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Mål och Budget för 2015 och plan 2016-2017 

Politiskt förord 

INLEDNING 
Koalitionspartierna Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, tar i den här 
framlagda budgeten utgångspunkt från den politiska plattform som partierna enats om får 
mandatperioden 2011-2014. Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden. Välfården 
är i mycket beroende av tillväxten i samhället som måste åstadkommas långsiktigt och utifrån ekologisk 
och social hänsyn. 

Vi står inför stora utmaningar för att klara en fortsatt utveckling av Karlshamn. Utöver de behov som 
finns avseende skola, vård och omsorg, behövs också satsningar för att fortsätta utveckla näringsliv och 
skapa en bättre arbetsmarknad i kommunen. Bra infrastruktur är ett måste för denna utveckling. Tillväxt 
och livskraft skapas i stor omfattning av människor och företag och genom den service kommunen ger. 
Stora investeringar står framför oss bland annat inom utbildnings- och äldreomsorgsområdet Ä ven 
stora satsningar bl.a. på nytt Kulturhus som är med i investeringsplanen och därmed kan förverkligas 
med byggstart under 2016. 

Vi lever i ett samhälle där vi är beroende av ett starkt näringsliv, som skapar sysselsättning och som i 
sin tur ger skatter till välfärdssystemet för bl.a. omvårdnad, skolor och kommunikationer. En god 
utveckling och ett bra liv för alla karlshamnsbor vilar till stora delar på kommunens tillväxt. satsningar 
för ett växande näringsliv, högskola, hamn- och logistikverksamheter är därför viktiga grundstenar i vår 
gemensamma strävan. 

Vi vill att Karlshamn ska växa med nya invånare, företag och arbetsplatser och vara fårankrad i en 
socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Genom utveckling och tillväxt i näringslivet är 
målsättningen att det i Karlshamn tillkommer nya arbetstillfällen. Arbetet med miljöförbättringar och 
omställningen till ekologisk uthållighet ska förstärkas och utvecklas med stöd för hållbar utveckling. 

Karlshamn ska erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalitet och trygghet kan kombineras med ett bra 
boende, arbete och studier. Vår strävan är också att Karlshamn aktivt ska verka för och ha en 
betydelsefull roll i den regionala utvecklingen. Det gäller både inom länet såväl som i samarbetet med 
andra län och länder, i första hand runt östersjöområdet 

ALLMÄNT 
Den föreslagna budgeten för verksamhetsåret 2015 har tillkommit utifrån en avvägning med politiska 
prioriteringar av olika verksamheter, och det ekonomiska läget med hänsyn till aktuella prognoser för 
skatteintäkter och statsbidrag med mera för de kommande åren. 

Koalitionen är överens om att bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik. Medvetna underskott som tär 
på det egna kapitalet får inte vara ett sätt att finansiera löpande drift. En ekonomi i balans är en 
förutsättning för att åstadkomma en sund utveckling i kommunen med mö j tigheter att expandera. 

DET SAMHÄLLSEKONOMISKA LÄGET 
Svensk ekonomi avslutade 2013 mycket starkt. Även 2014 har startat bra och utsikterna inför framtiden 
är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med 
omkring 3 procent både i år och nästa år (kalenderkorrigerat). Det är i stort sett samma bedömning som 
gjordes i februari även om tillväxten nu justerats upp för 2014 och ned för 2015. 
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Förbättrade förutsättningar för den svenska exporten gör att både industrins och övriga näringslivets 
investeringar ökar. Ä ven kommunsektorns investeringar beräknas öka. Ett omslag från vikande till 
ökade lagerinvesteringar i industrin och handeln bidrar också till att förstärka efterfrågan. 

Hushållens inkomster har under de senaste åren utvecklats mycket gynnsamt. Sänkta skatter, låg 
inflation, låga räntor och växande sysselsättning bidrar till att hushållens reala inkomster ökar snabbt 
också i år. Hushållens konsumtionsutgifter har inte hängt med inkomsterna vilket inneburit att 
hushållens sparande stigit till mycket höga nivåer. Vi förutser att hushållens konsumtionsutgifter 
framöver växer i snabbare takt och att nivån på spararrdet efterhand reduceras. Det ger ytterligare 
draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. 

Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras 
gradvis. Nedgången i arbetslösheten blir dock till en början begränsad. Det är först framåt hösten 2014 
som arbetslösheten mera påtagligt beräknas minska. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller 
tillbaka pris- och löneutvecklingen. 

Under 2015 är det en svagare ökningstakt av skatteunderlaget. Åren 2016 och 2017 beräknas 
skatteunderlaget växa omkring 2 procent per år i reala termer. Den starkare tillväxten är ett resultat av 
återhämtningen på arbetsmarknaden. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk 
efterfrågan - såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också 
internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även 
fortsättningsvis bli betydligt svagare än tillväxten i Sverige. 

VISION OCH MÅL FÖR V ÅR POLITIK 
Den politiska viljeinriktningen som finns i koalitionens gemensamma plattform återspeglas i vårt 
förslag till vårt nya mål- och visionsdokument Av detta följer att kommunen tillämpar ett styrsystem 
som omfattar samverkan mellan miljö, sociala aspekter och ekonomi. 

Långsiktighet och god ekonomi är ledstjärnor i vårt arbete med Karlshamns kommun. Förutom 
utbildningsmöjligheter och bra omsorg är miljön, jobben, kulturen och idrotten nycklar till ett gott och 
trivsamt samhälle där vi gemensamt kan bygga vår välfärd. Med vårt budgetförslag fortsätter vi arbetet 
med en uthållig, långsiktig politik där vi tar helhetsgrepp om utvecklingen av Karlshamns kommun. 
Vår politik bygger på hållbar utveckling och därför är det särskilt viktigt att vi fortsätter att vara 
uthålliga i denna mycket viktiga fråga och ska spegla våra beslut i vår politik. 

Grunden för ett gott samhällsbyggande är att vi fortsätter satsa på en aktiv och ambitiös näringspolitik 
både för nyetableringar och för att stödja redan befintligt verksamhet. I Stillerydshamnen har vi 
planlagd mark för företag som vill växa och de som vill nyetablera sig i Karlshamn. Ny kombiterminal 
finns också klar för användning med elektrifierad järnväg ända in i hamn- och logistikområdet Med 
dessa viktiga investeringar kan vi bygga Karlshamn starkare och attraktivare. 

Näringslivsarbetet utvecklas i samarbete med företagen och genom näringslivsrådet där gemensamma 
strategier och projekt formas. Ett särskilt arbete för att öka attraktiviteten inom handeln i Karlshamn 
genomförs i samarbete med fastighetsägare och handelsföreningen. Särskilda insatser planeras och 
genomförs för att öka företagande på landsbygden och i skärgårdsmiljön. NetPort Science Park 
utvecklas allt mer till att vara ledande inom sina fokusområden, Digitala medier, Energi och 
Intelligent/ITS. 

Allas rätt till arbete är viktigt i vårt budgetförslag och vi satsar nu ytterligare för att särskilt ge bra 
förutsättningar för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara olika former av arbeten, 
praktikplatser eller stöd för kompletterande utbildningar. Vi vill därmed sätta större fokus på att ge ung-
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domar möjlighet till arbete och långsiktig egenförsörjning. Vår kommunala vuxenutbildning har och 
kommer att ha en viktig roll i utvecklingen av det framtida Karlshanul. 

Andra viktiga infrastruktursatsningar är förbättringar av vägnätet, utbyggnad av gång- och 
cykelvägnätet samt en bred satsning på utbyggnad av bredbandstillgängligheten både på landsbygden 
och i tätorterna. I samband med bredbandsutbyggnaden fortsätter även utbyggnaden av klimatvänlig 
fjärrvärme genom Karlshamn Energis försorg. 

Med vårt budgetfårslag fortsätter vi satsningar till ett rikare fritidsliv. I Mörrum kommer Jössarinken, 
som centralpunkt får is-sporterna, att ytterligare fårstärkas när vi bygger till isytan med en ny 
träningsrink som kommer att vara klar 2017. 

Under flera år har förskole- skolverksamheten fårsetts med nya och moderna lokaler. Vi fortsätter nu 
denna satsning under kommande budget och planperiod. 

Under 2012 påbörjades arbetet med Stenbackaskolan, som nu står klar hösten 2014. Detta är en av de 
största enskilda investeringar som gjorts i kommunen och visar på den politiska viljan att satsa på bra 
skollokaler får våra ungdomar. 

Beslutet om att förse samtliga högstadie- och gymnasieelever med egen bärbar dator är ytterligare ett 
led i satsningen på en modern pedagogik där alla elever ges lika villkor att arbeta med sociala medier 
som ett läromedel. I denna budget satsar vi nu även på elever i grundskolans årskurs l till 6 med egen 
bärbar dator. 

En särskild utredning ska genomfåras för att belysa våra lokalbehov av får- och skolverksamheten 
framöver. 

Vi fortsätter även att utveckla äldreomsorgen med om- och nybyggnad av boenden, bl.a. vid 
Östralycke, och åtgärder för att skapa nya möjligheter till social samvaro och personliga aktiviteter för 
var och ens behov. Arbetet med att utveckla brukarinflytandet fortsätter såväl som utvecklingen av 
träffpunkter och anhörigstöd. 

DRIFTBUDGETEN 
skatteintäkterna ökar 2015 med cirka 55 mnkr jämfört med 2014 beroende på att skattetillväxten ökar 
med 3,7% för 2015. För 2015 och 2016 ökar skatteintäkterna med 64 mnkr respektive 60 mnkr. 

Nämnderna tillfårs 2015 nästan 51 mnkr, anslaget för lönerevision ökas och kompensation sker för 
kapitalkostnader. Inflationsuppräkning sker inte i driftbudgeten. I början av perioden bedöms 
räntekostnaderna bli något lägre än tidigare beräkningar för att sedan öka i takt med ökad 
investeringsnivå. 

Som ett resultat av 2015 års budgetberedning föreslår koalitionen att: 

Kommunfullmäktige tillfårs 0,3 mnkr får verksamhets utveckling. 

Kommunrevisionen tillförs 60 tkr får kostnadsutveckling. 

Överförmyndarnämnden tillförs 0,3 mnkr får verksamhetsutveckling. 

Kommunstyrelsens anslag till förfogande. Anslaget får löneökningar, särskilda personal- och 
lönesatsningar och omställningsstöd ökas med 4,3 mnkr 2015. 



- 4-
Mål & budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 

UTBILDNINGSOMRÅDET 
Nämnden fOr barn, ungdom och skola (BUS) tillförs 21 mnkr för demografiska förändringar, för 
utveckling och förbättrad kvalile inom grundskolan och förskola så att elevernas resultat förbättras. I 
resursförstärkningen ingår också anslag för helårseffekten av lärarlönesatsningar 2014 och anslag för 
tjänsteköp av Kreativum. 

Gymnasienämnden tillförs l mnkr för kostnadsökning i samband med ny gymnasiereform GYll. För 
demografiska förändringar (färre elever) minskar budgetramen med 2,3 mnkr. Liksom för BUS 
nämnden ingår att gymnasienämnden inom totalramen ska finansiera helårseffekten av gjorda 
lärarlönesatsningar 2014. 

Nämnden för Arbetsmarknad & Vuxenutbildning (NAV) tillförs 3,2 mnkr i huvudsak att användas 
till fortsatta satsningar till ungdomsjobb och SFI undervisning. 

Kulturnämnden tillförs 165 tkr för införande av ny teknik för bokutlåning. 

VÅRD OCH OMSORG 
Omsorgsnämnden tillförs 4, l mnkr för demografiska förändringar och 13 mnla till 
verksamhetsutveckling. Samtidigt minskas budgetramen med 7 mnkr av tidigare tillförda medel (8, 7 
mnla) för bemanningsförändringar inom särskilda boenden, som en följd av senarelagt införandedatum. 

Socialnämnden tillförs 0,5 mnla för arbete mot våld nära relationer. 

NÄRINGSLIV, INFRASTRUKTUR, ARBETE OCH TURISM 
Kommunstyrelsen tillförs 5 mnkr. Här ingår ökade anslag för forskning, marknadsföring, 
kommunövergripande !T-stöd, vattenvårdsprojekt, extra stöd till O Lundgrens Väggafonder, 
kollektivtrafik, räddningstjänst, miljöverksamhet mm. 

Byggnadsnämnden tillförs 250 tkr för arbete med äldre detaljplaner. 

Tekniska nämnden tillförs 4 mnkr för prisjusteringar, drift- och underhåll och ny tjänst som 
fastighetssamordnare. 

Fritidsnämnden tillförs l ,5 m n kr till förbättrad skötsel. 

Festivalkommitten tillförs l ,4 mnkr till verksamhetsutveckling och kvalitetshöjning. 

DE KOMMUNALA BOLAGEN 
Våra kommunala bolag fortsätter sitt arbete med att vidareutveckla sin verksamhet i syfte att medverka 
till måluppfyllelsen inom de prioriterade utvecklingsområdena. Det utrednings- och 
genomförandeuppdrag som påbörjats för att effektivisera förvaltningen av fastigheter inom koncernen 
kommer att fortgå under 2015. 

Karlshamnsfastigheter AB förvaltar och hyr ut kontors- och industrifastigheter. 
Karlshamnsfastigheters stora satsning blir nybyggnad av etapp 5 A på Östra Piren. Denna etapp 
planeras att påbörjas 2015 och har fokus på bra lokaler för forskning, företag och utbildning. 

Karlshamnsbostäder AB har uppdraget att utveckla attraktivt boende för breda åldersgrupper och 
bostadsbehov enligt utvecklingsplanen. Under 2015 fortsätter Karlshamnsbostäder utbyggnaden och 
ombyggnaden av lägenheter och för att skapa fler seniorboenden i kommunen bl.a. i Asarum och 
Mörrum. Renovering och ombyggnad av det särskilda boendet vid ÖstraJycke och Persgård kommer 
också att startas upp i regi av Karlshamnsbostäder AB. 
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Karlshamn Energi AB skall vara ett ledande f6retag inom fjärrvärmesektorn och bli ett helt fossilfritt 
företag. Under 2015 fortsätter Karlshamn Energi utbyggnaden av fossilfri fjärrvärme. Karlshamn 
Energi har även uppdraget att ansvara för utbyggnad av bredband till hushållen i Karlshamns kommun. 

Karlshamns Hamn AB är en stor och viktig aletör i satsningen på att utveckla Karlshamn till en av de 
viktigaste logistiknoderna vid Östersjön. Hamnen har goda förutsättningar att ytterligare stärka sin 
position som sydöstra Sveriges transport och logistiknav. Detta kan ske genom samverkan med andra 
hamnar, logistikföretag och genom utbyggnader av sin kapacitet. Bolaget har och också ett dotterbolag 
som kommer att bedriva verksamhet vid den nya kombiterminalen. 

Västblekinge Miljö AB har tillsammans med kommunerna i västra Blekinge satsat på ett miljöinriletat 
insamlingssystem av hushållsavfall. Detta har fallit väl ut och hushållsavfallet kan nu förädlas i en 
rötningsanläggning och biogas kan utvinnas för fordonsmarknaden. satsningen kommer att bidra till en 
bättre miljö och god service för våra medborgare. 

