lägst av anbuds
givarna vad gäller "marknadsanalys och rådgivning". Som leverantör valdes 
Energiförsäljning Sverige, ett företag som utgör en del av Energi Danmark AS. 
Beslutet togs på delegation av kommundirektören den 16 februari 2012. Upplys
ningsvis kan nämnas att KEAB inte lämnar anbud på elleveranser till annan 
kommun än den egna. Ett av anbuden i upphandlingen erhölls av det kommunägda 
Affärsverken i Karlskrona. 

KEAB hamnade som nr 3 i utvärderingen av anbud. Förhällandet att bolaget inte 
kunde presentera en Web-baserad statistik- och uppföljningsmöjlighet vid tidpunk
ten får genomförandet av upphandlingen blev avgörande för utgången. KEAB hade 
denna teknik fardig efter anbudstidens utgång och finns sedan dess tillgänglig för 
bolagets kunder. Om KEAB:s erbjudna uppföljningsmöjlighet varit fårdig, och 
bedömts likvärdig med den Energiförsäljning Sverige presenterade, hade KEAB 
tilldelats kontraktet. Den lägre poängen på det tredje kriteriet, marknadsanalys och 
rådgivning, hade då inte heller blivit utslagsgivande. KEAB:s "Mina sidor" är, som 
de nu är utformade, dock inte anpassade för storkunder, framhåller fastighets
kontoret. 

KEAB begärde en överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten. Bolaget 
hävdade att kravet på statistik och uppfåljning inte var tillräckligt tydligt formulerat 
och att bolaget genom "Mina sidor" kommer att ha ständig tillgång till det som 
efterfrågas. Noteras ska dock det som fastighetskontoret framhåller vid intervjuer 
i denna granskning, att den inte är anpassad får storkunder. Vad gäller kriteriet 
"marknadsanalys och rådgivning" hänvisade KEAB, utöver egen personal, till ett 
samarbete med Skellefteå Kraft AB och dess kompetens. Kommunen yttrade sig och 
framhöll att vid utvärderingstillfållet fanns inte "Mina sidor" på KEAB:s hemsida 
och att det i anbudet inte heller angavs någon tidpunkt då uppföljning genom 
W ebben skulle vara tillgänglig. 

Förvaltningsrätten meddelade resultatet av överprövningen den 29 mars 2012 där 
den avslog KEAB:s begäran. Rätten fann beskrivningarna i anbudet som bristfälliga 
och att anbudsfårfrågan gav kommunen rätt att sätta den lägsta poängen. Likaså 
ifrågasatte den inte heller kommunens bedömning av kriteriet "Marknadsanalys 
och rådgivning". 

Avtal tecknades, efter fårvallningsrättens utslag, den 11 april 2012 och underteck
nades av kommunledningsförvaltningens chef, fastighetschefen på KABO, VD för 
Karlshamns hamn och Karlshamnsfastigheter samt VD för Energi Sverige AB och 
gäller med leveransstart den l januari 2013 
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Bedömning 

Det är positivt att en upphandling genomförts och i enlighet med gällande regel
verk. Den har prövats och bedömts som korrekt genomförd av f<irvaltningsrätten 
efter att en överprövning skett. Processen internt bedrevs också genomtänkt i det 
inledande skedet genom att en representath• arbetsgrupp förberedde förfrågnings
underlaget och som därefter underställdes kommunstyrelsens arbetsutskott för 
beslut. 

Tidigare avtal gällde t.o.m. år 2011. Därför borde upphandlingen påbö~jats tidigare 
under 2011. Ett gällande avtal styr i hög grad när en ny upphandling ska påbörjas. 
Inom ramen för detta kan tidpunkten påverkas utifrån hur man ser på kommande 
prisutveckling. Bedömer en beställare att priserna kommer att falla är det, vad vi 
erfarit, lämpligt att avvakta något med upphandlingen. 

Begreppet koncernnytta i ägardirektiv till de kommunala bolagen framhäller även 
medborgarna som intressent i samspelet inom koncernen. Eftersom dessa utgör 
kunder till KEAB och bolaget tappade 30 procent av sitt underlag genom upphand
lingen finns risken att KEAB:s energiinköp genom lägre volym och högre pris 
i f<irlängningen resulterar i högre elkostnader for kunderna. Fastighetskontoret 
framhåller att man inte kan ta hänsyn till detta, vilket vi förstår. Förhållandet kan 
naturligtvis inte beaktas i en upphandling men däremot vid bedömningen om ny 
upphandling ska ske under 2014. Med motivet att beakta koncernnytta, och att 
KSAU fastställde förfrågningsunderlaget 2011, anser vi att beslutet om förlängning 
eller ny upphandling ska tas av den politiska nivån. Vid en kommande upphandling 
bör också den inbördes viktningen av kriterier prövas. 

Efter granskning bedömer vi att den avgörande frågan är huruvida nuvarande avtal, 
som innehåller en möjlighet till förlängning, ska utnyttjas. Det som talar får att det 
ska ske en ny upphandling 2014 är kommunens policy angående koncernnytta med 
koppling till medborgarna. KEAB har nu, till skillnad från förhållandet vid före
gående upphandling, en web-baserad möjlighet f<ir kunden att fålja energiförbruk
ningen. Kommunen och KABO har många fastigheter och uttagspunkter. Huruvida 
KEAB:s weblösning med sin nuvarande utformning, eller utvecklad sådan, får en 
kommande upphandling bedöma. Vidare innebär den genomf<irda upphandlingen 
2012 att kommunen nu har en bra grund att stå på, vad gäller utformning av för
frågningsunderlag och vunnen kompetens, inf<ir en ny upphandling. 

Det som talar f<ir att utnyttja optionsmöjligheten är att nuvarande leverantör 
uppges ha bra service och att det ligger nära till hands att upparbetade kontakter 
behålls. Ett annat skäl hade kunnat vara om leverantörens rådgivning resulterat 
i priser som, vid en jämförelse, visat sig låga. Så kan ha varit fallet 2013 men 
prisutvecklingen styrs av så många faktorer att en analys kan bli missvisande. 

Nu upphandlat avtallöper ut 2014-12-31. Optionsmöjlighet för ytterligare två är 
finns inskrivet i avtalet men avtalet innehäller inget datum om när sådant önskemål 
ska vara framställt, vilket borde vatit fallet. Vidare finns i avtalet finns en punkt som 
anger att finansiella terminer ska kunna föras över till eventuell ny leverantör. Det 
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bör utredas huruvida det är möjligt att göra sådana affårer med både avgående och 
tillträdande leverantör i det fall beslut finns om att anlita annan leverantör om t.ex. 
åtta månader. Fastighetskontoret framhåller för oss att det är viktigt med en 
långsiktighet i elaffårerna. 
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5. Uppföljning av kriterier 
s.t. Pris på elenergi (60 %) 
Pris utgör 6o %i utvärderingen av anbud. Det ska betonas att det är prispåslaget 
som utvärderas och som är under 1 örejkWh och därmed 2-3 procent av grund
priset på el som ligger på cirka 40 öre/kWh före olika avgifter. 

Förfrågningsunderlagen anger att leveransen ska avse fYsisk leverans till elbörsen 
Nordpools spotpris i elområde 4, Sydsverige. Det rörliga elpriset i Sverige bygger pä 
den nordiska elbörsen Nordpools så kallade elspotpris. Det totala elpriset utgörs av 
priset på spotpriset for respektive elprisområde med ett paslag från elleverantören 
samt avgift för elcertifikat, energiskatt och moms. 

På Nord Pool sätts elpriset efter tillgäng och efterfrågan när säljare (elproducenter) 
och köpare (elhandelsföretag) lägger bud på \ilket pris de kan tänka sig köpa eller 
sälja för. Spotpriset är det el pris som gäller för tillfället och som ligger tUl grund får 
det rörliga elpriset som elhandelsföretagen säljer till slutkund. Spotpriset på Nord 
Pool varierar från timme till timme och varierar även mellan Sveriges fYra 
elområden. 

l anbudsfårfrågans prispåslag ska ingå idag kända kostnader, arvoden och avgifter 
som är hänförbara till leveransen. Anbuden från KEAB och Energiförsäljning 
Sverige låg nära varandra, 0,65 respektive 0,67 öre per kWh. De övriga två anbuden 
offererade 0,878 respektive 1,25 öre. Prispåslag för el frän förnybara energikällor, 
som definieras i förfrågan, skulle också anges. Även här hade KEAB det lägsta 
påslaget, 0,26 öre jämfört med Energiförsäljning Sverige 0,29 öre per kWh. ÖVriga 
offererande påslag var 0,29 respektive 0,35 öre per kWh. Vidare anger förfråg
ningsunderlaget att e!certifikat ska prissättas till marknadspris vid inköpstillf<illena. 
Elcertifikat är ett sorts bevis på att förnybar energi används. 

Kommunen och bolagen ska löpande under avtalsperioden kunna ingå finansiella 
prissäkringskontrakt får valda delar av den beräknade elanvändningen. Anbuds
givaren ska tillåtas att prissäkra valda delar av den förväntade framtida fysiska 
leveransen vid valfria tidpunkter och med prissäkringar av o,s MWh-andelar. 
Samtidigt anges under "Avropsrutiner" att avrop av prissäkringar kommer att göras 
av kommunen och att leverantören ska bekräfta en sådan samma dag. 

Ett tillägg finns där det i underlaget framhålls att kommunen önskar behålla och 
utveckla den interna kompetens om hur elmarknaden fungerar. Därfor uppges det 
som viktigt att leverantören kan erbjuda löpande rådgivning och analys. Former hur 
kommunen ska kunna avropa prissäkringar anges också. 

För att handla med framtida elpriser finns finansiella produkter som terminer. 
Terminer innebär att köpare och säljare förbinder sig att göra en affår med en \iss 
volym el till ett förutbestämt pris under en fastställd tidsperiod i framtiden. På så 
vis finns det ett pris får el ända upp till fem år fram i tiden. Förfrågningsunderlaget 
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innehåller ocksä en punkt där kommunen ska kunna köpa finansiella terminer för 
avräkning även bortom avtalsperiodens slut och att sådana ska kunna föras över till 
framtida leverantörer vid ett eventuellt leverantörs byte. Denna möjlighet har 
kommunen utnyttjat genom ingångna kontrakt utöver avtalstiden t.o.m. år 2014. 

Vad gäller den finansiella handeln sluts kontrakt löpande och undertecknas av 
leverantör och fastighetschefen. 

En för granskningen viktig fråga om hur de priser kommunen erhåller genom 
avtalet. Kommunen handlarspottimme för timme. Fakturerat pris är ett snittpris 
för en månad och anläggning. Därför varierar priset (profilkostnaden) beroende på 
när på dygnet el förbrukas. Som exempel var priset i september 2013 före påslag, 
elcertifikat, förnyelsebar energi och skatter 42,16 öre/kWh för Rådhuset och 39,78 
örefkWh får Långasjö vattenverk. Snittpriset blir lägre för en anläggning som har 
ungefår samma elförbrukning dygnet runt än får den som har verksamheten förlagd 
till dagtid. 

Vidare innehåller fakturorna en finansiell avräkning som kan variera beloppsmäs
sigt. Beloppet faktureras utifrån anläggningens fårbrukning i relation till den totala 
förbrukningen i hela handelsportfölj en. Av de fakturor vi sett är det oftast ett tillägg 
på priset. 

Bedömning 

Det pris, pris påslaget, som värderas i upphandlingen är begränsat i förhållande till 
totalpriset på inköpen. Av ett totalpris per kWh på t. ex, 1 krona utgör det "pris" som 
utvärderas mindre än 1 procent. Upphandlingavelenergi skiljer sig alltsä mycket 
från andra typer av upphandingar. 

Kriteriet pris med ett påslag pä o,67 öre per kWh på spotpriset har tillämpats i 
leverantörens fakturering. 

s.a. statistik och uppföljning (25 %) 
Följande angavs sammanfattningsvis vad gäller rubricerat kriterium. 

Löpande tillgång till statistik över förbrukad energi samt kostnad per 
uttagspunkt, normalt en fastighet. 

• Enkel tillgång till förbrukningsvärden i Excelformat och möjliga att överföra 
till (kommunens) energiuppföljningssystem. 

• Löpande uppföljning av förbrukning och kostnad per 
uttagspunkt/kostnadsställe (gärna som Excelfiler). 

Punkterna är inte helt avgränsbara sinsemellan. Genom leverantören finns det till
gäng till månadsvis uppföljning via stapeldiagram, vilket också fastighetskontoret 
utnyttjat. Tätare uppföljning har inte begärts eller vad begreppet "löpande tillgång" 
innebär för möjligheter. 
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punkten, enkel tillgång till förbrukningsvärden i Excelformat, har 
kommunen inte använt sig av under det första året. Vid analyser av årsfårbrukning 
kommer möjligheten att utnyttjas. Pä sidan som visar stapeldiagrammet finns en 
knapp "Spara till Excel". Vid vårt besök fungerade inte denna möjlighet att följa upp 
och därmed överföra värden till kommunen system. Det gick inte heller att härige
nom ta del av enskilda fakturor. Fastighetskontoret framhåller att det inte var ett 
absolut krav i fårfrågningsunderlaget. 