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 
Kommunen arbetar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med sikte på en god miljö, en hållbar 
ekonomi och ett gott socialt samhälle. Detta är ett förhållningssätt som präglar och formar politikens 
styrning av den kommunala verksamheten, där de tre dimensionerna ska vara beaktade och balanserade. 

Verksamheterna kommer under mandatperioden öka användningen av förnybar energi och effektivisera 
energianvändningen med syfte att minska klimatpåverkan och samtidigt medverka och stimulera till 
hållbar tillväxt. En ökad användning av ekologiskt odlade produkter är också en medveten satsning som 
koalitionen prioriterar. Användning av miljövänligt drivna bilar inom kommunens olika verksamheter 
medverkar också till att minska miljöpåverkan. 

Kommunen deltar i arbetet med att utveckla "Biosfårområde Blekinge Arkipelag" som ett led i att 
utveckla kommunens skärgårdsprogram och öka entreprenadandan samt värna de natur- och 
kulturvärden som finns inom området. 

Karlshamns kommunbygderåd arbetar för att ge landsbygden bra fOrutsättningar att växa och utvecklas 
i ett gott samarbete mellan föreningar, organisationer och kommunen. 

SATSNINGAR OCH INVESTERINGAR 
Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa arbeten och välstånd 
men även f6r att utveckla fritids- och kultnrverksamheterna. Viktiga investeringar under de närmaste 
åren är satsningarna på Östra Piren med byggnation av lokaler för forskning och kulturverksamhet. 
Förbättring och utveckling av lokaler för skola och fOrsko la, satsningar på Jössarinken och områden f6r 
bostäder och företagande. Utbyggnaden av infrastrukturen såsom vatten- och avloppsverksamhet, 
bredband både på landsbygden och i tätorterna är avgörande för det framtida hållbara 
samhälls byggandet. 

Investeringsvolymen uppgår år 2015 till ca 96 mnkr. Av de större investeringar som görs 2015 kan 
nämnas ny skolpaviljong i Svängsta, fOrbättring av ventilationen i Väggahallen, utbyggnad av industri
och bostadsmark samt utbyggnad och förbättring av V A -anläggningar. 

Under perioden 2015 - 2017 uppgår den totala investeringsbudgeten till 535 mnkr. Inom denna 
investeringsram är målet att genomföra och påbörja byggnation av fOrskol e- och skollokaler för ca l 00 
mnkr, Va-anläggningar för 125 mnkr, fårdigställa ny träningshall vid Jössarinken, påbörja byggnation 
av Kultur- och Bibliotekshus, iordningsställa ny småindustri- och bostadsmark 
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SAMMANFATTNING 
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 f6r framtiden och utveckla 
verksamheterna i kommunen. 

Koalitionens budgetfårslag tar sikte på att utveckla välfården och skapa nya förutsättningar får en 
framtida tillväxt i Karlshamn och i regionen. Den utstakade färdriktningen ligger därmed oförändrat 
fast, och målet är fortfarande att vi tillsammans skall främja en långsiktigt hållbar och positiv 
samhällsutveckling genom att ge service utifrån våra gemensamma resurser, så att vår kommun 
ytterligare kan stärka sin konkurrenskraft och attraktivitet inom ramen får en god ekonomisk 
hushållning. 

Tillsammans bygger vi för framtiden och får det långsiktigt hållbara Karlshamn. Utgångspunkten är 
brukarnas och medborgarnas önskemål om livskvalile i livets olika skeden. 

Att skapa grund får nya arbetstillfållen är en viktig del i det kommunala arbetet. Genom den stora 
satsning som görs i Stilleryd skapas förutsättningar för nya företag och därmed nya arbetstillfällen. 
Genom kombinationen hamn, ny kombiterminal och elektrifierad järnväg blir Stilleryd ett stort 
logistikcentrum som kommer att främja inte minst den viktiga transportsektorn och befåsta Karlshamn 
som en betydande hamn. 

Nytt kultur- och bibliotekshus ger en positiv utveckling av det moderna och framtidsinriktade 
Karlshamn och tar sikte på en ny attraktiv mötesplats får Karlshamnarna där det sjuder av kreativitet 
och mångfald. Byggstart är planerad till2016. 

Utbyggnad av Netport Science Park med nybyggnad av etapp 5 A på Östra Piren ger ytterligare lokaler 
f6r forskning och företagsetableringar. Detta stärker banden ytterligare mellan samhälle, näringsliv och 
högskola. 

En förutsättning får en fortsatt positiv utveckling av kommunen är en sund och långsiktigt hållbar och 
ansvarsfull ekonomi. Trots ett kärvt ekonomiskt läge får 2015 görs ändå stora satsningar för framtiden. 
Under 2015 satsar koalitionen ytterligare 51 mnkr i förstärkningar till nämnderna. Investeringarna 
uppgår till 96,3 mnkr får 2015. Under 2015-2017 beräknas investeringarna till535 mnkr. 

Utgångspunkten är att vi även fortsättningsvis ska kunna utveckla vår kommun på ett positivt och 
framtidsinriktat sätt. 
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KOALITIONENS FÖRSLAG TILL BESLUT 

att fastställa mål och budget för 2015, innefattande inriktnings- och verksamhetsmål samt drift-, 
investerings-, resultat- och finansieringsbudget, som kommunens budget för 2015 och ekonomisk plan 
för 2016 och 2017 

innebärande att fastställa resultatnivån till201 tkr för år 2015, till 8 620 tkr för år 2016 och till 17 848 
tla för år 2017 

och innebärande att fastställa nivån för nettoinvesteringar 2015 till96 256 tkr, för 2016 till142 228 tkr 
och för 2017 till 296 040 tkr 

att fastställa oförändrad skattesats (22:21 kr) för år 2015 

att ge ekonomikontoret i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt följd av 
eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och omfördelning av 
löneökningsanslag 

Karlshamn den 23 maj 2014 

Sven-Åke Svensson 
Socialdemokraterna 

Paul Hedlund 
Folkpartiet 

Marco Gustavsson 
Centerpartiet 

Laila Johansson 
Kristdemolaaterna 
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Kommunkoncernens inriktningsmål 
En ekonomi i balans är grundförutsättningen för en fortsatt långsiktigt god utveckling i kommunen. 
Budgeten beskriver både de verksamhetsmässiga ambitioner som finns och vilka ekonomiska ramar 
som ges. De ekonomiska ramarna är en förutsättning för verksamheten men också en begränsning. 
Budgeten ska hållas vilket ställer krav på kommunens nämnder och bolag att kontinuerligt följa upp 
och anpassa sin verksamhet och sina prioriteringar utifrån givna ekonomiska ramar. 
Välfärdens finansiering är beroende av tillväxt som måste åstadkommas långsiktigt och utifrån 
ekologiska och sociala hänsyn. För att beskriva en önskvärd utveckling har kommunen antagit 
visionen "En plats för liv och lust" som utgör utgångspunkten för de politiska ambitionerna. Visionen 
syftar till en långsiktigt hållbar utveckling för Karlshamns kommun utifrån ekonomiska, sociala och 
ekologiska utgångspunkter. 
Baserat på visionen som antagits av kommunfullmäktige har fem övergripande inriktningsmål för 
kommunkoncernen utarbetats för budget- och verksamhetsåret 2015: 

Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 
Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamns Kommun 
Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 
Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
En effektiv och innovativ organisation i framkant 

Under respektive inriktningsmål redovisar kommunfullmäktige sina verksamhetsmål som riktar sig till 
två eller flera nämnder. Syftet med detta är att stärka samverkan och samarbete mellan nämnder. 
Tillsammans utgör inriktningsmålen och verksamhetsmålen grunden för de politiska program som 
utvecklas för vart och ett av inriktningsmålen (ett program per område). Dessa politiska program 
samlar kommunens politiska prioriteringar. 
För att följa upp inriktningsmålen och verksamhetsmålen utarbetas konkreta indikatorer som 
kommunfullmäktige använder för att följa upp och utvärdera nämndernas och bolagens måluppfyllelse 
under året. Indikatorerna för målen fastställs i särskild ordning under hösten 2014. 
Kommunfullmäktiges inriktnings- och verksamhetsmål beskriver vilka effekter som ska uppnås för de 
som bor, verkar och upplever Karlshamns kommun. 

Inriktningsmål: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 
Kommunens vision är att Karlshamn är ett öppet, tryggt och tillåtande samhälle som väcker nyfikenhet 
och framtidstro. Med ett rikt liv för alla är ambitionen att kommuninvånare ges förutsättningar till 
självförsörjning genom arbete, studier eller annan sysselsättning. Visionen beskriver även vikten av att 
våra barn och unga ges en god omsorgs- och utbildningsverksamhet där det utvecklas och utmanas, 
samt att äldre kan leva ett självständigt liv på egna villkor och i sina egna önskade miljö. Genom 
inriktningsmålet har vi även ambitionen att Karlshamns kommun kan erbjuda attraktiva och 
ändamålsenliga boendemiljöer nära staden, på landsbygden och nära havet. 

Följande verksamhetsmål har utvecklats för att uppnå inriktningsmålet 
Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård 
Barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt 
Det finns levande, spännande och ändamålsenliga boendemiljöer för alla 
Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning 
Kommuninvånarna känner sig trygga 



- 9-
Mål & budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 

Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamns Kommun 
Karlshamn ska vara en kommun som håller hög servicenivå med tydliga kontaktvägar och konstruktiv 
dialog med invånare och företagare. Alla invånare, oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund 
har rätt att göra sin röst hörd, påverka samhällets utveckling och vara med i den demokratiska 
processen. 
Kommunen ska ha ett bra näringslivsklimat där nya verksamheter vill etablera sig, ideer förverkligas 
och nya arbetstillfållen skapas. Tillgängligheten måste öka i våra offentliga miljöer, och samt goda 
kommunikationer och bra infrastruktur är viktiga förutsättningar för ett växande näringsliv och en 
levande och hållbar livsmiljö. Företagande och entreprenörskap på landsbygden och i 
skärgårdsområdet förutsätter tillgång till bra infrastruktur. 
Följande verksamhetsmål har utvecklats för att uppnå inriktningsmålet: 

En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en attraktiv och hållbar 
livsmiljö 
Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har inflytande över en god kommunal 
service 
Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och rättigheter att vara 
delaktiga i samhället 

Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 
Karlshamns kommun har utvecklats till en spännande, levande och kreativ kommun med inspirerande 
mötesplatser där mångfalden blommar. Ett rikt och spännande utbud av kultur- och naturupplevelser 
lockar såväl kommunens invånare som besökare från när och fjärran. satsningar på kultur, rörliga 
friluftslivet och kommunens rika föreningsverksamheter har gjorts målmedvetet. Särskilt fokus läggs 
på barn och unga, samt äldre för att berika och skapa en meningsfull fritid. 
Insatser får att främja och förbättra folkhälsan är av stor betydelse får medborgarens välmående samt 
utvecklingen av kommunen. Föreningslivets resurser och kreativitet kommer att vara viktiga i 
utvecklingen av kommunens idrotts- och kulturarbete. 
Följande verksamhetsmål har utvecklats för att uppnå inriktningsmålet 

Barn och unga berikas genom kultur-, idrotts- och naturupplevelser 
Kommuninvånare och besökare tar del av ett rikt och spännande utbud av kultur- och 
naturupplevelser 

Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
I Karlshamn skapas unika upplevelser och lärande med ny telmik. Forsirning och laaftsamling i 
kreativa miljöer gör Karlshamn till ett attraktivt digitalt utvecklingscentrum. Karlshamn ska även 
utvecklas att bli ännu viktigare som nationell och internationell knutpunkt får hamn- och transporter i 
Sverige och södra Östersjöområdet 
Tekniken är också en naturlig del i att skapa en kommunal verksamhet i framkant som underlättar 
kommunikation med och självständighet får medborgare. 
Följande verksamhetsmål har utvecklats får att uppnå inriktningsmålet 

Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och självständighet med hjälp av digital 
teknik 
Ökad tillväxt och sysselsättning inom logistik och transport, digitala medier samt energi 

En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Kommunkoncernen ska vara effektiv, innovativ och ha en ekonomi i balans. En ekonomi i balans är en 
fårutsättning får att åstadkomma en sund utveckling i kommunen med möjligheter att möta framtiden. 
F ör att lyckas i sina uppdrag behöver samordning och samarbete mellan kommunens nämnder och 
bolag stärkas. Kommunens samtliga verksamheter behöver kontinuerligt ompröva och utveckla sina 
verksamheter utifrån uppdraget och omvärldens krav och förväntningar. Förändringsarbetet måste 
även göras i utgångspunkt ifrån ny kunskap och evidens samt egna utvärderingar och uppföljningar. 
Följande verksamhetsmål har utvecklats får att uppnå inriktningsmålet 
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Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade 
medarbetare 
Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån uppdraget och 
omvärldsbevakning 
Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 

Direktiv till nämnderna och bolagen 
Nämndernas budgetar är upprättade i balans och är finansierade. Varje nämnd ansvarar därfOr för att 
inrymma sina verksamheter i givna ramar. Eventuella förändringar eller omprioriteringar ska därför 
göras inom befintlig budget. 
Varje nämnd ansvarar f6r att utveckla egna nämndmål, baserade på de mål som är beslutade av 
kommunfullmäktige. Nämndmålen ska beskriva de resultat som nämnden önskar uppnå med 
verksamheten och ska vara uppf6ljningsbara. För varje nämndmål beslutas vilka indikatorer som 
används för att följa upp och utvärdera resultaten som uppnåtts. Nämndernas mål och indikatorer 
fastställs i nämndens verksamhetsplan i enlighet med programmet "Kompass Karlshamn", 
kommunens program för styrning, uppföljning och kvalitet. Verksamhetsplanerna ska f6lja de 
anvisningar som tas fram av kommunledningskontoret 

Vision: En plats för liv och lust 
lnriktningsmäl: Ett rikt liv lnriktningsmål: lnriktningsmäl: Kultur som lnriktningsmål: Med ny lnriktningsmål: En effektiv 
för alla i ett samhälle med Delaktighet, dialog och lyfter människor och miljö teknikskapas utveckling och innovativ organisation i 
öppenhet och framtidstro nyskapande präglar samt inspirerar till möten och tillväxt framkant 

Karlshamn och upplevelser 

Kommuninvånarna får god En ändamålsenlig infrastruktur Barn och unga berikas genom Kommuninvånarna ges Kommunkoncernen är en 
omsorg, stöd och vård bidrar till elt växande kultur-, idrotts- och möjlighet till kommunikation modern och attraktiv 

näringsliv och en attraktiv och naturupplevelser och självständighet med hjälp arbetsgivare med 
hållbar livsmiljö av digital teknik professionella och engagerade 

medarbetare 
Barn och unga lär sig och Kommuninvånarna och Kommuninvånarna och Ökad tillväxt och sysselsättning Kommunkoncernen omprövar 
utvecklas så långtsom möjligt företagen är delaktiga i och har besökare tar del av ett rikt och inom logistik och transport, och utvecklar kontinuerligt 

inflytande över en god spännande utbud av kultur- digitala medier samt energi verksamheten utifrån 
kommunal service och naturupplevelser uppdraget och 

omvärldsbevakning 

Det finns levande, spännande Kommuninvånarna ges, utifrån Kommunkoncernen är 
och ändamålsenliga sina förutsättningar, lika långsiktigt hållbar ekonomiskt, 
boendemiljöer för alla möjligheter och rättigheter att socialt och ekologiskt 

vara delaktiga i samhället 

Kommuninvånarna har eller 
uppnår egenförsörjning 

Kommuninvånarna känner sig 
trygga 
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RESULTATBUDGET 
(tkr) BUDGET BUDGET PLAN PLAN 

2014 2015 2016 2017 
Verksamhetens intäkter 657 685 650 096 632 292 633 939 
Verksamhetens kostnader -2 151 890 -2208 016 -2 238 801 -2 283 613 
Avskrivningar -84 448 -90 311 -96 571 -100 776 

Verksamhetens nettokostnad -1 578 653 -1 648 231 -l 703 080 -1 750 450 

skatteintäkter, statsbidrag m. m. l 589 155 l 647 959 l 712 067 l 771 587 
Finansiella intäkter 5 898 5 450 5 104 5 254 
Finansiella kostnader -8 350 -4 977 -5 471 -8 543 

Årets resultat 8 050 201 8 620 17 848 

FINANSIERINGSBUDGET 

l (tkr) BUDGET PLAN PLAN l 
2015 2016 2017 

Resultat före avskrivningar 90 512 105 191 118 624 
Ökning långfristiga skulder o 32 000 173 000 
Försäljning anläggningstillgångar 
Minskning långfristiga fordringar 
Justeringsposter mm 
Summa tillförda medel 90 512 137 191 291624 

Nettoinvesteringar 96 256 142 228 296 040 
(Därav V A nettoinvesteringar j 26 581 42 230 45 600 
Ökning långfristiga fordringar 5 500 
Minskning långfristiga skulder 
Summa använda medel 101 756 142 228 296 040 
Förändring rörelsekapital -11 244 -5 037 -4 416 

BALANSBUDGET 
ICmnkr) Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget2015l 

Anläggningstillgångar l 461 l 509 l 515 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 139 100 100 
Kassa och bank 88 25 25 
Summa omsättningstillgångar 227 125 125 

Summa tillgångar 1688 1634 1640 

Eget kapital l 083 l 130 l 130 
Årets resultat 48 o o 
Avsättningar 7 10 10 
Långfristiga skulder 218 156 156 
Kortfristiga skulder 332 338 344 
Summa skulder och eget kapital 1688 1634 1640 

Soliditet 67% 69 % 69 % 
Soliditet med hänsyn till hela 20 % 22 % 22 % 
pensionsskulden 
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PRELIMINÄR 
UTDEBITERING PER SKATTEKRONA FÖR INKOMSTÅRET 2015 

KARLSHAMNS KOMMUN 

Församling Kommunal Kommunal Skatt till Skatt till Avgift Begrav-
skatt ink!. skatt, ej kom- lands- till mngs-

kyrko- kyrko- munen tinget Svenska avgift 
avgift avgift kyrkan 

Sununa kolumner skattesatser och avgifter 

Asarum 34.66 33.64 22.21 11.19 1.02 0,24 
Hällaryd 34.66 33.70 22.21 11.19 0.96 0.30 
Karlshamn 34.66 33.70 22.21 11.19 0.96 0.30 
Mörrum-
Elleholm 34.79 33.66 22.21 11.19 1.13 0.26 
Ringamåla 34.66 33.64 22.21 11.19 1.02 0.24 
Åryd 34.66 33.70 22.21 11.19 0.96 0.30 
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 

skatteintäkter och generella statsbidrag 
Kommunstyrelsen ska i juni 2013 besluta om oförändrad utdebitering för 2015 dvs. 22,21. 

skatteväxling (32 öre) genomfördes med landstinget då kommunerna tog över hemsjukvården fr. o 
m. 2013. Detta innebar att kommunens skattesats fr o m 2013 blev 22,21 kronor. skatteintäkter och 
generella statsbidrag beräknas enligt Sveriges kommuner och landstingsanvisningar och budgeten 
grundar sig på prognos lämnad enligt SKL cirkulär 14:17, 140429. 

Löner och prisutveckling 
Under 2014 har lönerna beräknats att öka med 2,60 % och arbetsgivaravgifterna har antagits till 
38,46 % För åren 2015 och 2016 beräknas lönerna öka med 2,20 %. För år 2017 med 2,40 %. 
Nämnderna kompenseras inte för beräknade prisökningar 2015. För planåren 2016-2017 beräknas 
heller ingen kompensation. 

För att åstadkomma en jämförbarhet även för planåren 2016 och 2017 har prognosen gällande 
skatteintäkter ökats med de tillväxttal som Sveriges kommuner och landsting utgått från i sin 
prognos. 

Pensionshantering, pensionskostnader 
De totala pensionsförpliktelserna har ökat med cirka 41 mnkr sedan 2012. Under åren 2005-2007 
gjordes förtidsinlösen av ansvarsförbindelsen med totalt 33,8 mnkr ink!. särskild löneskatt. 
Kommunen har en försäkringslösning avseende avsättning av pensioner hos KP A 
pensionsförsäkring. 
Efter år 1998 tillämpar kommunen försäkringslösen för samtliga anställda. 

Pensionskostnaden ink!. löneskatt har budgeterats enligt KP A:s senaste beräkning som gjordes 
2013-12-15. Pensionsskulden (ansvarsförbindelsen) ink!. löneskatt är också beräknad av KPA vid 
samma tidpunkt. Skulden uppgick år 2013 till 791 mnkr och beräknas minska vid utgången av 
2014. Därefter beräknas skulden minska till för att vid utgången av år 2017 uppgå till 74 7 mnkr. 

Karlshamns kommun, finansiell analys 2009-2015 
Den finansiella analysen grundar sig på redovisningsåren 2009-2013 och prognos 2014 och budget 
2015. 

Kommunen i siffror 2009 - 2015 

skatteintäkter, statsbidrag mm 
Balansomslutning 
Investeringsvolym (exkl. V A) 

Resultat och ka acitet 

Resultat och ka acitet 
Nettokostnadsandel % (ink! 
finansnetto) 
Årets resultat ( mnkr) 
soliditet% 
skattesats (primärkommunal i kr) 

96,6 95,3 97,4 97,0 
45 65 37 44 
62 67 71 69 

21,89 21,89 21,89 21,89 

96,9 100,0 
48 o 
67 69 

22,21 22,21 

Budget 
2015 
l 648 
l 648 
l 640 

70 

Budget 
2015 

100,0 
o 

69 
22,21 
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Verksamhetens nettokostnader ökar med 26,3 %jämfört med 2009. skatteintäkter och statsbidrag 
ökar med 23,3 % under samma period. År 2015 kommer de löpande nettokostnaderna inklusive 
finansnetto att ta i anspråk l 00 % av kommunens skatteintäkter och statsbidrag. 

Kommunens resultat har kraftigt förbättrats under perioden 2009-2013 vilket huvudsakligen 
förklaras av att intäktsökningen varit större än kostnadsutvecklingen, räknat i miljoner. Med 
föreliggande förslag presenterar koalitionen en budget innebärande en resultatnivå som ligger under 
den linje med kommunfullmäktiges finansiella mål, vilket anger 2 % av skatter och bidrag som ett 
genomsnitt under en femårsperiod (2013-2017). Under perioden 2013-2017 uppgår 
överskottsgraden till 0,9 %. 
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Kommunstyrelsen förväntas besluta om oförändrad utdebitering dvs. 22,21 for 2015. Kommunens 
skattesats jämfört med övriga kommuner i Blekinge för år 2014 framgår av följande tabell: 

Gällande skattesats fr. o m den 
111 inkomståret 2014 

Kommun 
Karlskrona 
Ronneby 
Karlshamn 
Olofström 
Sölvesborg 

Risk och kontroll 

Risk och kontroll 
Kassalikviditet % 
Låneskuld (mnkr) 
Borgensåtagande (mnkr) 
Budgetavvikelse (mnkr) 

21,51 
22,36 
22,21 
22,16 
22,27 

Budget 
2015 

7 
156 

1449 
o 

Kommunens likviditet kommer att utvecklas negativt under perioden 2014 - 2017 beroende på höga 
investeringsutgifter och lägre resultat än tidigare år. Trots en låg likviditet bedöms den finansiella 
beredskapen på kort sikt vara tillfredsställande. Förklaringen till detta är att en stor del av 
kommunens kortfristiga skulder utgörs av en semesterlöneskuld som inte kommer att omsättas 
under de närmaste åren. 

Dessutom har kommunen en checlaäkningskredit på 200 mnkr i Sparbanken i Karlshamn. 

Den långfristiga låneskulden kommer att minska med 62 mnla under år 2014 och perioden 2015 -
2017 kommer låneskulden att öka med 205 mnk:r. 

Borgensåtagandena är hänförbara till kommunens dotterbolag i huvudsak och har ökat med 484 
mnla under perioden 2009-2015. 
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SAMMANDRAG DRIFTBUDGET NÄMNDER OCH STYRELSER 
--·-- --

(tkr) Bokslut Budget Budget Plan 2016 Plan 2017 
2013 2014 2015 

Personalkostnader -l 205 685 -1208247 -1 227 169 -1 232 478 -l 237 266 
Övriga kostnader -903 752 -886 623 -889 764 -889 307 -890 820 
Kapitalkostnader -108 683 -116 724 -133 147 -139 607 -145 283 
Summa kostnader -2 218 120 -2 211 594 -2 250 080 -2 261392 -2 273 369 

Intäkter 695 285 630 272 630 996 632 292 633 939 
Summa nettokostnader -1 522 835 -l 581322 -1 619 084 -1 629 100 -1 639 430 

Bokslut Budget Budget Plan 2016 Plan 2017 
2013 2014 2015 

Kommunfullmäl,tige 
Personalkostnader -1 604 -1 546 -1 711 -1 711 -1 711 
Övriga kostnader -415 -347 -347 -347 -347 
Summa kostnader -2 019 -1 893 -2 058 -2 058 -2 058 

Summa nettokostnader -2 019 -1893 -2 058 -2 058 -2 058 

Kommunrevision 
Personalkostnader -277 -370 -427 -427 -427 
Övriga kostnader -1 063 -970 -970 -970 -970 
Summa kostnader -1 340 -l 340 -1 397 -1 397 -1 397 

Summa nettolwstnader -1340 -1340 -1397 -1397 -1397 

Kommunstyrelse 
Personalkostnader -40 766 -40813 -40 813 -40813 -40813 
Övriga kostnader -95 429 -96 592 -103 812 -103 521 -105234 
Kapitalkostnader -1 317 -1 286 -1 627 -2 654 -2 625 
Summa kostnader -137512 -138 691 -146 252 -146 988 -148 672 

Intäkter 25 211 16 651 16 651 16 651 16 651 
Summa nettokostnader -112 301 -122 040 -129 601 -130 337 -132 021 

Nämnd för barn- ungdom o skola 
Personalkostnader -334 041 -333 796 -343 796 -343 796 -343 796 
Övriga kostnader -181 629 -183497 -183 497 -183 497 -183497 
Kapitalkostnader -7 613 -7 648 -8 490 -10 223 -10 713 
Summa kostnader -523 283 -524 941 -535 783 -537516 -538 006 

Intäkter 45 172 39 762 39 762 39 762 39 762 
Summa nettokostnader -478 111 -485179 -496 021 -497 754 -498 244 

Gymnasienämnd 
Personalkostnader -78 605 -78 590 -75 807 -73 334 -71 778 
Övriga kostnader -77 525 -77 783 -77 783 -77 783 -77 783 
Kapitalkostnader -4 790 -4 990 -5 390 -5 889 -5 882 
Summa kostnader -160 920 -161 363 -158 980 -157 006 -155 443 

Intäkter 29 174 26 004 26 004 26 004 26 004 
,_§lumma nettokostnader -131 746 -135 359 -132 97_~ __ -13!_00_2 -129 439 
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(tkr) Bokslut Budget Budget Plan 2016 Plan 2017 
2013 2014 2015 

Kulturnämd 
Personalkostnader -9 973 -9 807 -9 867 -9 807 -9 807 
Övriga kostnader -15 064 -14 823 -14 928 -14 912 -14 912 
Kap i talkostnader -636 -729 -1 945 -2 469 -2 434 
Summa kostnader -25 673 -25 359 -26 740 -27 188 -27 153 

Intäkter 2 329 l 706 l 706 l 706 l 706 
Summa nettokostnader -23 344 -23 653 -25 034 -25 482 -25 447 

Nämnd för arbetsmarknad & 
vuxenutbildning 
Personalkostnader -62 311 -53 300 -52 860 -50 860 -50 860 
Övriga kostnader -30 162 -17 430 -17430 -17 430 -17 430 
Kapitalkostnader -533 -607 -654 -641 -550 
Summa kostnader -93 006 -71 337 -70 944 -68 931 -68 840 

Intäkter 61 349 35 512 35 512 35 512 35 512 
Summa nettokostnader -31 657 -35 825 -35 432 -33 419 -33 328 

Tekniska nämnd exkl V A 
Personalkostnader -120 986 -122 570 -122 570 -122 570 -122 570 
Övriga kostnader -168 322 -174131 -170 331 -170331 -170331 
Kapitalkostnader -65 094 -72 425 -79 416 -78 386 -78 896 
Summa kostnader -354 402 -369 126 -372317 -371 287 -371 797 

Intäkter 290 013 283 484 283 484 283 484 283 484 
Summa nettokostnader -64 389 -85 642 -88 833 -87 803 -88 313 

Teknisk nämnd, VA-enhet 
Personalkostnader -13 982 -17 501 -17 501 -17 501 -17 501 
Övriga kostnader -43 595 -42 254 -42 254 -42 254 -42 254 
Kapitalkostnader -10 998 -lO 966 -13 768 -15 116 -17 788 
Summa kostnader -68 575 -70 721 -73 523 -74 871 -77 543 

Intäkter 69 035 71 702 73 176 74472 76119 
Summa nettokostnader 460 981 -347 -399 -1424 

Bngnadsnämnd 
Personalkostnader -8 269 -9 502 -9 752 -9 752 -9 752 
Övriga kostnader -4 276 -3 511 -3 511 -3 511 -3 511 
Kapitalkostnader -79 -106 -103 -103 -48 
Summa kostnader -12 624 -13 119 -13 366 -13 366 -13 311 

Intäkter 5 895 6 581 6 581 6 581 6 581 
Summa nettokostnader -6 729 -6 538 -6 785 -6 785 -6 730 

Fritidsnämnd 
Personalkostnader -16 571 -16 363 -16 363 -16363 -16363 
Övriga kostnader -51 071 -50 033 -50 733 -50 733 -50 733 
Kapitalkostnader -6 989 -7 279 -9 402 -10 635 -12 027 
Summa kostnader -74 631 -73 675 -76 498 -77 731 -79 123 