Fastighetskontoret uppger i sin faktagenomgång av vär rapport att "det går utmärkt 
att ta del av enskilda fakturC:Jr och en excelfil är levererad på det vi efterfrågat, 
nämligen förbrukning och kostnader". 

Bedömning 

Vad gäller kriteriet statistik och uppföljning (25 %) innehöll det flera moment som 
leverantören löpande skulle kunna tillhandahålla. Fastighetskontoret har inte 
använt sig av flertalet av dessa under året, men uppger att det finns möjlighet ta del 
av det som efterfrågats i anbudsförfrågan. Man använder sig at detta i samband 
med genomfårande av olika projekt. 

Uppföljning sker sammantaget och enligt vår bedömning nu, liksom tidigare, efter 
årets slut. Denna underlättas däremotjämfört med tidigare. Efterfrågade möjlig
heter att föra över uppgifter till Excel och vidare in i kommunens uppföljnings
system borde ha utnyttjats oftare utifrån den vikt som lades vid detta i förfrågnings
underlagets kriterier. 

5·3· Ma1•1cnadsam.i!lys oclt 1·ådgiuning (15 %) 
Följande angavs sammanfattningsvis vad gäller rubricerat kriterium: 

• 

• 

• 

• 

Erhålla marknadsanalyser och rädgivning inför avrop . 

Tillgäng till skriftlig marknadsanalys månatligen . 

Månatlig dialog med analytiker jportfåljförvaltare . 

Portföljrapportering genom diagram över prognosliserad förbrukning och 
prissäkrade/icke prissäkrade andelar av kvartal och år samt detaljerad 
prisinformation i tabellform. 

Fastighetskontoret uppger att det finns en bra service på detta område. Man blir 
uppringd vid tillfållen då "något händer" eller bedöms påverka energi priserna. Vi 
har också fått ta del av erhållen direktadresserad e-post till fastighetschefen. 
Kommunen prenumererar också på bolagets "Energinytt" som utkommer veckovis. 
I detta ges generell rekommendation till kunderna om affårer med elterminer och 
spotpris-utveckling exempelvis som att "vi närmar oss köpvärda nivåer men att man 
fortfarande kan avvakta något till med fler inköp". 
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Vi har, som tidigare nämnts, uppmärksammats av representanter från fastighets
och energifåretag pll att det är vanskligt att jämföra energipriser. Generellt ser vi att 
prisnivån gått ner på grund av allmänt sjunkande elpriser under 2013. De rappor
ter som efterfrågats i anbudsförfrågan har också levereats till kommunen under det 
fårsta avtalsåret 

Karlshamn den 28 februari 2014 

Nils Fredholm 
P wC 
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2014-03-18 

Till 
Kommunstyrelsen 

Granskningsrapport-Granskning av projektverksamheten 

På vårt uppdrag har PwC granskat hur kommunstyrelsen styr projekt
verksamheten. 

Vi bedömer sammanfattningsvis att kommunstyrelsens styrning och kontroll 
av projekt måste utvecklas. 

Med hänvisning till hela styrelsens ansvar ser vi det som önskvärt att samtliga 
ledamöter tar del av rapporten, framfor allt de revisionella bedömningama. 

Rapporten översändes härmed med begäran om svar senast 2014-05-30 med 
redogörelse för hur de revisionella bedömningama kommer att hanteras. 

För Karlshamns kommuns revisorer 

J an Andersson 
Ordfårande 

Kopia för kännedom: Kommunfullmäktige samt informationsenheten. 



Lisa Åberg och Fredrik 
Ottosson 

Januari 2014 

p wc 

www.pwc.se 
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Styrning och kontroll av projekt 

,--
1. Sammanfattning och revisionell 

bedömning 
PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun att 
granska kommunens projektverksamhet 

Karlshamns kommun har en omfattande projektverksamhet, vilket har gett 
kommunen möjlighet att knyta till sig externa projektmedel och samarbetspartners. 

Vi bedömer att kommunens styrning och kontroll av projekt måste utvecklas. Vi ser 
behov av att utveckla styrningen och kontrollen i projektprocessens samtliga delar. 

I den inledande fasen är beslutsunderlagen viktiga. I de granskade projekten 
bedömer vi att det saknas en tydlig beskrivning av nyttan för kommunen med ett 
deltagande. I beskrivningen av t.ex. Open DAl-projektet framgår en relativt otydlig 
beskrivning av projektets vinster for kommunen. Vi bedömer att kommunstyrelsen, 
i beslutsunderlaget om att delta i projektet Green Charge, borde ha tagit mer 
hänsyn till vad som tidigare beslutats om miljöfordon. Hur en ny inriktning på 
miljöfordon med minskad utökning av antalet biogasbilar borde också ha 
analyserats. 

Vidare anser vi att syftet med ett projekt inte alltid är tillräckligt preciserat. Det 
riskerar att ge projektledarna ett för stort utrymme för egna tolkningar. Här kan 
nämnas projektet Xovation, där syftet utgörs av nästan en hel sida i projektansökan 
och samtidigt är relativt oprecist formulerat. Vi bedömer att detta möjliggjorde att 
projektet kunde ändra inriktning under projektets gång. 

Vi bedömer att beslut om att delta i projekt fattas av berörd styrelse eller nämnd. 
Det är dock en brist att kommunens deltagande i projektet Xovation aldrig blivit 
föremål för politisk behandling och att det saknas handlingar om projektet hos 
kommunen. 

Vi anser att det är en brist att utvärderingar vanligtvis endast belyser projektet 
utifrån de frågeställningar som medfinansiärerna kräver. Vi anser att kommunen 
även behöver utvärdera projektet utifrån egna frågeställningar. Enligt vår 
bedömning skiljer sig utvärderingarnas kvalitet beroende på om de genomförts 
internt eller externt. Utvärdering av projektet Kompetensutveckling för 
kommunanställda ger en mer nyanserad bild av projektet än den avseende 
Xovation. Utvärderingens kvalitet kan ifrågasättas då andra mål än dem som tagits 
med i ansökan faktiskt utvärderats. 

Vi bedömer att jämförande nätverksprojekt såsom Dacke, är ett användbart verktyg 
för verksamhetsutveckling. Genomförandet varierar mellan kommunens olika 
verksamheter. Samarbetet mellan nätverkskommunerna har inte i någon större 
omfattning lyckats sprida sig längre ned i den kommunala organisationen. 
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Styrning och kontroll av projekt 

,--
Kommunerna i nätverket används inte i regel som jämförelseobjekt när Karlshamns 
kommuns olika verksamheter analyseras, varken pä förvaltningsnivå eller centralt. 

Avslutningsvis bedömer vi att kommunen behöver upprätta en samlad 
policy /riktlinje för projektverksamhet, som omfattar mäl för kommunens 
projektverksamhet, ansvar och roller och strategier över vilka projekt som ska 
prioriteras. Dessutom anser vi att befintliga dokumenterade rutiner behöver 
kompletteras med anvisningar för projektets hela process från initiering/ansökan 
till avslut och utvärdering. 
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Styrning och kontroll av projekt 

2. Inledning 
Vid sidan av styrelsens och nämndernas ordinarie verksamhet skapas inte sällan 
särskilda projekt. Enheter och medarbetare inom förvaltningarna medverkar i 
varierande omfattning. 

Sveriges medlemskap i EU har påverkat kommuner både direkt och indirekt, dels 
genom lagstiftning men även genom deltagande i projekt som helt eller delvis 
finansieras genom EU-stöd. Inom EU finns en mängd möjligheter för kommuner att 
söka EU-stöd. En stor del av EU:s budget omfattas av strukturfonderna vars 
främsta syfte är att förverkliga sammanhållningspolitiken. Deltagande i projekt med 
medfinansiering handlar inte enbart om att ta del av externa finansiella medel utan 
bidrar i hög grad till att skapa möjligheter och mervärden för kommunen genom 
vunna erfarenheter och kunskaper samt utvecklingsmöjligheter i samverkan. 

Mot denna bakgrund har de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun 
valt att granska kommunens projektverksamhet 

2.1. Revisionsfråga 
Är kommunstyrelsens och nämndernas styrning och kontroll över projekt 
ändamålsenlig och tillräcklig? 

2.1.1. Revisionskriterier 
• Vilken ekonomisk omfattning och andra åtaganden har de större projekten 

under perioden 2010-2013? 

• Har styrelsen eller nämnden beslutat om syfte med projekten? 

• Har styrelsen eller nämnden utvärderat projekten? 

• Vilka åtgärder har vidtagit med anledning av projekten? 

• Hur har nackeprojektets olika analyser resulterat i åtgärder? 

• Hur många ED-projekt har kommunen initierat och deltagit i? 

• Hur fungerar kommunstyrelsens styrning och uppföljning av projekt inom 
ramen för NetPort? 

2.2. Definitioner av centrala begrepp 
Det finns många olika definitioner av begreppet projekt. En formell definition från 
branschorganisationen Project Management Institute är: En temporär satsning för 
att framställa en unik vara eller tjänst. Ett projekt kan också definieras som en 
grupp projektdeltagare, som under ledning av en projektledare, utför en klart 
definierad uppgift, på en viss tid och med givna resurser. 

Med projektägare avses den person eller juridiska person som äger och ansvarar för 
projektets innehåll och ekonomi. En projektledares roll är att styra, leda eller 
koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt 
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Styrning och kontroll av projekt 

Granskningen omfattar inte ordinarie kommunal verksamhet som bedrivs 
projektform, som t.ex. investeringsprojekt 

Metod 
Granskingen har genomförts genom intervjuer, studier av dokument och fallstudier. 
Bland annat har följande dokument analyserats: internationella programmet, 
projektdokumentation, förteckning över större projekt, rapporter från 
Dackenätverket och utvärderingar. 

I granskningsarbetet har vi använt oss utav fallstudier som metod. Ett antal större 
projekt valdes ut för djupanalys. Projekten har valts ut av PwC utifrån 
näringslivsenhetens förteckning. Både avslutade och pågående projekt valdes ut. 
Efter inledande intervjuer kunde några viktigare projekt väljas ut som varit 
uppmärksammade i kommunen. Vi har försökt att fånga in projekt som både varit 
helt riktade mot de kommunala förvaltningarna och sådana som också varit riktade 
mot samhället i övrigt (t.ex. näringslivet). I några av de utvalda projekten är 
Karlshamns kommun projektägare och i några ingår man som partner. 

Intervjuer har genomförts med: 

• Kommunstyrelsens ordförande • 
• Kommunchefen • 
• Ekonomichefen • 
• ställföreträdande ekonomichef • 
• Näringslivschef • 
• Förvaltningschef • 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

• Förvaltningschef • 
omsorgsförvaltningen 

Rapporten har sakavstämts av berörda förvaltningar. 
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Styrning och kontroll av projekt 

3· Iakttagelser 
3.1. Projektverksamheten och dess organisering 
Projekt drivs inom flera olika verksamheter i Karlshamns kommun. Vissa projekt är 
nämndspecifika medan andra är kommunövergripande. Karlshamns kommun 
medverkar också som projektägare eller som samarbetspartner i ett stort antal 
projekt som helt eller delvis finansieras av EU. Finansiärer i större projekt för 
verksamhetsutveckling kan också vara Vinnova, Region Blekinge, Länsstyrelsen, 
Finsam, Energimyndigheten, Trafikverket etc. 

Kommunens näringslivsavdelning bedriver en relativt omfattande 
projektverksamhet De projekt, som näringslivsavdelningen leder eller ingår i som 
samarbetspartner, ska ha bäring på de politiska målen i kommunens 
näringslivspolitiska program. Oftast rör det sig om projekt av tillväxtkaraktär. Om 
näringslivsavdelningen får en extern förfrågan om deltagande, eller att avdelningen 
själv tar initiativ till ett projekt, skickas en formell skrivelse till kommunstyrelsen. 
Det förekommer kontinuerligt projekt med Region Blekinge som projektägare. I 
dessa projekt bidrar näringslivsavdelningen främst med personella resurser. 

På näringslivsavdelningen finns en tjänst som internationell samordnare. 
Samordnarens arbetsuppgifter består bl. a. av bevaka och informera om 
utvecklingen inom fonder och program med internationell inriktning och att arbeta 
med information, utbildning och projektrådgivning. Samordnaren hjälper även 
förvaltningarna med att skriva projektansökningar. Ansvaret för att skriva ansökan 
åvilar berörd förvaltning. I intervjuerna framförs synpunkter på att det kan ta upp 
till tre månader att skriva en bra ansökan, men att förvaltningarna inte har 
möjlighet att avsätta så mycket tid. I detta avseende upplevs det finnas ett glapp 
mellan den internationella samordnaren och förvaltningarna. 

Kommunen har en internationell styrgrupp, som leds av kommunstyrelsens 
ordförande. I övrigt består gruppen av representanter från förvaltningarna. 
Gruppen träffas varannan månad ocb ska fungera som ett samordnande organ för 
kommunens löpande internationella kontakter. Förvaltningarnas representanter 
har till uppgift att sprida information om EU- och internationella frågor på den 
egna förvaltningen. 