Intäkter 28 979 27 126 27 126 27 126 27 126 
Summa nettokostnader -45 652 -46 549 -49 372 -50 605 -51 997 
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(tkr) Bokslut Budget Budget Plan 2016 Plan 2017 
2013 2014 2015 

Omsorgsnämnd 
Personalkostnader -455 491 -458 412 -470 578 -480 420 -486 764 
Övriga kostnader -172641 -159 018 -159 018 -159 018 -159 018 
Kapitalkostnader -10 191 -lO 166 -11 702 -12 747 -13 523 
Summa kostnader -638 323 -627 596 -641 298 -652 185 -659 305 

Intäkter 107 241 88 209 88 209 88 209 88 209 
Summa nettokostnader -531 082 -539 387 -553 089 -563 976 -571 096 

Socialnämnd 
Personalkostnader -59 336 -60 739 -61 239 -61 239 -61 239 
Övriga kostnader -57 528 -58 984 -58 984 -58 984 -58 984 
Kapitalkostnader -441 -522 -650 -744 -797 
Summa kostnader -117 305 -120 245 -120 873 -120 967 -121 020 

Intäkter 27 910 29 407 29 407 29407 29 407 
Summa nettokostnader -89 395 -90 838 -91 466 -91 560 -91 613 

Valnämnd 
Personalkostnader -19 -1 353 o o o 
Övriga kostnader -57 -1 360 -63 -63 -63 
Summa kostnader -76 -2 713 -63 -63 -63 

Intäkter o 750 o o o 
Summa nettokostnader -76 -1963 -63 -63 -63 

Överförm:~:ndarnämnd 
Personalkostnader -2 818 -2 954 -3 254 -3 254 -3 254 
Övriga kostnader -204 -207 -207 -207 -207 
Summa kostnader -3 022 -3 161 -3 461 -3 461 -3 461 

Intäkter 522 385 385 385 385 
Summa nettokostnader -2 500 -2 776 -3 076 -3 076 -3 076 - --- ···-·--·· 

Festivalkommitte 
Personalkostnader -638 -631 -631 -631 -631 
Övriga kostnader -4 771 -5 683 -5 896 -5 746 -5 546 
Summa kostnader -5 409 -6 314 -6 527 -6 377 -6 177 

Intäkter 2 455 2 993 2 993 2 993 2 993 
Summa nettolwstnader -2 954 -3 321 -3 534 -3 384 -3184 
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SAMMANDRAG INVESTERINGSBUDGET STYRELSER OCH NÄMNDER 

Totalt netto 2015-2017 534 524 tkr snitt/år 178 175 tkr 
ink!. VA 

Totalt netto 2015-2017 420 113 tla snitt/år 140 038 tkr 
exkl. VA 

OBS! Kolumnen" utgift/inkomst" innefattar uppskattningar utöver planperioden 

Utgift/ Förbrukat Budget Plan Plan 
inkomst t o m 2014 2015 2016 2017 

Kapitalutgifter -1 492 811 -322 952 -148 139 -182 555 -325 595 
Kapitalinkomster 284 703 91549 51883 40 327 29 555 
Nettoinvesteringar -1 208 108 -231 403 -96 256 -142 228 -296 040 

Kommunstyrelse 
Pro j Kapitalutgifter 
0002 Östra Piren -39 865 -18 165 -9 900 -Il 800 o 
0018 BLC, industriområde fr o m 20 l O -75 990 -61 224 -3 000 -3 000 -3 000 
0022 VäggaPark/Fiskhamn -l 450 -1 115 -335 o o 
0024 Lindenborg, Karlshamn 5: l -400 -200 -200 o o 
0025 Tubba Torg, Karlshamn 6: l m fl. -400 -200 -200 o o 
0026 Skogsborg -7 800 -7 600 -200 o o 
0027 Vettekullaområdet -39 880 -20 946 o -12 200 -6 734 
0033 BLC/MOS, järnvägsterminal -232 014 -137 014 o o -1 000 
0034 Stilleryd småindustriområde, KH väg -3 950 -3 800 -150 o o 
0036 Stilleryd småindustriområde, KH väg et.2 -6 600 -1 600 -3 000 -2 000 o 
0037 Skyttevägen, detaljplan -400 o -200 -200 o 
0038 stationsområdet, detaljplan -500 o -200 -300 o 
0102 Svärdet och Fästet -l 414 -1 314 -100 o o 
0104 Övre Asarumsdalen -5 700 -5 552 o o -148 

0106 Asarums centmm flygfält -18 195 -1 641 o o -9 008 

1100 strategisk utveckling -6 000 o -2 000 -2 000 -2 000 
1195 Kultur- o bibliotekshus ink!. inventarier -177 305 -5 605 o -10500 -50 000 
2125 !T strategin -2 250 o -2 250 o o 
2501 Inventarier -810 o -270 -270 -270 

2502 Tärnö stugor, förbättring -300 o -100 -100 -100 

Summa kapitalutgifter -621 223 -265 976 -22 105 - 42 370 -72 260 
Pro j Kapitalinkomster 
0002 Östra Piren 16 865 3 965 9 900 o 3 000 
0018 BLC, industriområde fr o m 20 l O 76 745 l\ 226 lO 000 lO 000 lO 000 
0026 skogsborg 7 800 2 200 2 000 3 600 o 
0027 Vettekullaområdet 34 800 7 894 l 621 5 055 5 055 
0033 BLC/MOS, järnvägsterminal 80 998 60 569 5 429 15 000 o 
0034 Stilleryd småindustriområde, KH väg 3 700 2 395 833 472 o 
0036 Stilleryd småindustriområde, KH väg et.2 6 600 o o l 000 2 000 

0103 Notavalla l 000 750 250 o o 
0104 Övre Asarumsdalen 5 700 l 350 l 350 900 l 200 
0106 Asarums centrum flygfåll 18 195 o o o 2 000 

Summakapitalinkomster 252 403 90 349 31383 36 027 23 255 
Summa nettoinvesteringar -368 820 -175627 9 278 -6343 -49 005 
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Utgift/ Förbrukat Budget Plan Plan 

inkomst t o m 2014 2015 2016 2017 

Barn- ungdom och skola 

Pro j Kapitalutgifter 
1160 Svängsta skola, paviljong -7 000 o -7 000 o o 
1161 Norrevångsk. tillbyggn. ink!. inventarier -lO 765 o -l 000 -9 765 o 
1163 F örskolor utbyggnad -120 000 -507 -500 -2 000 -52 500 

1178 Mörrums skola renovering ink!. invent. -13 765 o o o -6 500 

2401 stadigvarande läromedel -2 100 o -700 -700 -700 

2406 !T -utveckling, -7 500 o -2 500 -2 500 -2 500 

2406 Elevdatorer årskurs 1-6 -4 200 o -4 200 

2407 Inventarier och arbetsmiljöåtgärder -7 500 o -2 500 -2 500 -2 500 

Summa kapitalutgifter -172 830 -507 -18 400 -17465 -64 700 

Summa nettoinvesteringar -172830 -507 -18 400 -17465 -64 700 

Gymnasienämnd 

Pro j Kapitalutgifter 
2510 stadigvarande läromedel -3 000 o -1 000 -1 000 -1 000 

2511 !T -utveckling -5 400 o -1 800 -1 800 -1 800 

2512 FörstudieF-och H-byggnader -300 o -300 o o 
2513 Inventarier och arbetsmiljöåtgärder 4 200 o -l 400 -1 400 -1 400 

2519 Ombyggn. H- o F -hus ink!. inventarier -40 000 o o o -18 000 

2603 Lab-salar Väggaskolan -8 300 -6 300 -2 000 o o 
2603 Lab-salar Väggaskolan invent./utrustn. -2 000 o -2 000 o o 
2606 Utemiljö Väggaskolan -4 000 o o o -300 

2607 Låssystem Väggaskolan -l 500 o -1 500 o o 
Summa kapitalutgifter -68 700 -6 300 -10 000 -4 200 -22 500 

Summa nettoinvesteringar -68 700 -6 300 -10 000 -4 200 -22 500 

NAV-nämnd 

Pro j Kapitalutgifter 
2510 stadigvarande läromedel -450 o -150 -150 -150 
2511 !T -utveckling, datorer -750 o -250 -250 -250 
2610 Inventarier och maskiner -600 o -200 -200 -200 

Summa kapitalutgifter -1800 o -600 -600 -600 

Summa nettoinvesteringar -1800 o -600 -600 -600 

Kulturnämnd 

Pro j Kapitalutgifter 
2505 Inventarier arbetsmiljö, bibliotek -450 o -150 -150 -150 

2506 Informationsteknologi -2 070 o -1 770 -150 -150 

2507 Konstnärlig utsmyckning -450 o -150 -150 -150 

2515 Lokstallarna inventarier -900 -300 -200 -200 -200 

Summa kapitalutgifter -3 870 -300 -2 270 -650 -650 

Summa nettoinvesteringar -3 870 -300 -2 270 -650 -650 
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Utgift/ Förbrukat Budget Plan Plan 

Tekn is l< nämnd exkl. V A inkomst t o m 2014 2015 2016 2017 

Pro j Kapitalutgifter 
1001 Gatuavdelningen, maskiner/fordon -7 000 o -3 000 -3 000 -1 000 

1003 städmaskiner -900 o -300 -300 -300 

1007 Inventarier Samhällsbyggnadsförv. -300 o -100 -100 -100 

1136 Tubbaryd, nybyggnad kontor, omklädn. -29 800 o o -2 000 -13 500 

1138 Tubbaryd, fårbättring anläggningen -1 500 o -500 -500 -500 

1141 Rådhuset, grundbevarande åtgärder -l 400 o -l 400 o 
1143 Riagården, tillgänglighetsanpassning -300 o o -300 o 
1146 Brandlarm -500 o -500 o o 
1158 Vita skolan, fjärrvärme -600 o -600 o o 
1179 Trädgårdsfårändringar -1 000 o o -500 -500 

1181 Österslättsskolan, kök och matsal -25 000 o o o -2 000 

1182 Tärnö, byggnader -9 300 -2 000 o o -3 650 

1184 Miljöåtgärder -21 100 -12 300 -800 -2 000 -2 000 

1199 Väggahallen, ventilation -4 000 o -4 000 o o 
1303 Ombyggnad och förbättring vägnät -1 500 o -500 -500 -500 

1307 Tillgänglighetsanpassning -2 010 o -410 -800 -800 

1308 GC-vägnät, utbyggnad -9 040 o -1 580 -4 460 -3 000 

1310 Trafikmiljö Asarum -5 220 -625 o -4 595 o 
1311 Gatu- och vägbelysning, ombyggnad -5 200 o -2 400 -l 400 -l 400 

1313 Omskyltning hastigheter -500 o o o -500 

1316 Belysning gata -17 200 o o o -4 300 

1317 Parkering stadsportsgatan -3 500 o o o -3 000 

1320 stortorget, ombyggnad -59 036 -936 o o -2 700 

1325 Trafiksäkerhetsåtgärder -1 700 o -400 -900 -400 

1326 Enskilda vägar, förstärkning -l 500 o -500 -500 -500 

1329 Länsmansvägen, cirkulationsplats -5 200 o o o -200 

1340 B jörkenäs, dagvattenutredning -150 o o -150 o 
1341 Mieåparken -4 000 o o -1 000 -l 000 

1343 Långasjönäsvägen 20436, beläggning -600 o o -600 o 
1344 Flyttning av upplag. gata -l 000 o o -100 -300 

1346 Hinsetunneln, belysning -7 000 o o -1 000 -5 000 

1347 Broar -4 100 o o -500 -1 200 

2104 Transportfordon, maskiner/traktorer -4 000 o -1 000 -1 800 -1 200 

2105 Maskiner, Tubbaryd snickeriverkstad -200 o o -100 -100 

2106 Passagesystem anläggningar -600 o -200 -200 -200 

2107 Portalen, utveckling systembyte -480 o -160 -160 -160 

2109 Datorutrustning datakontoret -4 500 o -1 300 -1 600 -1 600 

2115 Rådhuset, sammanträdesrum -200 o o -100 -100 

2119 Larm och säkerhet -300 o o -150 -150 

2125 Rådhuscafeet, möbler -500 o o -500 o 
2402 Utrustning kostverksamhet -3 900 o -1 000 -1 600 -1 300 

Summa kapitalutgifter -245 836 -15 861 -20 650 -31 415 -53 160 

Summa nettoinvesteringar -245 836 -15 861 -20 650 -31 415 -53 160 
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Utgift/ Förbrukat Budget Plan Plan 

Fritidsnämnd inkomst t o m 2014 2015 2016 2017 

Pro j Kapitalutgifter 
1004 Parkavdelningen, maskiner/gräsklippare -6 350 o -1 950 -1 900 -2 500 

1401 Förnyelse, parker/lekplatser -12 520 o -3 120 -4 100 -5 300 

1402 Parkanläggning Mieåparken -10 463 -2 263 o -2 200 -2 000 

1403 Perennagården -4 000 o o -l 000 -l 000 

1404 Hamngatan alle -1 000 o o o -1 000 

1405 Svängstaparken -1 500 o o -500 -500 

1406 Tillgänglig.anp. parkllekplats/friluftsomr. -2 100 o -700 -700 -700 

1407 Kungsparken Mörrum -500 o o o -500 

1408 Snäckan -100 o -100 o o 
1410 Mörrumåpromenaden -2 500 o -500 -1 000 -1 000 

1411 Sternö/Boön naturreservat -5 000 o -1 250 -1 250 -l 250 

1421 Motionsslingor -5 500 o -2 000 -2 000 -1 500 

2508 Kastellet -1 000 o o -1 000 o 
2520 Väggabadet, utrustning ute och inne -300 o -300 o o 
2524 Svängstabadet nybyggnad -12 500 o o o -500 

2529 Fotbollsplan, Vägga östra -1 500 o o -1 500 o 
2534 Fritidsbåtplatser Väggaviken -6 500 o o o -6 500 

2536 Nya båtplatser Matvik -4 200 o -200 -2 000 -2 000 

2540 skateboardplatser Hällaryd och Svängsta -1 094 -694 -200 o -200 

2543 Väggarinken, återställning -2 000 o o -2 000 o 
2544 Jössarinken, belysning -1 500 o -1 500 o o 
2546 Bellevueparken, utescen -1 000 o o -l 000 o 
2547 Bellevueparken, toaletter ute -1 000 o o o -1 000 

2548 Bellevueparken, lampor Dans in -100 o -100 o o 
2549 Jössarinken, ny sarg -l 250 o -1 250 o o 
2551 Fiskebryggor, fritidsfiske -150 o -50 -50 -50 

2552 stadsteatern ljudanläggning, förråd m m -500 o -500 o o 
2556 Tilläggsbrygga Joggesö/Hallö -1 000 o o -500 -500 