Kommunen förekommer frekvent som samarbetspartner i ett stort antal projekt där 
NetPort Karlshamn fungerar som projektägare. NetPort är en s.k. Triple Helix
organisation som syftar till ökad samverkan mellan näringsliv, Blekinge tekniska 
högskola och Karlshamns kommun. NetPort driver projekt med bäring på 
organisationens fokusområden "Nya medier", "Digitala upplevelser" och "Intelligent 
logistik /ITS". Önskar NetPort kommunens deltagande i ett projekt skickas en 
formell skrivelse till kommunen. Kommunens näringslivsavdelning och NetPort har 
ett nära samarbete. Kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn är tillika 
ordforande i den ideella föreningen och i bolaget. I styrelsen sitter också 
kommundirektören och kommunens näringslivschef. Bolagsformen krävs för att 
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NetPort ska kunna söka och få E U-stöd och den ideella föreningen är en 
förutsättning för att högskolan ska kunna delta. Kommunen är den största 
intressenten i NetPort. År 2013 budgeterade kommunen 2,4 mkr för sina kostnader 
för NetPorts olika verksamheter. 

Internbudget kostnader för Netport år 2013 

~:d~ag/~:::::pro:::------·-·--_----~ ~--_-~g~ 
Konsultkostnader, Omkostn för 2035 l 

näringslivsutvec~ling N~tPr::~-Karlshamn A!=J ±-----·· ?_-~j 
Övr främmande tjänster _ 
KäiG:-ekonÖmienheten ----

Två gånger om året informerar VD:n får NetPort kommunfullmäktige om 
verksamheten. 

Mål, riktlinjer och rutiner för Karlshamns 
kommuns projektverksamhet 

Karlshamns kommun saknar en samlad policy/riktlinje för projektverksamhet. 

Kommunfullmäktige har däremot antagit ett internationellt program för 
Karlshamns kommun. Programmet innehåller bl.a. mål, ansvar och organisation för 
kommunens internationella arbete. Programmet anger att samarbete i 
transnationella projekt ger möjlighet att utveckla kommunens verksamheter och 
personer inom kommunen med ansvar för att utveckla en verksamhet eller ett 
projekt bör alltid undersöka förutsättningarna för stöd från EU eller andra externa 
finansiärer. Vidare anges att vid valet av samarbetspartners ska nyttan för 
verksamheten vara styrande. 

Programmet anger att det är viktigt att de projekt som Karlshamns kommun 
ansöker om att leda, eller medverka i, är väl förankrade och utgår från kommunens 
och den egna förvaltningens övergripande mål och inriktning. Vidare anges att det 
är viktigt att klargöra hur projektresultaten ska spridas i kommunen. Det framgår 
också att kommunens ska utveckla rutiner för att följa upp och dra nytta av 
erfarenheter från pågående och genomförda projekt. Några sådana rutiner har inte 
utvecklats. Synpunkter framförs från ett antal intervjuade tjänstemän att befintliga 
rutiner behöver kompletteras med en tydlig projektmetodik 

Ett dokument benämnt "Beskrivning av organisation och rutiner avseende 
projektstöd" har tagits fram av ekonomienheten. Dokumentet omfattar vissa 
redovisningsrutiner avseende projekt, bland annat fakturahantering samt hur löner 
debiteras och rapporteras. Dokumenterade rutiner finns också för 
dokumenthantering i EU-projekt. En särskild "dokumentplan" har upprättats. 
Planen anger bl. a. hur diarieföring ska ske av projekten, vad som gäller för 
bevarande och gallring och hur arkivering ska ske. 
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Större projekt i Karlshamns kommun 
Näringslivsavdelningen har upprättat en förteckning över de större projekten i vilka 
kommuner deltar, se bilaga 1. Av förteckningen framgår projektets namn, dess 
huvudsakliga syfte och dess ekonomiska omfattning. Genom att summera 
uppgifterna om Karlshamns kommuns insats i projekten enligt bilaga I, uppskattar 
vi kommunens totala insats till cirka 15 mkr under perioden 2010-2013. 

Kommunens insats består både av arbetstid och pengar. 

I våra intervjuer framgår att beslut att delta i större projekt tas av kommunstyrelsen 
eller av dess arbetsutskott efter det att styrelsen beslutat att delegera 
beslutsfattandet i det enskilda ärendet. Delegation ges oftast i ärenden i vilka beslut 
är brådskande. Projekt som medfinansieras villkoras med att projektet utvärderas. 
Utvärderingen utgår då ifrån de frågeställningar som medfinansiären kräver. Det är 
ovanligt att kommunen tar med egna frågeställningar utöver medfinansiärens. I 
projekt med många deltagande kommuner är det inte alltid utvärderingen kan 
belysa effekterna på alla kommunerna. 

För att undersöka i vilken omfattning projekten föregås av beslut i enlighet med 
delegation och att projekten utvärderas har vi djupgranskat ett antal större projekt 
som genomförts under perioden. Projekten är hämtade från den förteckning som 
har tagits fram av näringslivsenheten. 

3-3-1. Interloc 
Intedoc är ett E U-projekt som handlar om att stärka kommuners internationella 
samarbete, nätverkande och internationalisering generellt. Projektet syftar till att 
stärka kommuners konkurrenskraft och kapacitet att stödja de kommunala 
förvaltningarna, bolagen och invånarna till vidare utveckling med fokus på 
internationellt samarbete. Huvudsyftet med projektet är att skapa nya metoder för 
internationellt arbete i kommuner. Projektet påbörjades år 2010 med avsikt att 
avslutas december år 2013. Projektet är fortfarande pågående och kommer enligt de 
intervjuade att förlängas till och med år 2014. sölvesborgs kommun är projektägare 
och övriga samarbetspartners utgörs av bl.a. av två städer i Danmark, två städer i 
Polen, och Region Blekinge. 

Projektet föranleddes av en förstudie "Internationalisering av 
Blekingekommunerna". Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, på delegation 
från kommunstyrelsen, 2010-05-11 att Karlshamns kommun skall delta i projektet 
Interloc. Av beslutsunderlaget från näringslivsavdelningen framhålls att 
deltagandet i Intedoc ligger i linje med kommunens internationella program, då det 
i detta fastslås att kommunen ska öka sitt internationella deltagande för att på så vis 
skapa ökad tillväxt och hög sysselsättning. 

I och med beslutet om deltagande förbinder sig Karlshamns kommun att 
medfinansiera projektet med ca 257 910 kr i form av personella resurser. Av 
beslutsunderlaget framgår att Karlshamns kommun ska ansvara för ett s. k. 
arbetspaket i projektet. Arbetspaketet utgörs av att nyckelpersoner, som 
internationella samordnare och att antal utvalda tjänstemän, arbetar fram konkreta 
arbetsmodeller genom vilka kommuner kan bli bättre på att använda sig av 
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internationalisering som ett verktyg för verksamhetsutveckling. Av intervjuerna 
framkommer att projektet består av i huvudsak två delar. Den ena delen handlar om 
att arbeta fram en "too! box" (verktygslåda) för hur kommuner kan arbeta med 
internationalisering. Karlshamn har inom ramen för InterLoc tagit fram ett nytt 
internationellt program och medverkat i framtagandet av en hemsida som ska 
stödja kommuners arbete att arbeta internationellt. Den andra delen består av 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de deltagande kommunerna. I Karlshamn 
är det utbildningsförvaltningen som utgör den "pilot" som utbyter kunskap med 
andra kommuner genom t ex onlineseminarium och studiebesök. I våra intervjuer 
framkommer synpunkter på att projektet har tagit mycket tid, då det inneburit 
många möten och administration. 

Eftersom sölvesborgs kommun står som projektägare för Intedoc är det 
sölvesborgs kommun som kommer att ansvara för att göra den utvärdering av 
projektet som EU kräver för att projektmedlen ska betalas ut. 

,, 3 ') .. )· , ...... Green Charge Sydost 
Green Charge är ett projekt med Blekinge Tekniska högskola som projektägare 
inom miljöområdet under perioden 2013-2014. Syftet är att introducera elfordon 
som alternativ för att minska transporternas klimatpåver kan. För att uppnå syftet 
behöver bland annat en infrastraktur byggas upp med laddningstolpar och därmed 
tillhörande tjänster såsom betalning. På detta sätt möjliggörs att elfordonen kan 
både köras och laddas över både kommun- och länsgränser i sydost. 

Kommunstyrelsen beslutade i april 2013 att ingå som medverkande part i projektet. 
Som medverkande part har kommunen förbundit sig att investera i elfordon och 
laddningsinfrastruktur under projekttiden. Förutom investering i elfordon har 
kommunen förbundit sig att montera 5-10 laddstolpar och andra laddningsenheter. 
Karlshamns kommun bidrar även med 75 ooo kronor till projektet. 

Av det av fullmäktige antagna handlingsprogrammet för hållbar utveckling (HUT) 
framgår att kommunen ska satsa på biogas som miljövänligt alternativ. 
Västblekinge Miljö AB ska användas som leverantör av biogas genom anläggningen 
i Mörrum. Ett tankställe för kommunens biogas behov skulle inrättas. För att uppnå 
målen i HUT-programmet har servicenämnden beslutat att, i möjligaste mån, byta 
ut sina bensin- och dieseldrivna fordon mot gasdrivna. 

Projektet är inte slutfört, varför det ännu inte är utvärderats. I våra kontakter med 
kommunen framgår att elbilar inte köps in, då inriktningen enligt HUT har varit en 
övergång till biogas. Allteftersom kommunens fordon, främst personbilar, behöver 
bytas ut införskaffas sådana som går på biogas. 

3·3·3· X ovation 
EU-projektet Xovation pågick under åren 2009-2012. NetPort Karlshamn var 
projektägare och projektledare. I projektet ingick även Blekinge Tekniska Högskola 
och Räddningstjänsten västra Blekinge. I projektansökan ges en lång (upptar nästan 
en sida) och något okoncis beskrivning av syftet. Av beskrivningen tolkar vi att 
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syftet torde vara att utveckla kunskap och kompetens avseende e-tjänster. Utöver 
syftet anges också mer konkreta mål med projektet. 

Kommunens deltagande, främst i form av personella resurser, var förhållandevis 
omfattande. Informationsenheten avsatte stora personella resurser i projektet 
samtidigt som kommunens hemsida genomgick stora förändringar. Kommunen 
gick in som deltagare i projektet utan beslut från varken kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen. På kommunen finns heller inga diarieförda handlingar avseende 
projektet. Ansökan och slutrapport har därför begärts in från Netport. Varken 
kommunstyrelsen eller fullmäktige har fått ta del av slutrapporten av projektet. 

En utvärdering i form av en slutrapport har tagits fram. Rapporten upprättades av 
projektägaren själv, N etport. I rapporten finns en rubrik under vilken projektets 
resultat ska utvärderas i förhållande till dess syfte och mål. I rapporten anges syftet 
kortare och målen som utvärderas stämmer inte helt med dem i projektansökan. I 
ansökan hade fem mål angivits, i rapporten hade sju mål utvärderats. Ett mål hade 
fallit bort och andra omformulerats. Efter genomgången av målen anges att syftet 
med projektet hade uppnåtts, dock utan någon särskild motivering. 

Att projektet ändrat inriktning framgår även i våra intervjuer med deltagande 
personal. Tyngdpunkten flyttades från utveckla e-tjänster till att fokusera på 
användningen av sociala medier såsom Facebook och Twitter. På detta sätt tycks 
projektets innovativa delar stått tillbaka till förmån för de mer lärande delarna. 

3·3·4· Open-DAJ 
Den 1 juni 2011 skickades en ansökan in om projektmedel för projektet Open-DAI. 
Tre dagar innan kontaktadeNetport Karlshamns kommun med en förfrågan om 
deltagande. Kommunstyrelsens ordförande hade en dag på sig att fatta beslut och 
underteckna den handling som förband kommunen att delta i projektet. 
Kommunstyrelsen beslutade sedan den 7 juni 2011 om att delta som partner i 
projektet Open-DAI. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning har ordförande 
rätt att besluta i alla sorters ärenden om de är så brådskande att styrelsens 
avgörande inte kan avvaktas.' 

Av kommunstyrelsens protokoll framgår att Open-DAI är en naturlig fortsättning 
på projektet Xovation. Det bör noteras att beslutet fattades utan att 
kommunstyrelsen tagit del av Xovations slutrapport och utvärdering. Av 
projektbeskrivningen framgår att projektet syftar till att skapa ett "moln", likt t.ex. 
Google, där den publika sektorn kan öppna upp data. Därefter ska ett gränssnitt 
byggas så att företag eller privatpersoner kan komma åt dessa data och med 
utgångspunkt från den skapa tjänster och applikationer. 