2558 Upprustning/tillgänglig.anp. badplatser -1 200 o -400 -300 -500 

2562 Spontanidrottsplats Karlshamn -4 802 -4 302 -500 o o 
2563 Idrottsplatser/anläggningar inventarier -1 800 o -600 -600 -600 

2580 Administration dataprogram -75 o -25 -25 -25 

2589 Bryggor, toaletter skärgården -3 522 -1 934 -1 588 o o 
2596 Träningshall Jössarinken -32 600 -l 600 o -8 000 -23 000 

Summa kapitalutgifter -131126 -10 793 -16 833 -31 625 -52 125 

Summa nettoinvesteringar -131126 -10 793 -16 833 -31 625 -52 125 

Teknisknämnd, V A-enhet 

Pro j Kapitalutgifter 
1002 Inventarier och maskiner, Sternölab. -300 o -100 -100 -100 

1005 VA-verk, servicefordon -1 070 o -200 -500 -370 

1006 V A-verk, maskiner -300 o -100 -100 -100 

1008 V A-verk, inventarier -90 o -30 -30 -30 

1501 Nyanläggningar vattenledningar -3 000 o -1 000 -1 000 -1 000 

1504 Nyanläggningar avloppsledningar -3 900 o -1 300 -1 300 -1 300 
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Utgift/ Förbrukat Budget Plan Plan 

Forts. Teknisk nämnd, VA-enhet inkomst t o m 2014 2015 2016 2017 
Pro j Kapitalutgifter 
1520 Åtgärder dricksvatten -4 500 o -1 500 -1 500 -1 500 

1530 Åtgärder avlopp -4 500 o -1 500 -1 500 -1 500 

1540 VA-utbyggnad -30 000 -4 000 -18 500 -2 500 -5 000 

1541 Mörntms A VR, Långasj .VV,Sternö A VR -147 464 -1 I 741 -16 723 -37 000 -36 000 

1550 Tryckstegring -9 500 o -4 500 -500 -4 500 

1560 Pumpstationer -2 628 o -1 628 -500 -500 

Summa kapitalutgifter -207 252 -15 741 -47 081 -46 530 -51 900 

Pro j Kapitalinkomster 
1501 Nyanläggningar vattenledningar 3 000 o I 000 I 000 I 000 

1504 Nyanläggningar avloppsledningar 3 900 o I 300 I 300 I 300 

1540 VA-utbyggnad 25 400 I 200 18 200 2 000 4 000 

Summa kapitalinkomster 32 300 1200 20 500 4300 6 300 

Summa nettoinvesteringar -174952 -14 541 -26 581 -42 230 -45 600 

Byggnadsnämnd 

Pro j Kapitalutgifter 
0021 Utvecklingsområden -225 o -75 -75 -75 

1007 Arbetsmiljöåtgärder, utbyte datorer -225 o -75 -75 -75 

Summa kapitalutgifter -450 o -150 -150 -150 

Summa nettoinvesteringar -450 o -150 -150 -150 

Omsorgsnämnd 

Pro j Kapitalutgifter 
2730 Inventarier -2 550 o -850 -850 -850 

2742 Inventarier Östratycke -7 500 o -2 500 -2 000 -2 000 

2757 IT -investeringar -2 100 o -700 -700 -700 

2758 Sängar Särskilt boende -1 200 o -400 -400 -400 

2772 Utökat brandskydd särskilt boende -13 700 -5 000 -1 500 -1 800 -1 800 

2773 Extra investeringar särskilt boende -1 700 o -700 -500 -500 

Ny Digitallarm/trygghetslarm -2 900 o -1 700 -200 -200 

Ny Ny teknik -1 000 o -200 -200 -200 

Summa Kapitalutgifter -32 650 -5 000 -8 550 -6 650 -6 650 

Summa nettoinvesteringar -32 650 -5 000 -8 550 -6 650 -6 650 

Socialnämnd 

Pro j Kapitalutgifter 
2736 Inventarier och arbetsmiljöåtgärder -450 o -150 -150 -150 

2737 F ör bättrat brandskydd särskilt boende -1 117 -767 -150 -50 -50 

2738 Renovering av lägenheter -1 332 -832 -100 -100 -100 

2743 IFO, gemensam ingång -2 875 -375 -500 -500 -500 

2756 IT -investeringar -300 o -100 -100 -100 

2774 Bäckagården, renovering -1 000 -500 -500 o o 
Summa kapitalutgifter -7 074 -2 474 -1500 -900 -900 

Summa nettoinvesteringar -7 074 -2 474 -1500 -900 -900 
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FINANSIERING 
(tkr) Bndget Budget Plan Plan 

2014 2015 2016 2017 

Pensionskostnader -90 774 -94 783 -90 661 -97 460 
Avskrivning fordringar -200 -200 -200 -200 
Kalkylerad KP 57 754 59 988 62 675 66 260 
Kalkylerade kapitalkostnader 109 834 124 596 129 708 132 712 
Kalkylerade kapitalkostnader, VA lO 966 13 768 15 116 17 788 
Ränta aktier o andelar -4 076 -5 217 -5 217 -5 217 
A v skrivningar -84 448 -90 311 -96 571 -100 776 

Anslag till förfogande 
-KF -600 -600 -600 -600 
-KS -1 855 -1 855 -1 855 -1 855 
- Löneutveckling -21 204 -52 633 -85 375 -120 672 
-Aktiv personalpolitik -141 -l 000 -1 000 -1 000 

- Jämförelsestörande intäkter 27 413 19 100 o o 

skatteintäkter l 282 634 l 346 832 l 418 214 l 487 706 
Inkomstuti ämnings bidrag 252 019 254 395 256 223 257815 
Kostnadsutjämning -66 308 -59 955 -60 766 -64 366 
Regleringsbidrag/avgift 21 113 6 129 -2 990 -11 798 
LSS-utjämningsbidrag 43 521 44 374 44 528 44 690 
skatteavräkning o o o o 
Fastighetsskatt 56 176 56 184 56 858 57 540 
Summa skatteintäkter l 589155 l 647 959 l 712 067 l 771 587 

Finansiella intäkter 5 898 5 450 5 104 5 254 
Finansiella kostnader -8 350 -4 977 -5 471 - 8 543 
Summa finansiella poster 1589 372 -1 619 285 -l 637 720 -1 657 278 

Tekniska justeringar av budgetramarna, som inte påverkar nämndernas verksamhetsutrymmen, 
kommer av olika skäl (bl. a vad avser personalkostnadsökningar och kapitalkostnader för 2014-
2017), att genomföras av ekonomikontoret inom ramen för verkställighet. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 

Kommunstyrelsen 2014-05-20 

§ 109 2014/1203 

Ekonomisk månadsuppföljning för perioden januari- april 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 

139 

Ekonomichefen redovisar månadsuppföljning per 2014-04-30 avseende nämndernas och 
bolagens verksamhet. 

Den sammantagna årsprognosen efter fyra månader visar ett resultat på noll, vilket är 
8 mnla sämre än budgeterad nivå. 
Bolagen visar ett resultat före skatt som är 3,2 mnl(r sämre än budget. 

Beslutsunderlag 

• Månadsuppföljning per 140430 
• Månadsuppföljning för bolagen per 2014-04-30. 
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MÅNADsUPPFÖLJNING PER 140430 

Kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillhanda 

Ekonomisk översikt 

Föreliggande ekonomiska rapport per 140430 bygger, avseende redovisningen av de olika 
verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och forvaltningar. För 
resterande delar ansvarar ekonomikontoret centralt for prognoser och beräkningar. 

Efter fyra månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebäraode att helårsresultatet 
totalt sett väntas uppgå till noll, vilket är 8 mnkr sämre än budgeterade nivå efter revidering. 

Nämndemas helårsprognos pekar mot ett underskott mot budget med 5,9 mnkr. De största 
avvikelserna redovisas nedan. Övriga nämnder redovisar mindre eller inga avvikelser. 

Gyrnnasienämnd 

Kommunstyrelse 
Omsorgsnämnd 

BUS-nämnd 

+0,4 mnkr Högre bidrag från Skolverket for utveckling av APL 
( arbetsplatsforlagd läraode ). 

+2,3 mnkr Lägre kostnader for kollektivtrafik. 
-4,2 mnkr Underskott i hemtjänsten pga ökade bedömda timmar i 

forhållande till budgeterade timmar. Underskott särskilt 
boende pga ökade kostnader for utskrivningsklara samt 
korttidsverksamhet Nämnden har beslutat, § 3 8, att 
arbetet med aoal ys och granskningar av underskottet ska 
fortsätta och gett forvaltningen i uppdrag att genomfora 
ett åtgärdspaket. Återrapportering ska ske till nämndens 
sammanträde i maj. 

-4,4 mnkr Budgetunderskott i grundskolao med 2,7 mnkr. 
Avvikelsen på kostnader beror främst på högre 
personalkostnader pga ökat elevunderlag och högre 
övriga driftkostnader. Underskott inom barnomsorgen 
med l ,6 mnkr vilket främst beror på ett ökat tryck inom 
verksamheten for barn i behov av särskilt stöd. Det 
pågår ett intensivt arbete med åtgärdsplao som ska 
redovisas for nämnden 22 maj. 

För finaosforvaltningen berälmas budgetunderskott med 2,1 mnkr. Prognosen innehåller högre 
intälcter for skatter och bidrag baserat på SKL:s prognos 140429, lägre räntekostnader, högre 
pensionskostnader, bättre utfall for personalomkostnader samt ingen återbetalning av AF A 
medel. Det senare grundas på att SKL i cirkulär 14:17 gör bedömningen att återbetalning av 
2004 års premie for AF A forsäkringen inte kommer att ske i år. Inriktningen är dock att dessa 
medel ska kunna återbetalas 2015. Några beslut är inte fattade och frågan bereds fortfarande. 

1(3) 
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På investeringssidan beräknas årsfOrbrukningen uppgå till ca 125,3 mnkr, vilket är 25,3 mnkr 
lägre än den budgeterade nivån som uppgår till 150,6 mnkr. Förändringen beror främst på 
fårsening i pågående projekt inom tekniska nämndens och fritidsnämndens verksamheter. 

Verksamhetsmåssig översikt - personal 
Personaljämförelsen redovisades i årsredovisningen och nästa avstämning blir i samband med 
delårsrapporten. 

Sintkommentar 
Den sammantagna årsprognosen efter fyra månader visar ett resultat på noll, vilket är 8 mnkr 
sämre än budgeterad nivå. 

Med hänvisning till reglementet får ekonomi- och verksamhetsstyrning, uppmanas de nämnder 
som befarar underskott, att snarast till kommunstyrelsen återkomma med åtgärdsfårslag och 
konsekvensanalys. 

~~ 
Hans Hyllstedt 
Ekonomichef 

(;?t;r~ 
Kent W ahnström 
Ekonom 
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DRIFTSREDOVISNING (tkr) 

Nämnd 
Årsbudget 

2014 

Kommunfullmäktige -1 893 
Valnämnd -1 963 
Överfcirmyndamämnd -2 776 
Revision -1 340 
Kommunstyrelse -122 481 
F esti valkommi tte -3 321 
BUS nämnd -485 179 
Gyrnnasienämnd -135 359 
NAV -35 825 
Kulturnämnd -23 653 
Teknisk nämnd -85 642 
Teknisk nämnd V A 981 
Byggnadsnämnd -6 538 
Fritidsnämnd -46 549 
Omsorgsnämnd -539 387 
Socialnämnd -90 838 
Summa nämnder -1 581 763 
Summa finansiering 1589 813 

DRIFTSREDOVISNING TOTALT 8 050 

IINVESTERINGSREDOVISNING TOTAL T -150 6111 

RESUL TATP Å VERKAN A V ÄNDRINGAR I DRIFTBUDGET: 
Budget KF 130902 
Nämnderna, revidering budget 2014 
Förändring skatter och bidrag 
Ökade avskrivningar, exkl V A 
Återbetalning AF A-medel 
Finansfcirvaltning, prestationsersättning 

Budget KF 140407 

2014-05-19 

Helårsprognos 
2014 

-1 893 
-1 963 
-2 776 
-1 34C 

-120 187 
-3 321 

-489 645 
-134 934 

-35 781 
-23 645 
-85 642 

981 
-6 538 

-46 549 
-543 060 
-90 812 

-l 587 705 

l 587 705 

o 

-125 297] 

-5 746 
-8 151 
7 178 

-2 123 
13 600 
3 292 

8 050 

3(3) 

Avvikelse 

o 
o 
o 
o 

2 294 
o 

-4 466 
425 

44 
8 
c 
o 
o 
o 

-4 273 
26 

-5 942 
-2108 

-8 050 

25 3141 



Ekonomisk rapport för perioden januari -april 2014. Driftredovisning 
Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Nämnd budget intäkter awikelse 
helårs-

budget kostnader awikelse 
helårs- budget- helårs- Sid 

awikelse avvikelse awikelse awikelse 

Kommunfullmäktige o o o o -631 -662 -31 o -31 o 2 
·--

Qvf3rf_(ir111yndarnämnd .. 128 68 -60 o -1 054 -919 135 o 75 o 3 
-

Valnämnd 250 250 o o -904 -904 o o o o 4 l - --· 
o o o o -447 -272 175 o Kommunrevision 175 o 5 

Kommunstyrelse 5 550 7 161 1 611 -189 -46 264 -44 921 1 343 2 483 2 953 2294 6 
Festivalkommille 9g8 998 o o -2 105 -2 105 o o o o 7 
Nämnd_ för b03fn, ungdom och skola 13 254 14 322 1 068 3 203 -174 980 -177537 -2 557 -7 670 -1 48g -4466 8 
Gymnasienämnd 8 668 8 796 128 384 -53 788 -53 774 14 41 142 425 9 -·-
Nämnd för arbmarkn och vuxenutb 11 837 19 598 7 761 23 282 -23 779 -31 525 -7 746 -23 238 15 44 10 

-----

Kulturnämnd 569 682 113 340 -8 453 -8 564 -111 -332 3 8 11 
------------------- -

Teknisk nämnd 94 421 g3 761 -660 100 -123 042 -118376 4666 -100 4007 o 12 
-- --- ---- --- -

Teknisk nämnd VA 23 g2o 24 026 106 o -23 593 -23 765 -172 o 181 o 13 
·-

Byggnadsnämnd 2 1g5 2 359 164 o -4 376 -4 205 172 o 335 o 14 
Fritidsnämnd 9 042 8 861 -181 500 -24 558 -23 023 1 536 -500 1 354 o 15 
Omsorgsnämnd 2g 403 28944 -45g 1 954 -2og 199 -211 034 -1 836 -6 228 -2 295 -4 273 16 

·-

Socialnämnd 6 265 6 431 166 270 -36 545 -36 297 247 -244 413 26 17 
Finansiering 623 726 620 085 -3 641 -10 922 -93 788 -90 850 2 938 8 814 -703 -2 108 18 

-

Summa 830 226 836 341 6115 18 922 -827 505 -828 731 -1 227 -26 973 5136 -8 050 

Kommentarer till avvikelser 
Se under respektive nämnd 

- -

Sida 1 
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Ekonomisk rapport för perioden januari -april 2014. Driftredovisning 
Kommunfullmäktige Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens Prognos Periodens Prognos 
Verksamhet budget intäkter avvikelse 

helårs-
budget kostnader avvikelse 

helårs- budget- helårs- Not 
avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

--f---
1010_Kommunfullmäktige o o o o -623 -653 -31 o -31 o 
~155_Aii_ceTegners stipendium o o o o -8 -8 o o o o 

--

- --t--
-

-

- -

f------ -- -- - -

--

--

---- -

---

-

Summa o o o o -631 -662 -31 o -31 o 
Kommentarer till avvikelser 

Utfall har periodiserats mot budget Inga signaler om budgetavvikelser rapporterade. 