Koordinator för projektet är ett italienskt bolag och utöver det deltar olika bolag, 
regioner och kommuner bland annat Barcelona och Turin. NetPort leder den 
svenska delen av projektet 

1 En rätt som ges styrelser och nämnder i 6 kap. 36 § Kommunallagen 
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Karlshamns kommun deltar med 470 ooo kronor. Av dessa är 270 ooo kronor 
personalkostnader. Av dokumentet "Karlshamns kommun i projektet Open-DAI" 
beskrivs de förväntade vinsterna för Karlshamns kommun enligt följande: 

• delta i ett projekt inom CIP, internationell samverkan, Best Praktice. 
• att ligga i framkant med att öppna upp relevant data och att använda sig av 
• molntjänster. 
• högre kvalitet och effektivitet i offentlig verksamhet. 
• reducera kostnader för bl a hårdvara, licenser och energiförbrukning. 

Projektet är pågående, varför det ännu inte har utvärderats. Genom vår granskning 
kan vi dock konstatera att kommunen har en mindre roll i projektet. Intervjuade 
lyfter ofta fram att det är en mycket intressant tjänst att utveckla men samtidigt 
som kommunen saknar den kompetens och de personella resurser som krävs. 
Vidare lyfts det fram att det finns flera andra mer angelägna utvecklingsområden 
inom IT för kommunen. Vidare är mycket av den data som ska öppnas upp inte 
tillgänglig på det sätt som krävs. Uppgifter samlas inte på ett sådant systematiskt 
sätt att de lätt kan öppnas. I många fall sparas uppgifter i vanliga W ord- eller 
Excelfiler i en mapp på kommunens server. 

3·3·5· Kompetensförsörjning Kommunanstiillda 
Projektet genomfördes under perioden 2011-02-01 och 2013-01-31. Det fåregicks av 
en förprojektering, vilken bestod av en inventering av behov och önskemål om 
kompetensutveckling. Förprojekteringen slutfördes tre år innan projektstart, något 
som, enligt projektledningen, i hög grad försvårade genomförandet. Många 
medarbetare hade när projektet startade redan erhållit önskade utbildningar, eller 
så hade behoven hos många förändrats. 

Syftet med projektet var att försörja kommunen med rätt kompetens för att möta 
framtidens behov. Projektet bemannades av en tjänsteman anställd på heltid som 
projektledare och ytterligare två på deltid med personalchefen som chef. Projektet 
leddes av en styrgrupp bestående av personalchefen och förvaltningschefer. 
Projektet bestod i huvudsak av ett antal utbildningsinsatser för personalen. Under 
projektet genomfördes totalt 40 kurser för cirka 1 900 kommunanställda. Projektet 
finansierades med stöd av Europeiska socialfonden (ESF). Två av de tio miljonerna 
som hade beviljats i projektmedel från ESF kunde inte utnyttjas. Av utvärderingen 
av projektet framgår att projekttiden var för kort för att genomföra en så pass 
omfattande satsning. Kommunens insats bestod av vikariekostnader, vilka 
uppskattads uppgå till450 ooo kronor. 

Projektet utvärderades av en extern konsult. Av utvärderingen framgår att projektet 
på relativt kort tid har genomfört mycket omfattande och efterfrågade 
utbildningsinsatser med ett tydligt mervärde för de anställda. Samtidigt 
konstaterades att endast ett av projektets delsyften fullt ut hade uppnåtts. 

I våra intervjuer med främst förvaltningschefer framförs positiva erfarenheter av 
projektet. En vanlig synpunkt är att det möjliggjorde utbildningar som det inte 
vanligtvis finns medel till att genomföra. 
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Nätverket Dacke är ett av 22 jämförelsenätverk som ingick i det nationella 
jämförelseprojektet Jämförelseprojektet var en landsomfattande satsning under 
perioden 2007-2010 på jämförelser av kostnader och kvalitet. Det nationella 
jämförelseprojektet var ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), Finansdepartementet och Rådet för främjande av kommunala analyser 
(RKA). Ett av huvudsyftena var att utveckla kvalitetsmått som skulle kunna 
användas i det lokala förbättringsarbetet. 

Dackenätverket har utvecklats genom samverkan mellan medlemskommunerna och 
SKL. I Dackenätverket deltar kommunerna Aneby, Eksjö, Karlshamn, Ljungby, 
Mjölby, Motala, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. 

Projektet har letts av en styrgrupp med representanter från samtliga 
medlemskommuner. Styrgruppen valde ut vilka verksamheter som skulle 
analyseras utifrån olika frågeställningar. Projektgrupper sattes ihop bestående av 
företrädare från berörda verksamheter. Inom grupperna upprättades skriftliga 
rapporter. Följande områden valdes ut för djupare analys: 

• Hemtjänst 

• Handikappsomsorg 

• Barn i behov av särskilt stöd 

• Ungdomars arbete, studier, försörjning & arbetsmarknadsåtgärder 

• Gator, vägar, parker och lekplatser 

• Kostorganisationerna 

• Nya gymnasieskolans utmaningar 

I våra intervjuer framförs att implementeringen av resultatet av analyserna har 
skett med varierande framgång. I analyserna av hemtjänsten utvecklades ett 
användbart nyckeltal för personalkontinuitet (antal olika personal den äldre möter 
under en 14-dagarsperiod). Inom kostorganisationen innebar jämförelserna en 
möjlighet att analysera den egna verksamheten med andra glasögon. Gator, vägar, 
parker och lekplatser är ett område där kommunerna fortsätter att samverka i ett 
nytt nätverk. Inom skolans område har däremot nätverkets arbete haft mindre 
betydelse för att utveclda förbättringsarbetet. 

Samarbetet har inte i någon större omfattning lyckats sprida sig längre ned i den 
kommunala organisationen, utanför kommunens kontaktperson för projektet. Med 
några undantag har förvaltningarna inte uppbyggda nätverk med kollegor från 
Dackekommunerna. Kommunerna i nätverket används inte i regel som 
jämförelseobjekt när Karlshamns kommuns olika verksamheter analyseras, varken 
på förvaltningsnivå eller centralt. 
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I anslutning till projektets avslut genomfördes en utvärdering. Den genomfördes av 
medlemskommunernas kontaktpersoner för projektet. Innan utvärderingen var klar 
beslutade medlemskommunerna att fortsätta samarbetet inom nätverket men inom 
ramen för SKLs satsning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 

2014-01-24 

LisaÅberg 
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Bilaga I, Karlshamns BU-projekt under programperioden 2007-

2013 

Projekt/ 

startoch 
slutdattnn 

2012 

WHUP (What's'1lp 
Around) 

startoch 
slutdatum: 

Aug 2012cjuli 2014 

ELÖV (Etablering 
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Projektdeltagare Program 

l'ro]ektfi)!,ll,l'e: · · comimius 
; ·•··.·. Partnerskap 

. Klirlshil.nins kommun 

Kontaktperson:: 

Elella Nilssoll, 
Österslättsko lan. 

Projektägare: Regionalfonden 

Projektets målgrupp och Projektmedel Projektets status 
syfte 

Målgrupp: 

Elever och lärare på 
Österslättskolan i 
Karlshamn samt en skola i 
Katowice, Polen. 

Syfte: 

. stimulera utbyten mellan 
elever i Sverige och Polen 
bl.a. genom gemensamt 
arbete över nätet samt 
studiebesök, 

Målgrupp: 

1 av 26 

EUCstöd: 

20 ooo eur 

Totalbudget: 

Blev beviljat medel 
sommaren 2012. ~ 

. Projekfet startar 
· ·.hösten 2012. 

Blev beviljat medel 
sommaren 2012. 



Logistik Öst Våst) Karlshamns kommun 

Start och Kontaktperson: 
slutdatum: 

Daniel Andre, 
Juli 2012-dec 2014 Näringsliv 
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Logistik- och industriföretag 3 ooo ooo kr 
som har intresse av att 
etablera sig i området i 
anslutning till Karlshamns 
hamn samt f"Oretag och EU-stöd: 
offentliga aktörer som har 
intresse av att bidra till 1 200 ooo kr 
utvecklingen av 
multimodala 
godstrausportkorridorer. 

Syfte: 

Utveckla ett logistikcentrum 
i anslutning till Karlshamns 
hamn, i anslutning till 
Ronnebys infart och i 
Olofström och därigenom 
stärka Sveriges och 
regionens roll som strategisk 
nod i det europeiska 
transportnätet. Genom 
projektet kommer "Green 
hub" konceptet att utvecklas 
genom att konkretisera och 
visa på deu praktiska och 
ekonomiska nyttan for 
foretag att använda sig av 
alternativa etablerings- och 
transportlösningar. 

2 av 26 

Karlshamn 
finansierar: 

kr varav 91 ooo 
kr i egen tid 

Styrning och kontroll av projekt 

Projektet startar 
hösten 2012. 



Projektpartner 

skärgårdshaninar Projekti\gare: ·.•· .. Regionalfonden 
som nav för tillväxt , • •. . . > 
i Blekinges Karlskrona kommun 
skärgärd 

Aug 2012 - jun:i 
2014 

CEIAII 
(Collaborative E
Learning Arena) 

startoch 
slutdatum: 

Projektäga re: 

Ronneby kommun 

Kontaktperson: 

Ingegärd Åberg, 
Juli 2012-dec 2013 Utbildning 

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

Regionalfonden 

Syftet med projektet är. att Totalbudget: 
undanröja hinder och skapa 
möjligheter får utökat · .. 2 315 650 kr 

· näringsliv i 
. skärgårdshamnar sä att 

antalet företag och anställda 
verksamma i företag i EU-stöd: 
hamnarna ökar. 

8437$0kr 

Karlshamn 
finansferaf:·-

40 000 kr. 

Syftet är att höja den digitala Totalbudget: 
kompetensen får att ta 
tillvara och skapa nya 1 957 500 kr 
förutsättningar för ökad 
tillväxt, säkrare vård och 
attraktiv skola i regionen 

E U-stöd: 

850 000 kr 

3 av 26 

Styrning och kontroll av projekt 

Blev beviljat medel 
sommaren 2012. 

Projektetstartar 
hösten 2012. 



Transgovernance Prdjektllg3:r~; 
(BSR 
TransGovernance - Region Blekinge 
MLG support to t:he 
implementation of 
P Au in t:he EU 
Baltic Sea Strategy) ICont:åktperson; · 

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

DanielAnd~e . 

Näringsliv . 

Karlshamn 
finansierar: 

116 000 kr 
varav 91 ooo kr 
i egen tid 

Östersjöprogrammet Målgrupp: Totalbudget; -
, prioritet 4 

Målgruppen för projektet är 1 665 ooo eur 
lokala, regionala, nationella 
och Europeiska aktörer både 
inom offentliga och privata 
sektorn som på olika sätt är · EUCstöd; 
involverade i utvecklingen 
av transportsystemen i 1 281750 eur 
Östersjöområdet. 

Syfte; 

Målet med projektet är att 
utveckla och demonstrera 
hur flernivåstyrning kan 
tillämpas, bl.a. i projekten 
EWTC; Scandria och 
TransBaltic. 

. Transgovernance ska bl.a, . 
___ res)l)ter:J,_ i[<onkreta för~ lag_~ 

4av26 

Karlsharim 
finansierar: 

12 500 eur 

Styrning och kontroll av projekt 

Jilevbeviljät medel _·. 
vll.ren 2012. Projektet 
startar somm:areii 
2012. 



Styrning och kontroll av projekt 

på hur etturval av för 
Blekinge viktiga insatser 
inom transportområdet ska 

· genomfåras och finansieras i 
samverkan mellan olika 

·aktörer. 
o~ :.... '-• • ------

Kompetensare 2.0 Projektägare: Socialfonden Målgrupp: Totalbudget: Mars2012 

Region Skåne Riktar sig till nogdomar 51580 409 kr Projektet har precis 
mellam6-29 år som är slutfort 

startoch motiverade till att börja mobiliseringsfasen 
slutdatum: arbeta. Efter en och håller på att 

Kontaktperson: antagningsprocess EU-stöd: rekrytera deltagare 
Mars 2011 - 2014 genomgår blivande och raretag till den 

stephan Anderzen Kompetensare ett program i 22 179 575 kr första omgången. 
två delar: 

Arbetsmarknad och praktikintroduktion och 
vuxenutbildning därefter praktik 

Karlshamn 
finansierar: 

Syfte: 1840 000 kr 
(egen tid) 

Vårt mål är att 6o% av de 
som genomgår hela 
programmet ska få jobb, 
starta eget eller gå vidare till 
studier. 

Open Dai Projektägare: Competitiveness and Syftar till att bygga ett moln Total budget: 
Innovation (typ Google eller Amazon) 

CSI Piemonte Framework där den publika sektorn kan 

December 2013 
Karlshamns kommun 5 av 26 
PwC 

-----·----- -----



startoch 
slutdatum: 

J an 2012 -2014 

Kompetens for 
framtiden -fokus 
lärare i 7 
kommuner! 

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

(Italien) 

Kontaktperson: 

Annette Sandberg, 
Informationsenheten 

Projektägare: 

KreatiVlim 

Kontaktperson: 

Marie Hemming, 
Utbildning 

Programme (CIF)
ICTPSP 

Socialfonden, 
Programområde 1 

Kompetensforsörj ni 
ng 

liigga öppen data, samt att 
bygga gränssnitt så att 
företag eller privatpersoner 
kan komma åt denna data 
och med utgångspunkt från 
den skapa tjänster och 
applikationer. I projektet 
ingår också att göra ett antal 
piloter för att prova och 
utvärdera systemet, samt att 
sprida resultatet 

3 292 129 eur 

E U-stöd: 

1646 065 eur 

Karlshamn 
finansierar: 

25500 eur 

Målgrupp: Total budget: 

Projektet omfattar 6 577 997 kr 
kom petensutveckling av 
pedagoger i sju kommuner, 
verksamma från förskola till 
och med årskurs sex. 