-----------------

Sida2 
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Ekonomisk rapport för perioden januari -april 2014. Driftredovisning 
Överförmyndarnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet budget intäkter avvikelse 
helårs-

budget kostnader avvikelse 
helårs- budget- helårs- Not 

avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

~~ -

132 Överförmyndarnämnd 128 68 -60 o -1 054 -919 135 o 75 o 
~-

------------------------- -l--
--- - - - 1---

--------- -----

------- ~--~ ~~ - . -

-----

~-

- - r--
-- r--

-~ .. 
~-

Summa 128 68 -60 o -1 054 -919 135 o 75 o 
Kommentarer till avvikelser 

Överförmyndarnämndens intäkter och kostnader kommer ojämnt under året. Migrationsverkets handläggningstider har den senaste tiden uppgått till cirka 6 
månader. Den del av nämndens kostnader som rör arvode och ersättningar till gode män och förvaltare är ytterst liten under de första månaderna av året. 
Under perioden april-september är utbetalningar av arvode och ersättningar i regel störst. Det är därför i nuläget svårt att förutse hur bokslutet för 2014 
kommer att bli. Nämnden befarar dock att helårsprognosen inte kommer att hålla. Nämnden kommer längre fram under året att återkomma med mera konkreta 
uppgifter om hur stort underskottet förväntas bli. 

Sida 3 

-----··-----~-~-·· .. ---------····~···· ~--~~----



Ekonomisk rapport för perioden januari -april 2014. Driftredovisning l 

Valnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet budget intäkter awikelse 
helårs-

budget kostnader avvikelse 
helårs- budget- helårs- Not 

awikelse awikelse awikelse awikelse 

r-c-~--~-------~-~~-~-~~~~ 

13100 Allmänna val 250 r- --~- -~- --- ~- ~ - ~ 
250 o o -904 -904 o o o o 

----

--

-

-

- -----------

Summa 250 250 o o -904 -904 o o o o 
Kommentarer till avvikelser 
Utfall har periodiserats mot budget. Inga signaler om budgetavvikelser rapporterade. 

-- --~- -
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Ekonomisk rapport för perioden januari -april 2014. Driftredovisning 
Kommunrevision Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet budget intäkter avvikelse 
helårs-

budget kostnader avvikelse 
helårs- budget- helårs- Not 

avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

-

Kommunrevision o o o o -447 -272 175 o 175 o -
- - --

-

----- ---

- l -

-- ----

-

Summa o o o o -447 -272 175 o 175 o 
Kommentarer till avvikelser 
1-"'rognosen per ne1ar TOr revisionen ar err nollresu!Ial. 
Inga ytterligare periodiseringar. Fakturering från PwC sker kvartalsvis utifrån antalet upparbetade timmar. Dessa kan variera från kvartal till kvartal. 

-
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Ekonomisk rapport för perioden januari- april 2014. Driftredovisning l 

Kommunstyrelse Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet budget intäkter avvikelse 
helårs-

budget kostnader avvikelse 
helårs- budget- helårs- Not 

avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

--

1 O Politisk verksamhet o 43 43 o -3 638 -2 014 1 624 o 1 667 o 1 -------- - ·----- - - - -

1_1~1{ommunalt partistöd o o o o -379 -379 o o o o 2 
-

13fackliga förtr()El_[ldemän o o o o -123 -119 4 o 4 o 3 
14 Kansli, strategenh o info 715 554 -161 -261 -5 392 -4 953 439 261 278 o4 
22 Näringslivsfrämjande åtg 54 1 258 1 205 o -2 063 -3 198 -1 135 o 70 o 5 

-

23 Turism 2 528 2 528 o o -3 475 -3 475 o o o o 6 
-

26 Miljö och hälsoskydd o o o o -1 315 -1 183 132 o 132 o 7 
-

27 Räddningstjänsten o o o o -9 048 -9 048 o o o o 8 --- --

31 Stöd till_samlingslokaler o o o o -350 -350 o o o o 9 
4 7 NetPort!Högskola o o o o -2 320 -2 320 o o o o 10 --- --
70 Arkiv, ekonomi- o personalad m 2 254 2 630 376 o -10 145 -10 537 -392 o -16 o 11 
71 Gemensamma servicefunkt. o 75 75 o -588 -658 -70 o 6 o 12 

72. 
-

83 Kollektivtrafik o 72 72 -7 428 -6 688 740 2222 813 2294 13 

Summa 5550 7161 1 611 -189 -46 264 -44 921 1 343 2483 2953 2294 

Kommentarer till avvikelser 
6. Det kommer att uppstå en negativ budgetavvikelse i verksamheten stug- och campinganläggningar som beror på nödvändiga drift- och 
kapitalkostnader fram till överlåtelsedatum. l dagsläget är avvikelsen beräknad till minus 900 tkr varav ca 200 tkr är löpande driftskostnader och 
resterande del internt fördelade kostnader (hyra, kapital). Detta måste analyseras ytterligare innan det läggs in i prognosen. 

13. Lägre kostnad pga återbetalning avseende föregåendeverksamhetsår. -
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Ekonomisk rapport för perioden januari -april 2014. Driftredovisning 
Festivalkommitte Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet budget intäkter avvikelse 
helårs-

budget kostnader avvikelse 
helårs- budget- helårs- Not 

avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

-- ---·c:-f--
3156 Östersjöfestival 998 998 o o -2 105 -2 105 o o o --Q -

--- -- -

---- -----

-- ----- - -

- ------ --- - --

---- --- -

-------- -

---- -

--- --------------

--- -- -- ----

-

Summa 998 998 o o -2105 -2105 o o o o 
Kommentarer till avvikelser 

Utfall har periodiserats mot budget. Inga signaler om budgetavvikelser rapporterade. 

---

Sida 7 
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Ekonomisk rapport för perioden januari- april 2014. Driftredovisning 
Nämnd för barn, ungdom och Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 
skola 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet budget intäkter awikelse 
helårs-

budget kostnader awikelse 
helårs- budget- helårs- Not 

avvikelse awikelse avvikelse awikelse 

Politisk verksamhet o o o o -375 -388 -13 -38 -13 -38 1 
Musiklire natur- och kulturskola 195 195 o -1 -3 163 -3 135 28 85 28 84 2 
Fritid~årdsverksa~nllet 360 436 76 228 -3 544 -3 551 -7 -22 69 207 3 
Gemensamma kostnader BUS o 2 2 7 -7 760 -7 984 -224 -671 -221 -663 4 

--

Barnomsorg 10 463 10 578 115 344 -69 493 -70 131 -638 -1 915 -524 -1 572 5 
Grundsärskola 62 63 o 1 -5 336 -5 252 84 252 84 253 6 
~----

2174 3 048 875 2 624 -85 309 -87 096 -1 787 -5 361 -912 ~nd_skola -2 737 7 

Summa 13 254 14 322 1 068 3 203 -174 980 -177 537 -2 557 -7 670 -1 489 -4466 

Kommentarer till avvikelser 
1. Nämndens drift uppvisar ett underskott i helårsprognosen som beror på kostnader för kurser samt arbete med delegationsordning. 
2. Musiklire natur- och kulturskola har en positiv helårsprognos som beror på personalbudgeten. 
3. Fritidsgårdsverksamheten uppvisar en positiv helårsprognos som beror på färre personal på grund av sjukskrivning, föräldraledighet m.m. 
4. BUS gemensamma verksamheter har ett underskott i helårsprognosen vilket beror på att kostnaderna för arbetsmiljörehabilitering ökar. 
5. Barnomsorgen uppvisar en negativ helårsprognos som beror på ett ökat tryck inom verksamheten för barn i behov av särskilt stöd. 

Även mentorskapet för nyutexaminerade förskolelärare bidrar till mer kostnader än budgeterat. Osäkerhet finns kring hantering av 
avdelningar inom förskola i Asarumsområdet 

6. Grundsärskolan har ett prognosliserat överskott i helårsprognosen. En osäkerhetsfaktor under året är hur mycket de 
interkommunala kostnaderna blir för verksamheten och om de blir mindre än budgeterat kan detta bidra till att resultatet 
för verksamheten blir gynnsammare 

7. Avvikelsen på intäkter beror på mer bidrag från AF, statens kulturråd, statsbidrag än budget, däremot är det en differans mellan ansökan och 
beslut från Migrationsverket som gör att det är mindre intäkter än vad som är bokad som upplupen intäkt 2013. Vilket medför ett underskott 2014 
som det ser ut efter två månader, men detta kan ändra sig under året om det kommer fler asylsökande elever. 
Avvikelsen på kostnader beror främst på personalkostnader som beror på ökat elevunderlag och licenser och övriga driftkostnader. 
Det pågår ett intensivt arbete med åtgärdsplan, för att nå så långt som möjligt en budget i balans. 

Både personalbudget och driftbudget uppvisar ett prognosliserat underskott. Underskottet har minskat jämfört med februari uppföljning på grund av att 
nämndens budgetram utökats. Det underskott som finns kvar från februari uppföljning kommer BUS-nämnden ta beslut om åtgärder vid nästa möte 22/5. 
1 denna uppföljning för april månad har det tillkommit ytterligare kostnader för bland annat barn i behov av särskilt stöd och rehabiliteringsärenden som 
inte var känt vid förra uppföljningen. 
Det pågår ett arbete med åtgärdsplan, för att nå så långt som möjligt med en budget i balans. 
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Ekonomisk rapport för perioden januari -april 2014. Driftredovisning 
Gyronasienämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet 
budget intäkter avvikelse 

helårs-
budget kostnader avvikelse 

helårs- budget- helårs- Not 
avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

1 O Politisk verksamhet o o o o -611 -123 488 1 464 488 1 464 1 
Gymnasie~~olan 7 939 8 291 352 1 055 -47 639 -48 193 -554 -1 663 -203 -608 2 
Gymnasiesärskolan 729 505 -224 -671 -5 538 -5 458 80 240 -144 -431 3 

------

·-

1-----------

- -- -------- ·-

Summa 8 668 8 796 128 384 -53 788 -53 774 14 41 142 425 
Kommentarer till awikelser 
Not 1. Ramökningen, 1 464 tkr, är inte omfördelad. 

Not 2. Avvikelsen på intäkter beror främst på bidrag från Skolverket för utveckling av APL ( arbetsplatsförlagd lärande) som inte är budgeterat, 

och något mer intäkter från Växjö Fria gymnasium än budget. 
Awikelsen på kostnader beror dels på att personalkostnader ökar när bidargen ökar, samt pga att elevgrupper har ökat. Detta kommer förmodligen 

att kunna justeras till höstterminen. Det är även ett underskott på läromedel och kapetensutveckling pga GY11. Detta kommer att justeras när ramökningen 

är fördelad. Det har tillkommit en ökad kostnad för införandet av standardarbetsplats som inte är budgeterad och som inte är beslutad på nämnden 

hur finansieringen ska ske. 

Not 3. På gymnasiesärskolan beror avvikelsen på intäkter och på kostnader på interkommunal ersättning som ser ut att bli mindre än budgeterat 
om inte det blir några större förändringar till hösten. Kostnader för läromedel och kompetensutveckling har ett underskott pga ny reform, ev kommer 
en omfördelning av budget att ske. 
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Ekonomisk rapport för perioden januari -april 2014. Driftredovisning 
Nämnd för arbetsmarknad Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr och vuxenutbildning 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet 
budget intäkter awikelse 

helårs-
budget kostnader avvikelse 

helårs- budget- helårs- Not 
awikelse avvikelse avvikelse awikelse 

------------ ---

1 O Politisk verksamhet o o o o -130 -120 10 30 10 30 1 
----- -----

47 Vuxenutbildning 4 621 7 560 2 938 8 815 -12 238 -15 502 -3 264 -9 792 -326 -978 2 
61 Arbetsmarknad 6 419 11 391 4 972 14 916 -10 614 -15 408 -4 793 -14 380 178 535 3 
731 Arbetsmarknadsgruppen 797 648 -149 -448 -797 -495 301 904 152 456 4 

---- . 

-

-

--- ----- --

Summa 11 837 19 598 7 761 23 282 -23 779 -31 525 -7 746 -23 238 15 44 
Kommentarer till avvikelser 
Not 1. 
Not 2. Vuxenutbildningen har ett beräknat underskott mot budget pga högre vht kostnader på Lärcenter samt läromedel/undervisning på SFI. 
Not 3. Arbetsmarknad har ett beräknat överskott mot budget pga ett ökat antal deltagare i Job och Fas 3. 
Not 4. Arbetsmarknadsgruppen har ett beräknat överskott pga minskade personalkostnader, pensionsavgångar och ej tillsatta tjänster samt långtidssjukskrivning. 

-- --
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Ekonomisk rapport för perioden januari -april 2014. Driftredovisning 
Kulturnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet budget intäkter avvikelse 
helårs-

budget kostnader avvikelse 
helårs- budget- helårs- Not 

avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

-- -- ----c- ~-

1 O Politisk verksamhet o o o o -122 -116 6 19 6 19 1 
-~--

28 Konsumentverksamhet 158 197 39 117 -478 -451 27 82 66 ~---~ __ 2 
31 Allmän kulturell verksamhet 153 153 o o -2 813 -2 796 17 51 17 51 3 
32 Bibliotek 257 332 74 223 -5 040 -5 201 -162 -485 -87 --~262 

-~ 

4 

~- ~ ~~ --~ -

~- ~--- --; - ---- ---

---

--··- f----' 
- ~ f----' 

--~ 

Summa 569 682 113,2 340 -8 453 -8 564 -110,7 -332 3 8 

Kommentarer till avvikelser 
Mindre avvikelser, som helhet i fas med budget. 
Not 1. 

Not 2. Mindre verksamhetskostnader än budgeterat. 