Syfte 

Stärka pedagogerna inom 
naturvetenskap, teknik, 
matematik och 
eutreprenörskap. I det 
projektet kommer 
samarbetsformer mellan 

6av26 

E U-stöd: 

6 577997kr 

Styrning och kontroll av projekt 



2011 

Centrum för Projektägare: 
Livsmedelsutveckli 
ng II (CLUK II) Karlshamn kommun 

startoch 
slutdatum: 

Juli 2011- dec 
2013 

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

Kontaktperson: 

Cissi lingerud, 
Näringsliv 

Regionalfonden 

högskola, skola och science 
center att tas till vara och 
anpassas efter regionala 
förutsättningar. 

Målgrupp: 

Företag som vill utveckla 
nya produkter. 

Syfte: 

Etablera och marknadsföra 
en verksamhet som stärker 
den svenska 
livsmedelsindustrins 
konkurrenskraft genom att 
stödja deras utveckling av 
nya produkter, ljänster och 
processer, samt stimulerar 
och möjliggör nyf<iretagande 
inom livsmedelsområdet. 

Övrigt: 

Bygger vidare på projektet 

7 av26 

Total budget: 

5995450SEK 

E U-stöd: 

2947725SEK 

Karlshamn 
finansierar: 

278 000 + 

299 ooo (egen 
tid) 

Styrning och kontroll av projekt 



Sydostleden 

startoch 
slutdatum: 

sep 2011 - aug 
2014 

Projektiigare: 

Regionfårbundet 
Södra Småland 

Kontaktperson: 

Lena Axelsson, 
Turistbyrån 

Kompetensiårsöijni Projektiigare: 
ng 
Kommunanställda Karlshamn kommun 

startoch 
slutdatum: 

Feb 2011-

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

Kontaktperson: 

Anne-Charlotte 
Fröberg, 
Kommunledning 

Regionalfonden 

Socialfonden, 
programområde 1 

CLUCK 

Projek-tet syftar ytterst till att 
stärka och utveckla befintligt 
näringsliv inom turist- och 
besöksnäringen och att nya 
företag och engagemang 
skapas bland aktörerna 
utmed leden. 

Målgrupp: 

Kompetensutveckling för 
kommunanställda 

Syfte: 

Försörja Karlshamns 
kommun (valda enheter och 
bolag) och en enhet inom 
Olofstäms kommun med 
rätt kompetens rår att möta 
framtidens behov. 

8 av26 

Total budget: 

40000000 

SEK 

Total budget: 

10 041241 kr 

EU-stöd: 

10 041241 kr 

Styrning och kontroll av projekt 

~~- ·---········--··---------~ 



Cross-border 
entrepreneurs 

HaKePeN e 

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

Projektägare: 

Leader Blekinge 

Kontaktperson: 

Fredrik Gummesson, 
Näringsliv 

Projektägare: 

Övrigt: 

Hopslagning av två 
förprojekteringar: 
"Kompetensforsörjning 
Karlshamns kommun" och 
"Kom petensutveckling for 
personliga assistenter". 

Landsbygdsprogram Målgrupp: 
met, Leader 

Syfte: 

Utveckla småföretagande 
och entreprenörskap i 
Blekinge i nära samarbete 
med partners i regionen 
Warmia-Masurien i Polen 
genom affårsutveckling, 
kunskapsutbyte och 
tillämpning av bästa 
metoder. 

Ung och aktiv i Målgrupp: 
Europa, delprogram 

9 av26 

Total budget: 

1889 8oo SEK 

E U-stöd: 

8sooooSEK 

Karlshamn 
finansierar: 

30 oooSEK+ 

20 ooo (egen 
tid) 

Styrning och kontroll av projekt 



startoch 
slutdatum: 

2010-2011 

Projektpartner 

Kostkompetens i 
fem kommuner 

startoch 
slutdatum 

Hösten 2011 - Dec 
2012 

Internationalisatio 
n ofLocal 
Authorities -

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

Karlshamn kommun 1 "Ung i Europa" 

Kontaktperson: 

J asefine Lindell, 
Utbildning 

Projektägare: Socialfonden 

Ljungby kommun 

Kontaktperson: 

Gnuilla Lane, 
Samhällsbyggnad 

Projekt ägare: södra 
Östersjöprogrammet 

sölvesborgs 

Styrning och kontroll av projekt 

E U-stöd: 

Syfte: 21 283 EUR (?) 

Öka förstlieisen för andra 
kulturer genom att låta 32 
ungdomar frl'tn 4 länder 
(Sverige, Finland, Polen och 
Tyskland) lära om varandras 
kulturer. 

Målgrupp: Total budget: 

Anställda inom kommunens 2 000 000 
kostorganisationer 

EU-stöd: 
Syfte: 

2 000 000 
Kompetenshöjning och öka 
de anställdas yrkesstolthet. 
Arbetsledare ska känna sig 
säkrare i sin roll och kunna 
hålla samman gruppen i 
köket. 

Målgrupp: Total budget: 

527044EUR 
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InterLoc Kommun 

Start och Kontaktperson: 
slutdatum: 

Daniel Andre, 
Aug 2011-Dec 2013 Natingsliv 

EU-kompetens 
Småland Blekinge 

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

Projektägare: 

Kommunförbundet i 
KalmarLän 

Kontaktperson: 

Daniel Andre, 
Näringsliv 

Socialfonden 

Syfte: 

Utveckla kommuners 
internationella verksamhet 
genom kompetenshöjning, 
utveckla arbetsmodeller, ta 
fram handlingsplaner och 
strategier. 

Exempel på 
samarbetspartner: 

Kommuner i Sverige, Polen 
och Danmark 

Målgrupp: 

Politiker och tjänstemån i 
kommunerna, 
regionfårbunden, 
landstingen och lärosätena i 
Småland och Blekinge. 

Syfte: 

Stärka förtroendevalda och 
tjänstemän i sitt arbete 
genom ökad kompetens i 

11 av26 

EU finansierar: 

403770EUR 

Karlshamn 
finansierar: 

256osEUR 

Total budget: 

83oooooSEK 

Styrning och kontroll av projekt 



Go On 

Startoch 
slutdatum: 

Feb 2011- Dec 2013 

2010 

N avigatorporten 

startoch 
slutdatum: 

Okt 2010- Sep 
2013 

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

Projektägare: Socialfonden 

Arbetsförmedlingen 
Karlshamn 

Kontaktperson: 

MartinKemi 

Utbildning 

Projektägare: Socialfon den, 
programområde 2 

Karlshamns kommun 

Kontaktperson: 

Chiquita Persson, 
Utbilduing 

Styrning och kontroll av projekt 

ED-frågor. 

Målgrupp: Total budget: 

8723600SEK 

Syfte: 

Utveckla samverkan, 
arbetsformer och nya 
verktyg hos olika aktörer 
vilket kan bidra till ökad 
sysselsättning bland 
ungdomar 

Målgrupp: Unga 16-24 år Total budget: 
med kognitiva och 
kommunikationsrelaterade 25037240 
begränsningar 

EU-stöd: 
Syfte: 

8 634 259 
Bygger vidare på projektet 
Arbetsporten. 

Utveckla 
myndighetssamverkan för 
att förtydliga det sociala 

12 av 26 



Training in the 
methodology or 
pedagogy of foreign 
language teaching 

Atlas 

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

Projektägare: Comenius inom 
lifelang Learning 

Karlshamns kommun Programme 

Kontaktperson: 

Truls Lund, 
Utbildning 

Projektägare: 

rehabiliteringsansvaret fOr 
unga vuxna som har svårt 
att etablera sig på 
arbetsmarknaden 

Starta minst tre nya 
kognitivanpassade 
verksamheter 

Exempel på 
samarbetspartner: 

Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och 
Landstinget Blekinge. 

Målgrupp: 

Syfte: 

Total budget: 

2567euro 

EU-stöd: 

Deltagande i en kurs för 2 567 euro 
lärare som undervisar i 
engelska som ett främmande 

språk. Kursen är förlagd till 
Dublin på Irland. 

Syfte: 

13 av 26 

Styrning och kontroll av projekt 



2009 

Kompetensporten 

startoch 
slutdatum: 

2009- Feb 2011 

Centrumför 
Livsmedelsutveckli 
ng(CLUK) 

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

Karlshamns ko=un 

Kontaktperson: 

Torsten Tenland, 
Utbildning 

Projektägare: Regionalfonden 

Karlshamns kommun 

Kontaktperson: 

Peter Larsson, 
Näringsliv 

Projektägare: Regionalfonden 

Karlshamn Kommun 

Styrning och kontroll av projekt 

Praktikansökan 

Syfte: Total budget: Projektet avslutades 
våren2012 

Värnar om det lokala 7370978SEK 
småfciretagandet och vill 
stödja det genom att erbjuda EU-stöd: 
kompetensutvecklingsmöjlig 
heter i syfte att skapa en 7 370978SEK 
ökad tillväxt och 
sysselsättning. Karlshamn 

finansierar: 

oSEK 
Exempel på 
samarbetspartner: 

Ronnebys och Olofströms 
kommuner 

Syfte: Total budget: Klart med ett 
uppföljningsprojekt, 

Etablera och marknadsfora 83oooooSEK CLUKII 
en verksamhet som stärker 

14 av 26 



startoch 
slutdatum: 

April 2009 - mars 
2012 

Projektpartner 

Oversize Baltic 

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

Kontaktperson: 

Cissi lingerud, 
Näringsliv 

Projektägare: 

Klaipeda Science and 
Technology Park, 

Kontaktperson: 

Anders Wiberg, 
Karlshamns hamn 

södra 
Östersjöprogrammet 

den svenska EU-stöd: 
livsmedelsindustrins 
konkurreuskraft genom att 4 100 ooo SEK 
stödja deras utveckling av 
nya produkter, ljänster och Karlshamn 
processer, samt stimulerar finansierar: 
och möjliggör nyf<iretagande 
inom livsmedelsområdet 775 ODD SEK 

Exempel på 
samarbetspartner: 

Region Blekinge, Region 
Skåne, sölvesborgs kommun 
och Maseco AB m.fl 

Syfte: 

Hantering av 
överdimensionerade 
transporter 

15 av 26 

Total budget: 

7 616 ooo euro 

EU-stöd: 

5 9D4 ooo euro 

Karlshamns 
hamn 

Styrning och kontroll av projekt 



Europe Growing 
Tagether 

Baltic Master ll 

startoch 
slutdatum: 

Jan 2009- Jan 
2012 

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

Kontaktperson: 

Ulf Andersson, 
Väggaskolan 

Projektägare: 

Region Blekinge 

Kontaktperson: 

Anders Wiberg, 
Karlshamns hamn 

Comenius inom 
Lifelong Learning 
Pragramm e 

Baltic Sea Region 
Pragramm e 

finansierar: 

25ooooSEK 

Syfte: Total budget: 

Studera våra respektive 200 ooo SEK 
regioner och att jämföra 
dessa med varandra. EU-stöd: 
Studierna beddvs mellan de 
olika mötena och 200 ooo SEK 
jämförelserna görs när 
elever och lärare möts i Karlshamn 
respektive stad. finansierar: 

Syfte: 

Syftar till att förbättra 
sjösäkerheten genom att 
förena lokala och regionala 
perspekliv och samarbeta 
över gränserna. Projektet 
har arbetat med att öka 
f'ormågan att från land ta 
hand om oljeutsläpp såväl 
som att arbeta för att 
förebygga föroreningar från 
sjöfarten. 
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oSEK 

Total budget: 

4 002 312 euro 

EU-stöd: 

3 085 734 euro 

Karlshamn 
finansierar: 

2oooooSEK 

Karlshamns 
hamn: 

Styrning och kontroll av projekt 



EastWest 
Transport Conidor 
II 

startoch 
slutdatllm: 

2009c2012 

Avknoppning Syd-
Ost 

south Baltic 
Violence Free Zon e 

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

Pro}ektägare: · . Baltic Sea Region 

~~i6n ]Jl~l<inge 
. Pragrarorne 

kantak{jJer$oTI: 

. Lennart H~nriksson, 

. Kommun1edning · · 

Projektägare: Regionalfonden 

IUC Skåne 

Kontaktperson: 

ffirika Norden 
Johansson, 
Näringsliv 

Projektägare: Södra 
Östersjöprogrammet 

NEWW-Polska, 
Gdansk 

Styrning och kontroll av projekt 

Boo oooSEK 

Syfte: Totalbudget: 

Är det största 74 992 oob SEK .. 
transportprojektet inom .. 

· EU:s Östersjöprogram och Karlshamn 
syftar till att stärka hållbar finansierar: · 
ekonomisk tillväxt och en 
miljövänligare hantering av 6oooooSEK 
de ökande godsmängderna i 
öst-västlig riktning i Hamnen 
transportkorridoren finansierar! 
Esbjerg-VIlnius via Öresund 
och Blekinge. 850 ooo SEK 

----· ...... ---- .. ·- -- ---·------
Syfte: Total budget: 

Hjälpa fciretag att olllSätta 4225248SEK 
ideer i ny verksamhet. 
Projektet är ett samarbete 
mellan Blekinges kommuner 
och IUC Skåne Karlshamn 

finansierar; 

131930 SEK 
(egen tid) 

Syfte: Total budget: 

Bilda lokala nätverk for 247784EUR 
arbete mot problemet våld i 
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X-ovation 

startoch 
slutdatum: 

2009 - Jun 2011 

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

Kontaktperson: 

Xhevat Latifi, 
Omsorg 

Projekt ägare: 

NetportAB, Petra 
Arrenäs 

Kontaktperson: 

Peter Sjöström 

Regionalfon den, 
Insatsområde 2, 

Tillgänglighet, och 
"Ett utvecklat 

informationssamhäll 
e", 2.2 

nära relationer. 

Exempel på 
samarbetspartner: 

Karlshamns Kvinnojour 

Syfte: 

Bidra till hållbar utveckling 
genom att lägga fokus på 
kommunikation och 
distribution av information 
genom och i sociala nätverk. 
Karlshamns kommun 
kommer i projektet att 
utveckla e-1jänster fcir 
information, erlarenhet> 
kunskap och kompetens. 

Exempel på 
samarbetspartner: 

BTH, Räddningsljänsten 

18 av 26 

EU-stöd: 

200729EUR 

Karlshamn 
finansierar: 

24916EUR 

Total budget: 

16 890 ooo 

EU-stöd: 

8446000 

Karlshamn 
finansierar: 

2oooooSEK 
samt 

3 000 000 
(egen tid) 

Styrning och kontroll av projekt 



NetPort.Experience 
(NP.XP) 

Kom.bib 

Socialt 
entreprenörskap i 
Blekinge 

startoch 

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

Projektägare: 

NetportAB 

Kontaktperson: 

Peter Sjöström 

Projektägare: 

Regionförundet 
Kalmar 

Kontaktperson: 

Lena Björk, 
Utbildning 

Projektägare: 

Coompanion-
Blekinge 

Regionalfonden 

Socialfonden, 
Programområde 1 
Kompetensförsörjni 
ng 

Socialfon den, 
Programområde 2 

Ökat 
arbetskraftsutbud 

Styrning och kontroll av projekt 

Vastra Blekinge 

Syfte: Total budget: 

Nya medier och digitala 8 395 68o SE]{. 
upple,-elser 

Karlshamn 
finansierar: 

6oo oooSEK 

Syfte: Total budget: 

Utvecldingsarbete och en 2 313 o6s kr 
förändringsprocess för 
samtliga anställa på EU-stöd: 
kommun- och 
universitetsbiblioteken i 2 313 o6s kr 
Blekinge, Kronoberg och 
Kalmar län. 

Målgrupp: Total budget: 

Förprojektering 631100 

Syfte: 

Stärka förutsättningarna för ED-stöd: 
ett socialt entrepen örskap i 

19 av 26 



slutdatum: 

Aug 2009 - Fe b 
2010 

2008 

Ett steg längre 

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

Kontaktperson; 

Chiquita Persson, 
Utbildning 

Projektägare; 

Karlshamns kommun 

Kontaktperson: 

Marianne 
Westerberg, 
Kommunledning 

Le a der 

Bleldnge. Projektets 449 6oo 
specifika inriktning är att 
bidra till ökad sysselsättning 
för de målgrupper som står 
långt 

ifrån arbetsmarknaden 

Exempel på 
samarbetspartner: 

Karlskrona, Olofströms, 
Ronneby kommuner, 
Samordningsforbundet 

Bleldnge 

Syfte: 

Landsbygdsutveckling 
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Total budget: 

31668ooSEK 

EU-stöd: 

Karlshamn 
finansierar: 

Styrning och kontroll av projekt 



Natur- och 
Friluftscentrum 

Kompetensporten -
forstudie 

Kompetensf<irsöijni 
ng i Carlshamns 
kommun (KICK) -
förstudie 

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

Projektägare: 

Karlshamns kommun 

Kontaktperson: 

Lena Axelsson, 
Kommunledning 
(Turistbyrån) 

Projektägare: 

Karlshamns kommun 

Kontaktperson: 

Peter Larsson, 
Kommunledning 

Projektägare: Socialfonden 

Karlshamns kommun 

Styrning och kontroll av projekt 

523164SEK 

Syfte: Total budget: 

Turismutveckling 1725 ooo SEK 

EU-stöd: 

Karlshamn 
finansierar: 

287oooSEK 

Syfte: Total budget: 

Företagsutveckling 617702SEK 

EU-stöd: 

Karlshamn 
finansierar: 

oSEK 

Syfte: Total budget: 

Kompetensförsöijning 1634 937 

Karlshamn 
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Arbetsporten 

Startoch 
s/utdatum: 

Jun 2008- Maj 
2010 

Kontaktperson: 

Helen Johnsson, 
Kommunledning 
(Personalenheten) 

Projekttig are: 

Karlshamns kommun 

Kontaktperson: 

Cindy Olsson, 
Utbildning 

The Friendship Sea Projekttig are: 

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

Karlshamn kommun 

Kontaktperson: 

Socialfonden Målgrupp: 

Unga 16-24 år med 
neuropsykiatriska 
finlidionshinderoch/eller 
lindrigare 
begåvningshandikapp 

Syfte: 

Utveckla 
myndighetssan1verkan för 
att förtydliga det sociala 

rehabiliteringsansvaret för 
unga vuxna (16-24 år) 

Syfte: 

Grundskaleutbyte 
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finansierar: 

oSEK 

Total budget: 

4588768SEK 

Karlshamn 
finansierar: 

13oooooSEK 

Total budget: 

750oooSEK 

Karlshamn 
finansierar: 

Styrning och kontroll av projekt 



Kompetensutveckli 
ng för Personliga 
Assistenter -
forstudie 

Projektpartner 

Motorways of the 
Sea 

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

Marie Hemming/ 
Ronny Eriksson~ 
Utbildning 

Projektägare: 

Karlshamn kommun 

Kontaktperson: 

Per Melkeraan, 
Omsorg 

Projektägare: TEN 

Region Blekinge 

Kontaktperson: 

Anders Wiberg, 
Karlshamns hamn 

Styrning och kontroll av projekt 

oSEK 

Syfte: Total budget: 

Kompetensutveckling 373650SEK 

Karlshamn 
finansierar: 

oSEK 

Syfte: Total budget: 

Syftet är att medverka till att 260400 000 
godsflöden koncentreras till SEK 
transportkorridorer, minska 
trängseln på vägarna genom 
att flytta gods till 
sjötransport och järnväg, EU-stöd: 
samt att förbättra 
sammanhållningen inom 50 000 000 
EU. SEK 
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JOBBINVEsT
ering 

Startoch 
slutdatum: 

Jan 2009- Feb 
2012 + uppskalning 
tom Dec2012 

Projektägare: 

Kävlinge kommun 

Kontaktperson: 

Chiquita Persson, 
Utbildning 

Ambassadörsutveck Projektägare: 
!ingi 
SkånefBlekinge Kävlinge kommun 

startoch 
slutdatum: 

Jan 2009- Feb 
2011 

December 2013 
Karlshamns kommun 
PwC 

Kontaktperson: 

Håkan Thunell, 
Utbildning 

Socialfonden PO 2 

Socialfonden POl 

Målgrupp: 

Långtidsarbetslösa/sjukskri 
vna 

Syfte: Fördjupad 
kartläggning, individuell 
coaching, 
partnerskapssamverkan i 
metodutveckling 
(Karlshamn, Bjuv, 
Landskrona och Trelleborg) 

Målgrupp: 
Samverkanskommunerna 
Trelleborg, Bjuv, 
Landskrona och Karlshamn 

Ca 155 arbetsplatser i 
samv.kommunema 

Syfte: Utbilda anställda i 155 
fåretag i psykosocial 

24 av 26 

Totalbudget: 
12.630.533 

E U-stöd: 
7-700.320 

Karlshamn 
deltari 
partnerskapet, 
ingen kostnad 

Styrning och kontroll av projekt 



2007 

Lyssna - Förstå
Förmedla 

Projektägare: 

Karlshamn kommun 

Kontaktperson: 

J oh an Jönsson, 
Utbildning 

Marknadsforing för Pmjektägare: 
stödjande av 
"Internationell Karlshamn kommun 
etableringsservice" 

December 2013 
Kartshamns kommun 
PwC 

Kontaktperson: 

Ulrika Norden 
Johansson 

arbetsmiljö. Öka tillgången 
på"goda 
arbets/praktikplatser" 

Syfte: 

Ungdomsutbyte 

Syfte: 

Näringslivsutveckling 
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Total budget: 

169 910SEK 

Karlshamn 
finansierar: 

20oooSEK+ 
egen tid 

Styrning och kontroll av projekt 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 11 (22) 

Tekniska nämnden 2014-02-26 

TN § 3J 2014.621 

VA-plan får Karlshamns kommun 

Tcknisl{ll nämndens beslut 

att godkänna informationen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 § 97 VA-plan fcir Karlshamns kommun. VA
planen best~r av två delar: en åtgärdsplan och en utbyggnadsplan. Åtgärdsplanen redovisar 
för hur Karlshamns kommun ska arbeta med vatten och avlopp i redan existerande 
allmänna och enskilda VA-anläggningar. Utbyggnadsplanen redogör fcir hur utbyggnad av 
allmänt VA kommer att ske framöver. 

VA-planen ska revideras 2017 i samband med översiktsplanen. Åtgärdsplanen har 
uppdaterats 1.mder innevarande månad i samarbete med Miljöforbundet Blekinge Väst, 
stadsmiljöavdelningen och strategiska enheten. 

Beslutsunderlag 

• Uppdaterad åtgärdsplan 

Protokollet ska skickas till 

VA-chef Patrik Bellsberg 
Entreprenadingenjör Peter Hammarström 
V A-ingenjör Carina Fast 
Kommunfullmäktige 
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Bakgrund 
VA-pl~nen i Karlshamns kommun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde och sista delen, implementering och uppföljning tar vid. VA

planen baserasdels på den VA-översikt som togs fram under 2012 samt på VA-policyn som färdigställdes i början av 2013. VA-översikten beskriver 

Karlshamns nuläge, behov och utmaningar gällande vatten och avlopp. VA-policyn redogör för kommunens viljeriktning kring vatten och avlopp som 

illustreras dels i målbilden på denna sida men som också beskrivs i följande fyra ställningstaganden: 

Karlshamns kommun sko ... 

·-medverka till god stotus i hav, sjäor och vattendrag samt arbeta fär säkra vatten- och 

avloppsanläggningar som ger leveranser ov häg kvalite till manniskor och milj ä . 

•.. driva behovsstyrd och fortlapande utbyggnad av allmän vatten- och av/oppsförsärjning . 

... eftersträva en ständigt förbättrad energi- och resurshushållning inom allmän och enskild 

vatten- och avloppsverksamhet . 

... samarbeta både innanför och utanför kommunens gränser gällande vatten- och 

avlopps/råg or. 

-l-
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Upplägg och tidplan 
VA-planen i Karlshamn bestär av två delar: en åtgärdsplan och en utbyggnadsplan. Åtgärdsplanen redovisar för hur Karlshamns kommun ska arbeta med 

vatten och avlopp i redan existerande allmänna och enskilda VA-anläggningar. Utbyggnadsplanen redogör for hur utbyggnad av allmänt VA kommer att ske 

framöver. 

Denna VA-plan ska revideras i samband med att oversiktsplanen revideras år 2017. Men en tidshorisont på endast fyra årför framtagna åtgärder är alltför 

kortsiktigt och därför sträcker sig vissa åtgärder även över revideringsperioden 2017-2021. 

Implementering och uppföljning 
Ambitionsnivån i VA-planen .är hög. Många stora saker är på gång vilket ställer höga krav på organisationen och arbetsformerna som förs. Attjobba 

tillsammans och hitta tillvägagångssätt för att göra detta på bästa sätt, kommer att vara en stor utmaning för kommunens organisation. 

En gång per år ska berörda parter träffas och diskutera arbetet med VA-planen, förslagsvis i januari månad då Töregående år är tillända och kan redogöras 

för. Sammankallande är i dagsläget VA-enheten. 

-2-



Tabell l. Hur arbetet mer} a limfint och enskilt vatten och avlopp framskrider utifrån framtagen VA-plan ska diskuteras med berörda porter utifrån följande 

principer: 

Sammankallande 

VA-enheten* 

Deltagare 

VA-enheten 

Miljöförbundet BlekingeVäst 

stadsmiljöavdelningen 

strategiska enheten 

Tidpunkt 

Januari varje å r 

Agenda 

Diskussioner om hur 

genomförandet av 

åtgärdsplanen och 

utbyggnadsplanen går 

framåt 

Återkoppling till politik 

VA~enheten ska i februari varje år redogöra fur 

tekniska nämnden hur arb.etet utifrån VA-planen 
har gått. 