Not 3. 
Not 4. För närvarande något högre personal/verksamhetskostnader än budQeterat. 
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Ekonomisk rapport för perioden januari -april 2014. Driftredovisning 
Teknisk nämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet budget intäkter awikelse 
helårs-

budget kostnader avvikelse 
helårs- budget- helårs- Not 

avvikelse awikelse awikelse avvikelse 

_6_QOOFörv.ledning, kansli 1 852 1 858 6 o -2 590 -2 708 -118 -300 -113 -300 1 
·-

6001 Teknisk nämnd o o o o -198 -186 12 o 12 o 
- -· -

6003 Trafik 1 632 1 671 39 o -1 448 -1 447 2 o 40 0-
·-

60_1_ Tubbaryd förråd 763 530 -233 o -1 022 -817 206 -150 -27 -150 __L 
602 Gator, vägar, parkering 7 586 6 582 -1 005 o -23 030 -19 236 3 794 o 2 790 o 
631 Dataservice 5 904 5 928 24 -100 -5 789 -6 059 -270 -600 -246 -700 3 
634 Kostservice 20 975 21 019 44 o -25 393 -25 056 337 350 381 350 4 

--

635 Driftservice 10 419 10 454 35 o -12 380 -12 112 267 400 302 400 5 
6360 Fastighetsförvaltning 34204 34 208 4 o -38 053 -37 773 279 o 283 o 6 
6361 Markförvaltning. 982 1 025 42 o -1 977 -2 041 -65 o -22 o 
§362 Produktionsskog 1 011 1 011 o o -867 -853 15 o 15 o 

·-

637 städservice 7 602 7 744 142 200 -8 805 -8 661 144 200 286 400 7 
--

639_~otningstjänst 1 489 1 731 242 o -1 489 -1 425 64 o 306 o 
·-

Summa 94421 93 761 -660 100 -123 042 -118 376 4666 -100 4007 o 
Kommentarer till avvikelser ..... 

1. Kansliets budget är underfinansierad. -

2. Tubbarydsanläggningen prognosliserar ett underskott på -150 tkr p g a akut underhåll. -

3. Dataservice prognosliserar ett underskott på -700 tkr. Antalet fiberanslutningar till olika verksamheter i kommunen har ökat och intäkterna från KEAB för . ·-

backup har minskat. Förra året utökades personalstyrkan med en tjänst som till viss del finansieras med partiella ledigheter. t- -

4. Kostservice har plus på livsmedelskostnader. r--
5. Driftservice har plus på vakant enhetschef. !--
6. Fastighetsförvaltningen har höga kostnader för akut underhåll samt plus på kostnader för personal, försäkringar och fjärrvärme. i 

t~ 7. städservice har plus på personalkostnader och försäljning av verksamhet. 

. I ··-·-· ...... r------- ·-·r- . f-r--
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Ekonomisk rapport för perioden januari -april 2014. Driftredovisning 
Teknisk nämnd VA Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet budget intäkter avvikelse 
helårs-

budget kostnader avvikelse 
helårs- budget- helårs- Not 

avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

655X VA-verksamhet inkl Sternölab 23 920 24026 106 o -23 593 -23 765 -172 
,_. " r--·. .. c- r-- o f--___ _Q -66 --- ---'-'-= 1------r-----r-

6559 VA-finansiering 3658 955 -2 703 o -3 986 -1035 2950 _(J_ 247 __()_ l- l- 1-

Summa, exkl VA finansiering 23 920 24 026 106 o -23 593 -23 765 -172 o 181 o 
Kommentarer till avvikelser 
1. VA-finansiering har en positiv avvikelse pga lägre kapitalkostnader. Kommer att justeras. 

- -- --- -- -- -- - - -
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Ekonomisk rapport för perioden januari - april 2014. Driftredovisning 
Byggnadsnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet budget intäkter awikelse 
helårs-

budget kostnader awikelse 
helårs- budget- helårs- Not j 

awikelse awikelse avvikelse avvikelse 

~~-- ---1----,:-
f---- ----=204 ----13 --~-=c ---13 1-- -~---

1040 Byggnadsnämnden 
- r---~-r---- -191 c __ _g o ---- ==-= -- --'-" -~- - -·---=-

201 O BN del i förvaltn.kansli 1----·-- -315 -315 o o __ _(l o C=- --~ 

---1259 -~---1 ~~ 
--·----·-:- --cc f--

2020 Plan 429 589 - 159 _Q -66 o 93 o 
--~ --- ---168 ------:c ---- -·-~.~ r--

~21 Bygg ... 1 281 1 127 -154 o -1 449 -1 280 o 14 o -- .. --

---1 081 --82 --··-- -~-::: -----:c 
2022 Mätning 485 644 158 o -1 163 o 240 __ _Q 1 

--· ~--·~ --·-- ---~--- ~--

-- --·~ -------c-~--·- ---- ----~-f- ·~~ 

--~ ~----------·---f--~-r---- -- ~- ·~ f--
- -~ --~-f---~~ ~--~ --·- -- ----~·--~---~-r--
r--- - ~-- -- --·-- --~-- ~--- ----·~ r----f--

Summa 2195 2359 164 o -4 376 -4 205 172 o 335 o 
Kommentarer till avvikelser 
1. Positiv awikelse pga högre intäkter än förväntat, bl. a nybyggnadskartor för nya bostadsområden. 

- -- --·~- -
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Ekonomisk rapport för perioden januari -april 2014. Driftredovisning 
Fritidsnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet budget intäkter awikelse 
helårs-

budget kostnader awikelse 
helårs- budget- helårs- Not 

· .. awikelse awikelse avvikelse avvikelse 

--·---· t-·------= t--
6201 Fritidsnämnd o o o o -121 -130 -9 o -9 o 

---- ------

621 O Parkverksamhet gemensam o o o o -408 -377 31 o 31 o 
·--· ------- -------= --

6211 Parker 3106 3 067 -39 o -7 109 -6 703 406 o ___ 3~ t----·--0 1 
6212 Parkmaskiner, fritidsservice 589 656 67 o -651 -579 

f---=--
72 o 139 o 2 

t-::-=-:-~ -- . ·-----·--

6213 Naturområden 476 71 -405 o -1 320 -804 516 o 111 o 3 
-- --

6220 Fritidsadministration 192 191 -2 o -691 -589 102 o 101 o 4 
·--

6221 Fritidsanläggningar/lokaler 1 180 1 242 62 l o -6 034 -6104 -70 o -8 o 
···--- ---7 ~._Badanläggningar 1 997 1 941 -56 o -4 012 -3 677 335 o 279 o 

.--~ 

6223 Båthamnar 1 247 1 467 220 500 -1 209 -1 530 -320 -500 -100 o 6 "--··--
C:345 skärgårdsskötsel o o o o -350 -163 187 o 187 o 7 

·--

6224 övrig fritidsverksamhet 22 o -22 o -215 -179 35 o 14 o 
--- --- -- ·-

C:345 Fritidsfiske 55 43 -12 o -2 -102 -100 o -112 o 8 
.--

115 95 -20 o -2 251 -1 922 6225 Föreningsb/arrangemang 329 o 309 o +-jl_ t-=··- .... . . ·---

&3_4440 stadsteatern 63 89 25 o -46 -49 -3 o 22 o 
.-- -

C:345 Kastellet o o o o -140 -116 24 o 24 o 
Summa 9 042 8 861 -181 500 -24 558 -23 023 1 536 -500 1 354 o 
Kommentarer till avvikelser 

1. Parkenheten har låga kostnader för perioden. Höga kostnader för bostadsnära skog och lägre kostnader för säsongsbetonat arbete såsom 

gräsklippning mm. 
2. Låga kostnader för reparation och underhåll. 

3. Ettårigt tilläggsanslag på 200 tkr avsett för skötsel av fritidsområden. 
4. Vakant fritidschef 
5. Lägre personalkostnader än budgeterat. Kostnaderna ökar under sommaren då vikarier tas in. 
6. Höga anläggningskostnader inför säsongen 
7. Ettårigt tilläggsanslag på 600 tkr avsett för skärgårdsskötseL Säsongen har inte kommit igång än. 
8. Inköp av bryggor till Kroksjöarna. 

Sida 15 
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Ekonomisk rapport för perioden januari- april 2014. Driftredovisning 
Omsorgsnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet budget intäkter avvikelse 
helårs-

budget kostnader avvikelse 
helårs- budget- helårs- Not 

avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

1 09 Politisk verksamhet o o o o -517 -477 41 122 41 122 1 
-- ~-r- ~ 

50 Kansli och gemensam verksamhet o 97 97 292 -8 379 -8 250 129 386 226 678 2 

520 Äldreomsorg gemensamt o o o o -2 813 -1 846 966 2 899 966 2 899 3 
~------7 521 Hemijänst 4 823 4 768 -55 -166 -34 193 -36 276 -2 083 -6 248 -2 138 -6 414 

-

522 Särskilt boende 12 406 12 367 -40 -119 -73 899 -74 203 -304 -1 631 -343 -1 750 5 -
523 LSS 12 090 11 341 -749 1 085 -68 627 -68 891 -264 -792 -1 013 294 6 
525 Hemsjukvård l HSL o 291 291 873 -16 223 -16 426 -203 -608 88 265 7 

-

531 Dagvht, träffpunkter, anhörigstöd 83 80 -4 -11 -2 411 -2 314 97 292 93 280 ~ 
65 Bostadsanpassning o o o o -2136 -2 352 -215 -646 -215 -646 9 

Summa 29403 28 944 -459 1 954 -209 199 -211 034 -1 836 -6 228 -2 295 -4273 

Kommentarer till avvikelser 
1 . Beräknas ge ett överskott 
2. överskott som ska omfördelas till övriga verksamheter 
3. Överskott som ska omfördelas till övriga verksamheter 
4. Ett underskott pga ökade bedömda timmar i förhållande till budgeterade timmar. 
5. Särskilt boende visar ett underskott pga ökade kostnader för utskrivningsklara samt korttidsverksamhet 
Nämnden har beslutat, § 38, att ge förvaltningen i uppdrag fortsätta arbetet med analys och granskningar av underskottet, att genomföra åtgärder 
enligt särskild skrivelse och att återrapportera till sammanträdet i maj. 
6. Positiv avvikelse. 
7. Verksamheten beräknas ge ett mindre överskott. 
8. Verksamheten beräknas ge ett mindre överskott. 
9. Verksamheten beräknas överskrida budget pga ökat antal ärenden. 

- -- - - -

Sida 16 

---···---~~·--~-- -- --



Ekonomisk rapport för perioden januari- april 2014. Driftredovisning 
Socialnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet budget intäkter avvikelse helårs- budget kostnader avvikelse helårs- budget- helårs- Not 
avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

Politisk verksamhet 1091 o o o o -263 -268 -5 2 -5 2 1 
Ledning och gemensamt 550+551+559 o o o o -3 678 -3 101 577 515 577 515 2 

--

varav buffert 55111 o o o o -238 -98 140 420 140 420 3 
-

2 Social psykiatrin 524 460 462 7 -5 983 -5 973 10 30 12 37 ,_!_ 
Varav buffert 524 o o o o -73 -73 o o o o 5 
Insatser för vuxna 552+556 344 351 8 23 -4 231 -4175 56 -874 64 -852 6 

-

Barn och familj 553+555 586 703 117 122 -8 988 -9 687 -699 -635 -582 -513 7 
Försörjning 554 183 223 40 119 -8 708 -8 400 308 719 348 838 8 
varav försörjning 183 223 40 119 -6 055 -5265 790 2 166 830 2 285 r-g 
Introduktion 630+631 3 537 3 537 o o -3 537 -3 537 o o o o 10 

-- - ---------- --

Ensam k flyktingungdom 4692 4 692 o o -4 692 -4 692 o o o o 11 
lnstitutionsv med återsök 53212 o o o o o o o o o o 12 

--

Summa 6 265 6 431 166 270 -36 545 -36 297 247 -244 413 26 

Kommentarer till avvikelser 
1) Inom budgetramen. 
2) Överskott pga delvis vakanta tjänster. 
3) Endast buffert för oförutsedda händelser, komrner att täcka ökade kostnader inom övriga verksamheter inom IF O. 
4) Mindre överskott. 
5) Buffert för hot- och våldssituationer integrerat i Sosdalpsykiatrin 
6) Kostnaderna för bl. a institutionsplaceringar ligger över ramen, undrskott pga placeringar samt insatser på hemmaplan. 
7) Kostnaderna för familjehem beräknas ligga över budget på -200 tkr, institutionskostnader beräknas ligga över budget , -856 kr, 
8) Kostnader för försörjning, överskott 838 tkr. 
9) Försörjningstöd beräknas ha ett överskott 2285 tkr, pga flera satsningar bl.a Fia. 
1 O) Inom budgetram 
11) Inom budQetram 

Sida 17 



Ekonomisk rapport för perioden januari- april 2014. Driftredovisning 
Finansiering Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

avvikelse 
Verksamhet Periodens' Periodens' Periodens 

budget intäkter avvikelse 
Prognos! Periodens 

helårs- budget 
Periodens' Periodens 
kostnader avvikelse 

Prognos 
helårs-' 

avvikelse 

Periodens 
budget

avvikelse 

Prognos 
helårs-l Not 

avvikelse 

900 Pensioner 19 251 19 251 ___ o _ o -30 258 -31 258 -1 ooo -3 ooo -1 ooo -3 ooo _1_ 
909 Semsk, Po!l§lijgg mm o O o O O _ 3 421 3 421 10 264 3 421 10 264 _ _2_ 
909 VA Semsk, Popålägg mm O . O O O O O O O O O 3 
91 o Kalkyl kapitalkostri KK _ 36 611 -- 36 611 o o o o o o o ·af-4 
91 O Kalkyl kapitalkostn, VA 3 655 3 655 O O o O O o o o 5 
920 Skatteintäkter/Siutavr 427 545 428 773 1 228 3 685 O o O o 1 228 3 685 6 
930 c;enerella statsbidrag 124 276 124 253 -23 - -69 -22 103 -22 103 o o -23 -69 7 ~ 
9401 Rörliga medel O O O O O o O O O o _8_ 
9402 Ränta lån/avr KK 1 283 1 035 -248 -743 O O O O -248 -743 9 
9402 Ränta lån/avr VA O O O O -1 283 -1 283 O O O O~ 

9407 Utdeln aktier o andelar 425 425 o O o O O o o o 11 
9408_E3org_ensavgif!er 1 475 _ 1 348 -127 · -380 O O O o -127 -380 12 

19409 Övr finansiella intäkter 66 128 62 185 O O O O 62 185 13 
\9501 Rta uppl§natkapital - o O O O -2 683 -2 167 517 1 550 517 1 550 -14 
9507 lnt rta aktier o andelar o o o _ O -1 359 -1 359 O o o o 15 
951 J\vskrivningf()rdrillgar KK O O O O -67 -67 O O O o 16 
~51_f\vs)<rivning fordringar VA o O o O o O O O O o 16 
,B(i2Avgifterbankkostnader o O o O -100 -10() _ o O O o 17 
960 Avskrivni_ngarKK o O o O -25 450 -25 450 o O O o 18 
960 Avskrivningar VA o O o O_ -2 699 -2 699 o O O o 19 
9]5 Be?Virl_ster o o o o o o o o o o_~ 

978 Social§tyrels_e_n _ _ _ 1 097 1 097 O o O O O _ O O O 21 
979 Jämtstörande post, BIT r 3 507 3 507 O o O O O o O O 22 

'979 Jämtstörande post, AFA 4 533 O -4 533 -13 600 O O O o -4 533 -13 600 2~ 
982 Anslaq KF:s förfoqande o _ O o O -200 -200 O o O O 23_ 
983 Anslag KS:s förfogande _ ___ o O o O -471 -471 O O O O 24 
984 Löneökningar KS ff O O O O -7 068 -7 068 O O o O 25 
'985-Äk.liv personalpolitik - O O O O -47 -47 O O o O 26 

Summa 623 7261 620 0851 -3 6411 -10 9221 -93 7881 -90 8501 2 9381 8 8141 -7031 -2108 

Kommentarer till avvikelser 
1-2. Högre pensionskostnad och bättre utfall personalomkostnadspålägg. 
6-7. Beräknat bättre skatteutfall för 2014 enligt SKL:s senaste prognos, cirkulär 14:17 
8-17. Finansnettot förbättras pga lägre räntekostnader. 
22. Beräknad återbetalninq AF A-medel. 