Miljöförbundet ska i februari varje år redogöra 

för sin direktion hur arbetet utifrån VA-planen 

har gått. 

~~-----~~~--------~~=---~------------------------------------------•andras ansvaret för VA-planen inom kommunen ska ny ansvarig funktion vara sammankallande 

Revidering av VA-plan 2017 
Ett antal saker bör beaktas vid nästa omarbetning av VA-planen: 

o En styrgrupp för VA~plansarbetet med berörda politiker och chefur ska finnas. 

o VA~planen bör ej drivas och ägas av VA-enheten utan av högre instans inom kommunen eftersom planens åtgärder och effekter berör manga olika 

parter. Projektledaren bör inte organisatoriskt tillhöra någon av dessa parter och han eller hon börvara delaktig i arbetet med Öllersiktsplanen, se 

vidare nedan. 

o Ett mer interagerat samarbete med arbetsgruppen för översiktsplanen bör ske där samhällsbyggnadsutvecklingen inom kommunen beaktas utifrån 

både stadsarkitektur och infrastruktur mer enhetligt. 

o Klimataspekter bör beaktas i mycket högre utsträckning och dagvattenfrågan måste prioriteras i mycket högre grad. 

o Dricksvattenfrågor bör beaktas i mycket högre utsträckning. 

o Samarbete med närliggande kommuner som arbetar med VA-planer bör ske i mycket större utsträckning. 

~3~ 



Åtgärdsplan 

Behoven i nuvarande VA-anläggningar ligger som grund till åtgärderna. O e är många och helt nödvändiga för att leva upp till gällande lagstiftning och andra 

åtaganden. Till varje åtgärd allges medförda effekter, ansvarig/ansvariga, en uppskattad tidplan och en kommentar från ansvarig. 

VA-enheten sammankallade till möte fe b- 2014, för att uppdatera arbetet utifrån åtgärdsplane n. Deltagare på mötet var VA-enheten, Miljöförbundet 

Blekinge Väst AB, stadsmiljöavdelningen och strategiska enheten. 

~"""'"-"''•=-~=~~'·--------------------------------------------=-Nr Åtgärd Effekter Ansvarig Tidplan Kommentar ""'""""""' '"' ~-""""' '',1MJi!>'=--------
l 

2 

3 

Kvalitetssystem 1 tarm av 

driftinstruktioner och 

egenkontrollprogram för samtliga 

allmänna VA-anläggningar ska tas 

fram. 

Rutinerför hantering av 

arbetsmiljöfrågor ska tas fram. 

VA-taxan ska revideras. 

Högre driftsäkerhet 

Effektivare introduktion av ny personal 

Kunskapsuppbyggnad 

Mindre beroende av nyckelpersoner 

Smidigare kontakt med tillsynsmyndigheter 

Tryggare personal 

Färre antal olyckor 

Nödvändiga åtgärder i de allmänna VA

anläggningarna blir möjliga att genomföra 

Allmän VA-utbyggnad på landsbygden blir 

möjlig att genomföra 

En rättvis VA-taxa skapas 

-4-

VA-enheten 

Miljöingenjör 

VA-enheten 

VA-enheten 

Påbörjas och 

färdigställs 2013-

2017 

Påbörjas och 

färdigställs 2013-

2017 

Påbörjas och 

färdigställs 2013. 

Därefter 

kontinuerligt. 

K va litetssytem f"ör W 

Långasjön är framtagna 2013. 

Sternö avloppsreningsverk 

har påbörjats 2014. 

Övriga anläggningar ej 

påbörjade. 

Ej påbörjat. 

skyddsronder 2013 

genomförda 

Arbete pågår 

Taxan ä r reviderad och steg l 

(av beräknat 3 steg) har 

genomför..s. Taxan revideras 

l ggr/år 



t= =p-~=- -~""""' ~ ,-~ 

Nr Åtgärd Effekter Ansvarig Tidplan Kommentar 
_.....;.,;;;:;:;;..;;;__=-""""':"=···· 4-----.;;;....-~:..---....... ~~-~-~ 
4 

5 

6 

Vattenförsörjningsplan ska tas 

fram. 

Beredskapsplan för säker 

dricksvattenförsörjning ska tas 

fram. 

Vattenskyddsområden för samtliga 

allmänna vattentäkter och 

reservvattentäkter ska tas fram. 

Gamla skyddsföreskrifter ska 

uppdateras. 

Framtida vattentörsärjning tryggas 

Långsiktigt säker vattenförsörjning 

Tryggad vattenförsörjning .även vid 

krissituationer 

Långsiktigt säker vattenförsörjning 

God kvalite på dricksvattnet 

Långsiktigt säkervattenförsörjning 

-5-

VA-enheten 

VA-enheten 

Räddnings

tjänsten 

KF 

Miljöingenjör 

VA-enheten 

Påbörjas 

2013-2017. 

Färdigställs 

senast 2021. 

Påbörjas och 

färdigställs 2013-

2017 

Påbörjas 

2013-2017 

Färdigställs 

senast 20Zl 

Ej påbörjat 

Nulägesrapport av våra 

befintliga reservtäkter skall 

vara klar maj-2014. 

Arbetet pågå r. Arbetet 

avvaktas delvis i väntan på 

vattenförsörjningsplanen. 

Långasjön ha r gällande 

skyddsföreskrifter. Förslag på 

föreskrifter för Ringamåla är 

framtagna och finns för 

handläggning hos 

Länsstyrelsen. 

Boka möte med 

Länsstyrelsen, 2014 

Hörihopmed 

vattenförsörjningsplan och 

beredskapsplan 
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1\lr Åtgärd Effekter Ansvarig Tidplan Kommentar 

""""""""'..._,;;.,_ - ---- " 

7 

8 

9 

Sanerings- och förnyelseplan för 

allmänt ledningsnät inklusive 

bräddvattenstrategi ska tas fram. 

Långasjons och Ringamåla 

vattenverk ska uppgraderas. 

Ringamåla och Halahults 

avloppsreningsanläggningar ska 

uppgradera s. 

-----------------··-·-· 

- •• - ••• D· Bräddvattenstrategin är Minskning av OVIOKommanae varren m1 VA-enneten PaOOfJCS 

avloppsanläggningar 

Minskning av obehandlat avloppsvatten från 

avloppsanläggningar 

Anläggningarna uppfyller Jagkrav VA-enheten 

Långsiktigt säker vattenförsörjning 

Anläggningarna uppfyller lagkrav VA-enheten 

Långsiktigt säkeravloppsvatten re ni ng 

- 6-

2013-2017 

Färdigställs 

senast 2021 

Påbörjas 

2013-2017 

Färdigställs 

senast2021 

På börjas och 

färdigställs 2013-

2017 

framtagen 2014. 

Sanerings och förnyelseplan 

för allmänt ledningsnät, 

påbörjas 2014 

Arbete pågår 

Ringamåla skall projekteras 

och renoveras under 2014. 

För Långasjöns vattenverk är 

utredningen klar och skall 

redovisas i TN i februari. 

Föreläggande angående 

Ringamåla och Halahults 

avloppsreningsanläggningar 

har lämnats till VA. 

Utredning Ringamåla 

avloppsreningsverk är 

påbörjad. 

Halahults reningsverk har 

åtgärdats tillfälligt och 2 

bäddar skall grävas om 2014-

2015 



,, . ._ • w-· ..... .,.,.,-------~-----·"""'-----------------------..... ---------------
Nr Åtgärd Effekter Al'lsvarig Tidplan Kommentar 

1u Högreservoare rna (tre st) ska 

rustas upp. 

långsiktigt säker vattenförsörjning ~ • ,.. '··- ·' r '"' •• '• • -• ..-- •• • • • •• "'' •• • •• • • • •• VA-enheten Påbörjas och Karlshamns vattentorn skall 

11 Mörrums ARV ska läggas ner och 

överfdring av avloppsvattnet till 

Sternö ARV via överföringsledning 

ska ske. 

storskalighet eftersträvas VA-enheten 

långsiktigt säker avloppsvattenrening 

-7-

fardigställs 2013- upprustas 2014 

2017 
Asarums vattentorn skall 

upprustas 2015 

Svängsta vattentorn skall 

upprustas 2016 

Påbörjas Arbete pågår 

2012 Utredning utförd 2012. 

Färdigställs 2018 Tillståndsansökan för 

Mörrum ARV, tidsbegränsad 

dispens tom 2017-12-31 

inlämnad. 

Förfrågningsunderlag konsult 

/pågår. Projektering beräknas 

klar 2015. 



Nr Effe!rter Allsvarig Tidplan Kommentar 
~=-~~~----~-=~~~--~--= -----12 Stemö ARV ska uppgraderas inför Anläggningen förbereds inför kommande VA-enheten Påbörjas Arbete pågår 

framtida krav och belastningar. ökade belastningar 2012 Biosteg uppgraderat 2011-

13 Driftövervakningssystemet ska 

uppgraderas och förbättras för 

säker inhämtning av information 

och data. 

-------------~--····-·-····-·-·· 

Anläggningen uppfyller lagkrav 

Långsiktigt säker avloppsvattenrening 

Ökad kunskap om VA-anläggningarnas 

funktion 

Möjlighet att utföra nödvändiga utredningar 

Möjlighet till stordrift av anläggningarna i 

framtiden 

Utbyte av gammal maskinvara och undviker 

beroende av en leverantör för 

programmering 

-8-

VA-enheten 

Färdigställs 2018 2013. 

Påbörjas 2013 

Färdigställs 

senast2015 

Konsult inkopplad för 

uppgradering av kväverening 

på Sternö reningsverk. 

Avloppsreningsverket skall 

uppgraderas för framtida 

ökade krav och flöden. 

Hänger ihop med 

nedläggning av Mörrums 

ARV. 

Arbete pågår 

Sternö påbörjat. W beräknas 

påbörjas 2014. 

Samma 

driftövervakningssytem skall 

implementeras både på W 

och ARV. 



Nr Åtgärd Effekter Ansvarig Tidplan Kommentar 

14 

15 

16 

17 

- - --· . - ,_ - ·-Verksamhetsområde för befintligt Ansvar för befintliga dagvattensystem 

dagvatten ska tas fram. tydliggörs 

Förvaltningsövergripande riktlinjer 

för hantering av dagvatten 

(dagvattenpolicy) ska tas fram. 

Hanteringen och ansvar av dagvatten från 

planärenden till drift och underhåll tydliggörs 

VA-enheten 

stadsmiljö

avdelningen 

Dagvattenmodell som möjliggör 

simulering av dagvattenflöden vid 

framtida bebyggelse och 

nederbörd ska tas fram. 

God dagvattenhantering möjliggörs i etttidigt VA-enheten 

stadium 

Utredning av möjliga investeringar Ett första steg i att verka för energieffektivare VA-enheten 

och samarbeten för att tillvarata processer och anläggningar 

energin som finns i slammet och 

avloppsvattnet i form av organisk 

massa och värme på bästa sätt ska 

genomföras. 

-9-

Påbörjas och Klart 

färdigställs 2013 

Påbörjas och 

färdigställs 2013-

2017 

Påbörjas 2017-

2021 

Ej inlämnat till KF. 

Påbörjat. 

Förslag till LOVA projekt. 

1 åtgärd (dagvattendamm) 

och 2-3 våtmarker planeras. 

Hänger ihop med övrigt 

arbete kring dagvatten. 

WSP har modell övervårt 
befintliga ledningsnät och 

kan göra mod elleringen av 

dagvatten. 

Påbörjas och Arbete awaktar det regionala 

färdigställs 2013- slamsamarbetet. 

2017 

Värmepump? 



~ """""" -,..~·=· ~-~~----·-~ 

Nr Åtgärd Effekter Ansvarig Tidplan Kommentar -----~= la Användbara nyckeltal tör 

19 

20 

kontinuerlig uppföljning av driften i 

den allmänna VA-anläggningen ska 

tas fram, utvärderas och 

kommuniceras. 

Enskilda dricksvattenbrunnars 

vattenkvalitet och lokalisering, 

baserat på information från 

inkomna prover, ska 

sammanställas i ett sökbart 

register. 

Information ges till fastighetsägare 

med eget vatten för att öka 

kunskap om vikten av regelbunden 

provtagning och skötsel av 

d ricksvattenbrunnar. 

Effektivare processer och anläggningar 

Minskad klimatpåverkan 

Ökad medvetenhet om verksamheten hos 

personal 

Långsiktigt säker enskild vattenförsörjning 

Fler provtar sin dricksvattenbrunn Vilket 

bidrar till att åtgärd 20 kan uppfyllas. 

Långsiktigt säker enskild vattenförsörjning 

-10-

VA-enheten Påbörjas och 

färdigställs 2013-

2017 

Miljöförbundet Påbörjas 2.013 

och görs 

kontinuerligt 

därefter 

Miljöförbundet Påbörjas 2013 
ochgörs 

kontinuerligt 

därefter 

VASS nyckeltal skall 

användas. Inga egna 

nyckeltal skall tas fram. 

MBV har arbetat på att få till 
ett system som fungerar, 

men det har funnits tekniska 

hinder som gjort att det inte 

kommit igång. Målet är att få 

tekniken att fungera under 

2014, så att provresultat 

löpande kan läggas in i ett 

sökbart register. 

MBV har tagit fram 

informationsmaterial om 

enskilt vatten. Materialet har 

delgivits fastighetsägare 

genom informationsträffar, 

utdelad på strategiska platser 

så som förskolor med mera 

och genom MBV:s hemsida. 

Antal dricksvattenprover 

2013:67 st 



Nr Åtgärd Effekter Ansvarig Tidplan 

2! 

22 

~-. •·· . . ... . . . .. .. .. --· . .. . - -····- --- . Ett löpande tillsynsarbete ska 

genomföras på enskilda 

avloppsanläggningar för att dessa 

ska uppfylla de krav som ställs i 

lagstiftning och beslut. 

Långsiktigt säker enskild avloppsvattenrening Miljöförbundet startade 2009 

och pågår 

löpande 

Ett löpande tillsynsarbete ska 

genomföras på allmänna VA

anläggningar för att dessa ska 

uppfylla de krav som ställs i 

lagstiftning och beslut. 

Långsiktigt säker allmän 

dricksvattenförsörjning och 

avloppsvattenrening 

Miljöförbundet Pågår löpande 

Kommentar 

Inventeringar. 79st 

Kommuniceringar gällande 

behov av åtgärder: 742 st 

Beslut med krav på åtgärd: 

200 st 

Tillstånd till en ny anläggning: 

138st 

Samtliga allmänna VA

anläggningar har 

kontrollerats. Halahult 

/Ringa måla 

avloppsanläggningar och 

Ringamåla vattenverk har 

meddelats om föreläggande. 

23 Dricksvattenbrunnar i närheten av Långsiktigt säker enskild vattenförsörjning Miljöförbundet startar 2013 och Arbetet ej påbörjat. Beräknas 

24 

påverkande verksamheter ska 

särskilt uppmärksammas. 

Ett vattenråd för Mieån ska Kontroll på åtgärder och verksamheter som 

upprättas. Karlshamns kommun är påverkarvattendraget 

initiativtagare till arbetet. 
Kontroll på dricksvattenuttaget 

Samarbete med andra aktörer i 

avrinningsområdet 

Miljöingenjör 

görs därefter 

löpande 

Påbörjat och 

klart 2013-2017 

påbörjasunder2014 

Sammankallande av 

vattenråd planeras efter 

samråd MKB Mien har hållits. 

Inväntar svar från 

Länsstyrelsen. 

~----·------------------------------------------------------------------------------
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25 Kommunen ska erbjuda Kunniga fastighetsägare Miljöförbundet Påbörjas 2013 Ska ske genom möten ute på 

26 

27 

information till fastighetsägare och VA- och därefter landsbygden ett lämpligt 
kring enskilda VA-anläggningar och Högre kvalitet och säkerhet inom enskilt VA enheten löpande 

bildande av gemensamhets-

anläggningar. 

Allmänhet och företag ska genom 

information få en bättre förståelse 

för vatten och avloppsfrågor. 

Utredning av möjligheter till ett 

återföringssystem av 

näringsämnen i avloppsfraktioner 

Kunskapsuppbyggnad om VA hos 

omgivningen 

Bättre kvalitet på utgående vatten och slam 

Bättre förutsättningar rör avsättning av slam 

VA-enheten Påbörjas 2013 

Miljöförbundet och därefter 

Miljöingenjör löpande 

Ett första steg i att verka för att strategiska Påbörjat och 

klart 2:013-2017 näringsämnen i avloppsfraktioner kommer till enheten 

antal tillfällen per år. 

2 st Infamatiansmöten har 

hållits. Informationsbroschyr 

har tagits fram. Skall tryckas 

2014. 

Enterprenörträff för 

gräventreprenörer har 

genomförts. 

Görs idag till viss del men kan 

rörbättras avsevärt. Svenskt 

vatten driver en 

informationskampanj "'mitt 

vatten" under 2014-2015. 

VA-enheten kommer att göra 

en skolsatsning i grundskolor 

årskurs 1-6. 

REVAQ-certifieringen av 

slammet medför uppströms

arbete med information till 

framförallt företag. 

Skall beaktas vid 

nybyggnation_ l dagsläget 

inte aktuellt för Karlshamns 
---

-12-
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BESLUT 

Samh!lllsbyggnadsut 
vecklingsavdelning 
Carina Burelius 
Planarkitekt 
010/22 40 122 
Carina. bureli u s@ 1 ansstvrelsen. se 

Postadress 
SE-371 86 KARLSKRONA 

404-937-14 
"l 
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Karlshamns kommun 
Byggnadsnämnden 
Rådhusgatan l O 
374 81 KARLSHAMN 

Detaljplan för del av fastigheterna Karlshamn 3:3 och 3:4 i Karlshamns 
kommun i Blekinge län. 

Beslut om prövning enligt 11 kap lO§ plan- och bygglagen (PBL) 

Kommtmfullmäktige i Karlshamns kommun har den 4 mars 2013 antagit 
detaljplan för del av fastigheterna Karlshamn 3:3 och 3:4 i Karlshamns 
kommun. 

Länsstyrelsen har den13mars 2013 enligt Il kap JO§ PBL beslutat att 
inte pröva kommunens beslut. 

Enligt 13 kap 4 § PBL får detta beslut inte överklagas. 

Lars Olsson 

Kopia till 
Kommtmfullmäktige i Karlshamns kommun, 374 81 Karlshanm 
Lantmäterimyndigheten, Box 510, 391 25 Kalmar 
Centraldiariet 

Besöksadress 
skeppsbrokajen 4 

Telefon/Telefax 
01 0-22 40 000 

01 0-22 40 223 

E-postlwebbplats: 
blekinge@lansstyrelsen.se 

WNW.Iansstyrelsen.se/blekinge 

Org.nr 

202100-2320 



FÖRV ALTNINGSRÄTTEN DOM 
I VÄXJÖ 2014-03-14 

Meddelad i 
AnnaJohansson Växjö 

Dok.lcl 89005 

Postadress 
Box42 
351 03 Växjö 

KLAGANDEN 
l. Theresia Bergdahl 
Vekerumsbyväg 19 
3 7 5 90 Mörrum 

2. Per Håkansson 
Mö liekullsvägen 98 
375 90 Mörrum 

3. Hans Johansson 
Möllekullsvägen 5O 
375 90 Mörrum 

4. Maria Leinvall 
V ekemusbyväg 60 
375 90 Mörrum 

5. Karl Edvin Nilsson 
Gunnövägen 74 
375 90 Mörrum 

6. Tommy Plymoth 
Klavavägen 19 
375 90 Mörrum 

7. Pehr Pröjtz 
Gunnövägen 36 
375 90 Mörrum 

MOTPART 
Karlshamns konnnun 
374 81 Karlshamn 

ÖVERICLAGATBESLUT 
Karlshamns kommuns beslut den 24 juni 20 l3 

SAiillN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (KL) 

Besöksadress 
Kungsgatan 8 

Telefon Telefax 
0470-56 02 00 0470-255 02 
E-post: fva@dom.se 

Mål nr 
2791-13 

'1i'1'1 ,· ' (' 
L~ d·i- ·; ~-;: 

Sida l (4) 

Expeditionstid 
mändag ~ fredag 
08:00-16:30 



FÖRVALTNINGsRÄTTEN 
IVAXJÖ 

DOM 

FÖRVALTNINGRÄTTENs AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

2 

2791-13 



FÖRV ALTNINGSRÄTTEN 
I VÄXJÖ 

YRKANDEN M,M, 

DOM 

Karlshamns kommun beslutade den 24 juni 2013 att fastställa V A -plan för 

kommunen. 

Pehr Pröjtz m. fl. överklagar kommunens beslut och yrkar att områdena 

Vekerum och Klaven omprioriteras till A-områden. Som skäl anför de i 

huvudsak följande. Vekerums Fastighetsägarförening VFF har sedan bör

jan av 2000-talet krävt att bli anslutna till det kommunala VA-nätet. I ut

byggnadsplanen för 2014-2024 framgår enligt punkt 2.2 att den politislca 

viljeinriktningen är "att ha en levande landsbygd" och att tillhandahålla 

"hållbara VA-tjänster" som är "ett måste för att människor och miljö slca 

fungera i harmoni". I utbyggnadsplanens orientering för Vekerumnämns 

att då överföringsleden mellan MRV och Munkallus reningsverk är klar är 

det lämpligt att bygga ut allmänt V A i Vekerum Överraringsleden ska 

enligt tidsplan vara fårdig och ibruktagen 2015. I konselevens med detta 

ska naturligtvis Vekerum/Klaven omprioriteras till A-område. I utbygg

nadsplanens punkt 4.2 prioriteringsgrund 2 anser man att mmåden med 

högst andel underkända avlopp ska prioriteras högst, Vekerum/Klaven med 

undersökta fastigheter ligger bland de 3-5 högsta, och området gränsar 

dessutom till Natura 2000-område. 

Karlshanms kommun vidhåller sitt beslut samt anför bl.a. f6ljande. Det 

överklagade beslutet har tillkommit i laga ordning, det ligger inom ramen 

för den kommunala kompetensen, kommunfullmäktige har behörighet att 

besluta och beslutet strider inte mot Jag eller annan författning. Det är end

ast beslutets laglighet som kan prövas, inte dess lämplighet. 

Pehr Pröjtz har i genmäle, efter att klagotiden gått ut, anfört nya grunder 

till sitt överklagande. 

3 
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FÖRVALTNINGsRÄTTEN 
I VÄXJÖ 

DOM 

sKÄLENFÖRAVGÖRANDET 

Överklagandet ska prövas i den för laglighetsprövning bestämda ordningen 

i lO kap. KL. En sådan prövning ska inte avse lämpligheten och skälighet

en i det överklagade beslutet, utan endast huruvida beslutet är olagligt i 

något hänseende som anges i lO kap. 8 §KL och därför ska upphävas. 

Enligt l O kap. 8 § KL ska ett överidagal beslut upphävas om 

l. det inte tillkommit i laga ordning, 

2. beslutet hänfår sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen 

eller landstinget, 

3. det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 

4. beslutet strider mot lag eller annan förfat111ing. 

Enligt l O kap l O § KL får vid prövningen av överklagandet inte beaktas 

andra omständigheter än sådana somklaganden har hänvisat till före Idago

tidens utgång. 

Förvaltningsrätten görföljande bedömning. 

Förvaltningsrättens prövning ska enligt lO kap. lO§ KL begränsas till de 

omständigheter som anförts innan klagotidens utgång. Vad Idagandena 

anfört före denna tid berör enbart beslutets lämplighet. Vad som anförts i 

målet visar sålunda inte att det överklagade beslutet är olagligt i något av 

de hänseenden som anges i l O kap. 8 § KL. Överklagandet ska därför av

slås. 

4 
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BESLUT 
2014-03-25 

l (2) 

Dnr 404-939-2014 

lÄNSSTYRElSEN 
BLEKINGE lÄN 

Avdelningen för 
Samhallsutveckling 
Peter Abrahamsson 
Tfn: O l 0-22 40 l 05 

peter.abrahamsson@ 

Byggnadsnämnden 
i Karlshamns kommun 
Rådhuset 
374 81 Karlshamn 

lans styrelsen. se 

Postadress 

Detaljplan för del ~v Sandvik 1:1 i Karlshamns kommun, Blekinge län. 

Beslut om prövning enligt 11 kap 10 §plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun har den 3 mars 2014 antagit detaljplan får 
del av Sandvik l: l i Karlshamns kommun. 

Länsstyrelsen Blekinge län har den Il mars 2014 mottagit kommlmens beslut. 

Länsstyrelsen har den25mars 2014 enligt Il kap lO§ PBL (2010:900) beslutat att 
pröva kommlmens beslut. 

Enligt 13 kap 4 § PBL rar detta beslut inte överklagas. 

Länsstyrelsens kommentar till beslut 
I enlighet med 5 kap 11 § pkt. l PBL ska kommun samråda med länsstyrelsen i sam
band med framtagande av förslag till detaljplan. I enlighet med 5 kap 14 § pkt. 2 PBL 
ska länsstyrelsen ge råd om tillämpningen av 2 kap PBL. 
Ovanstående beslut refererar till tidigare yttranden i ärendet från länsstyrelsen som sam
råd om behovsbedömning daterat 2012-09-06, sannådsyttrande daterat 2012-11-06 och 
granskningsyttrande daterat 2013-06-27 . 

..-~ - ,J! r 
Ct;;&JjJC{ ~V-'q 

Ingrid Loven 
· Peter Abrahamsson 

Kopia till 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun 
Samhällsbyggnadsfdrvaltningen, Karlshamns kommun 
Lantmäteriet, Box 510,391 25 Kalmar 

E-post/webbplats: Org.nr 
SE-371 86 KARLSKRONA 

Besöksadress 

skeppsbrokajen 4 
TelefonfTelefax: 
010-22 40 000 
010-22 40 223 

blekinge@lansstyrelsen.se 202100-2320 
www.lansstyrelsen.se/blekinge 
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