-- - -·-- -·---·---- --·----------------------------
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Ekonomisk rapport för perioden januari -april 2014. Investeringsredovisning 

Nämnd, belopp i tkr 
Arets nettoinve- Periodens net- Helårsprognos Prognos hel-
steringsbudget toinvestering nettoinvestering årsavvikelse 

Kommunstyrelse 40 379 -5 958 43190 2 811 

BUS nämnd -15 200 -2 749 -12 200 3 000 

Gyronasienämnd -10 200 -423 -10 200 o 
NAV nämnd -600 -162 -600 o 
Kulturnämnd -900 -176 -900 o 
Teknisk nämnd -81 678 -11 468 -81 978 -300 

Teknisk nämnd VA -31 525 -360 -31 525 o 
Byggnadsnämnd -150 -20 -150 o 
Fritidsnämnd -43 641 -905 -23 838 19 803 

Omsorgsnämnd -5 646 -521 -5 646 o 
Socialnämnd -1 450 -191 -1 450 o 

Summa -150 611 -22 931 -125 297 25 314 

;c 

________ , _____ , ______ , __ , __ . 
... - ......... --.. -·-·----·-· -----------



Ekonomisk rapport för perioden januari- april 2014. Investeringsredovisning 

Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Helårs- Helårs-
Periodens Prognos 

Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- helårs- Sidan 
prognos prognos 

investering avvikelse 

Kommunstyrelse 90 017 1 670 75 117 -49 638 -7 628 -31 927 -5 958 2 811 2 , __ ----=-r---,,-:c _, ___ ---:c _, ____ 
- -2 749 1--' -12 200 

,,_, __ ___ ,_ --
~mnd för barn, ungdom och skola o o o -15 200 -2 749 -~000 ____]_ ------=- - __ , -------:c __ ,, __ ____ , 

f-- -10 200 
, ___ 

Gymnasienärnnd ,,, o o o -10 200 -423 -423 o 4 
-- '-----:c , __ , __ 

--~0 ------=--~62 
1---",--, -,--,'---- -~-

Nämnd för arbmarkn och vuxenutb o o o 1--" __ -600 -162 _, _ _Q ~-
Kulturnämnd 

---,=-f-----,=-____ ,-c 
1-----900 ----176 __ , __ 

o o o -900 -176 o -~-
l-eknisk nämnd 

-- --= ;-----448 -82 126 
__ , __ ----·c_ -----,,, ----=-,,_-

448 127 -11 59~ 1--- -82 426 ,_:11_ 468 -300 7 __ , __ 
----- ---- ,_,_,-= 1---'' 

Teknisk nämnd VA 13 000 1 06~ ;--~O_Q 1-- -44525 c- -----=1 428 -35 025 -360 o 8 
f:::c" ' ' , __ , ---- ___ ,,, 

;----'----= --

Byggnadsnämnd,, ~ o o -150 -20 -150 -20 o 9 ----cC-1--,-- , __ ''-'-=--'- ---==------ -----

1---19 803 
,_c_ 

Fritidsnämnd o o o -43 641 -905 l- -23838 -905 10 f-=--CC _, __ , __ __ , __ , 
__ , -5 64-6 ----=sil ---__ ,_-=-:-_, __ = 1--""-

Q_msorgsnämnd o o o ----=5646 -521 o 11 
, __ ;:: ____ , 1-------

1---' -1 450 f- ----=191 c- -1 4-so 
----- c_-:-r-----'::C -12 §ocialnämnd o o 1--- o -191 o 

,--- 1------ r----,,-___ ,, __ f--',_, --

,_ 1---,-1------,-c--,----,-

, __ ----r--,--_ ~, __ , __ r-'---- ,_~ 

Summa 103 465 2 865 79 065 -254 076 -25 796 -204 362 -22 931 25 314 

Kommentarer till avvikelser, se respektive nämnd. 

_, _, 
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Ekonomisk rapport för perioden januari- april 2014. Investeringsredovisning 
Kommunstyrelse Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Projekt Arsbudget Bokfört 
Helårs-

Arsbudget Bokfört 
Helårs- Periodens netto- Prognos hel-

Not prognos prognos investering årsavvikelse 

0001 VA inre Skärgården o o o o o o o o 1 
ööö2 Ostra Piren 

~~ 

g goo 
-

o o -15 650 ö o -5 750 o 2 
0018 BLC industriområde 

----

10ÖOO o 5 000 -3 000 o -2 000 o -4 000 3 
0022 Vä(lga fiskh, Väggaparken o o o -200 o -200 o o 4 
0024 LindEmborg o o o -200 - o -200 o o 5 

---

OQ;:>5 Tubbatorg o o o -200 o -200 o o 6 
~_§l<agsborg 1 600 o 1 600 -1 205 -14 -1 205 -14 o 7 

--

0027 Vettekullaområdet 4 760 o 4 760 -5 000 -2 613 -5 000 -2 613 o 8 
~(l_§tärnö detaljplan ~~ o o o -236 o -236 o o g 

Q033 BLC MOS,Hamnspflr, Bangård, 53 557 108g,5 53 557 _g672 -2022 -4 600 _g33 5 072 ~ 
0034 Stilleryd småindomr 650 o 650 o 

~--~ ~~ 

o o o o c1l 
00:36 Stilleryd småindomr KHetapp 2 o o o -1 600 o -1 600 o o 12 
0102 Svärdet och Fästet 1 300 o 1 300 o o o o o 13 -
0103 Notavalla 500 250 500 o o o 250 o 14 -
0104 Övre Asarumsdalen 1 350 330 1 350 -263 -277 -263 53 o Ht 0106 Asarum fd flygfältet o o o o -28 -28 -28 -28 6 
020g Detaljplan Mörrum73:4 o o o -250 o -250 o o 17 
021QDetajlplan Mörrum 67:74 o o o -100 o -100 o o 18 

~· -
0304 Guövik östra 6 300 o 6 300 -3 000 o -3 000 o o 1g 
1100 strategisk utveckling 

-

o o o -1 550 o -1 550 o o 20 
-

11 og Rådhuset reserv el 100 o 100 -100 -68 -100 -68 o 21 
11g5 Kultur/Bibliotekshus o o o -4 615 -3g1 -3 000 -3g1 1 615 22 

-

~!l_&ende o dokumenthantering o o -387 -431 o -431 -431 -44 23 
;:>122 Digital informationsskylt o o o -100 o -100 o o 24 -
2124 lntranät o o o -40 -40 _g4 -40 -54 25 

----- ~- ---

2126 Förvärv HEistaryd 3:117 o o o -1 700 -1 700 -1 700 -1 700 o 26 
2501 Inventarier Ks o o o -270 -41 -270 -41 o ~ - --·--

2502 Semesterbyar, upprustning o o o -300 -4 -50 -4 250 28 

Summa 90 017 1 670 75117 -49 638 -7 628 -31 927 -5 958 2 811 

Kommentarer till avvikelser 

3. Lägre inkomster från markförsälj ni ng. Kopplat till detta bedöms även utgifterna bli lägre. 
1 O. Projektet i det närmaste klart. Utgifterna blir ca 5 m n kr lägre än anslagna medel. 
22. Projektledaren gör bedömningen att av anslagna medel kommer ca 1,6 mnkr inte att förbrukas i år. 
28. Direkt följd av försäljningen av slug- och campinganläggningarna. 

~'"·· '2 



Ekonomisk rapport för perioden januari- april 2014. Investeringsredovisning 

Nämnd för barn, ungdom och skola Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Helårs· Helårs-
Periodens Prognos 

Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- helårs- Not prognos prognos 
investering awikelse 

1153 j\sarums Bildningscenter. -5 500 -1 000 -5 500 __ -1Q.Qg o 1 
--·· --· ·-- --3000 1154 Klockebackskolan, kök -4 000 -2 f- ____:1_000 -2 2 ·-- --·--= ---- ---- -----=-

2401 stadigvarande läromedel -700 o -700 o o 3 
---·-- ------=----

2406_1T -utveckling -2 500 - __:1_()71 - -2 500 ____ -_1 ?.g o 4 
-2 500 

f---·--~ -,-
2407 lnv och arb.miljö -676 __ -2500 -676 o 5 

--··· ---··--·· f-------

·-1----------·-

--- ---- f-----·- ·-

Summa o o o -15 200 -2 749 -12 200 -2 749 3 000 

Kommentarer till awikelser 
Investeringsbudgeten kommer att förbrukas under året, förutom Klockebackskolans kök. 
Not 2. Ett underlag för beslut om omfördelning av investeringsmedel finns till BUS-nämndens möte den 22 maj. 
Behov finns att renovera Korpadalens-, Prästslättens-, Kloekebackens fritidshem och Bullerbyns förskola. 

-· - -- -- -- -- -· -· 
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Ekonomisk rapport för perioden januari- april 2014. Investeringsredovisning 

Gymnasienämnd Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Helårs- Helårs-
Periodens Prognos 

Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- helårs- Not 
prognos prognos 

investering awikelse 

---- --

2510 stadigvarande läromedel -1 000 -107 -1 000 -107 o 1 
-- -

2511 Datorer -1 BO? -196 -1 800 -196 o 2 
-- ---- -- -

2513 Arbetsmiljöåtgärder -1 400 -162 -1 400 -162 o 3 
2514 stadigvarande lärarn. GY11 o 42 o 42 o 4 

--

2603 Labsalar, \fäggaskolan -6 000 o -6 000 o o 5 
-

··!---

-

. - 1---

Summa o o o -10 200 -423 -10 200 -423 o 

Kommentarer till avvikelser 

Investeringsbudgeten kommer att förbrukas under året. 
Not 4. En kreditfaktura som kommer att regleras. 

---
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Ekonomisk rapport för perioden januari- april 2014. Investeringsredovisning 

Nämnd för arbmarkn och vuxenutb Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Helårs- Helårs-
Periodens Prognos 

Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- helårs- Not prognos prognos 
investering avvikelse 

-
2510 Stadiqvarande läromedel -150 -56 -150 -56 o 1 
2511 Datorer -250 -92 -250 -92 o 2 -- -·--

261 O Utrustningarbmarknad -200 -15 -200 -15 o 3 
-------- --- --

-

·---

-- -

------- --

-i--

-

Summa o o o -600 -162 -600 -162 o 
Kommentarer till avvikelser 

Sida 5 
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Ekonomisk rapport för perioden januari- april 2014. Investeringsredovisning 

Kulturnämnd Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Helårs- Helårs-
Periodens Prognos 

Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- c, helårs- Not prognos prognos 
investering avvikelse 

---- --·--·.- --

~()5 Inventarier bibliotek -150 o -124 o f------ -- _l§_ 1 
2506 lnfo teknologi .c -150 -176 -176 -176 -26 2 1----- .----c s 2507. Konstn utsmyckning -150 o -150 o o 

c . -------·,--c 

1-2509 Inventarier ABC -150 o -150 1--- ,_Q o 4 
---c--

~15 Inventarier Lokstallarna -300 o -300 o o 5 
----· 

--. --· --··--- -

-- ---cc ___ t--
.--··-- --·--- t--

t- ---·-·· -- ----- t--
c----- -

----·- -

Summa o o o -900 -176 -900 -176 o 
Kommentarer till avvikelser 

- -· --c 
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Ekonomisk rapport för perioden januari -april 2014. Investeringsredovisning 
Teknisk nämnd Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 
Projekt Arsbudget Bokfört 

Helårs-
Arsbudget Bokfört Helårs- Periodens netto- Prognos helårs-

Not oroanos pro!! nos investerinQ avvikelse 

10Q1 Gatuavdelning maskiner/fordon o o o -2 902 -5 -2 902 -5 o 
1003 städmaskiner o o o -300 ~146 -300 -146 o -
jQQi'_lf]ventarier adm SHBF o o o -100 -32 -100 -32 o-
1009 Fordon sotningsijånsten o o o -482 o -482 o o 
j1Q2 Bus~IJ~II[Jiatser 448 o 448 -856 o -856 o o __ -
1138 Miliöåtqärder Tubbarvd o o o -820 -13 -820 -13 o -
1139 Tubbarvd, säkerhetsstaket o o o -200 o -200 o o 
1153 Asarums Bildninqscenter o o o -51 357 -9 856 -51 357 -9 856 

--

o-
clJliY_årcjprograrn Väggaskolan A o o o -550 o -550 o o-
1179_Jrädgår(jsföränringar o o o -500 o -500 o o-
_1182 Tärnö byqgnader o o o -2 000 o -2 000 o o 
1184 Miliöåtaärder o o o -1 000 -90 -1 000 -90 o 
1198 Kallbadhus VA-ledning, fastighet o o o -306 -10 -306 -10 o 

-
1301 Kallbadhus väg, qata o o o 

--
-200 o -200 o o 

1302 Akroksbron, qata o o o -31 o -31 o o 
1303 Utbyqqnad och förbättring vägnätet o o o -500 o -500 o o 

-
1306 Ombv!'mnad överqånqsställe o o o -205 o -205 o o -
1307 Tillqänqliqhetsanpassninq o o o -410 o -410 o o _ 
_13()§ GCM-vägnät, utbyqgnad o o o -3 000 o -3 000 o o -
~10 Trafikmiljö Asarum o o o -300 o -300 o o 
1311 Gatu- och väqbelvsninq, ombyqqnad o o o -2 863 o -2 863 o o 
1316 Belysning gata o o o -550 

--o -550 o o -- -
1318 Boktrvckareqatan o o o -572 o -572 o o - --- . -

1320 Torqet ombyqqnad o o o o -242 -300 -242 -300 1_ -
1322 Norra infarten cirkulation o o o -5299 -106 -5299 -106 o ---- ----- ---------

1325 T rafiksäkerhetsåtaärder o o o -300 -28 -300 -28 o - --- -

1326 Enskilda väaar, förstärkninq o o o -500 o -500 o o 
--

1342 Aaatan, staketbvte o o o -100 o -100 o o_ 
1345 Hälsans stia o o o -40 o -40 o o -
21Q:3Car[Jort, fE!ckverk~Yiigga o o o -544 o -544 o o ------ -

2104,_ Tran_Sfl()rtfOrdon, släpv,.gn o o o -1 200 -18 -1 200 -18 o -
2106 Passagesystem anläggningar o o o -200 o -200 o o 
2107 Portalen, systembyggnad SBA o o o -75 -79 -75 -79 o 

-

2109 Datautrustning datakontor o o o ----
-1 000 -206 -1 000 -206 o 

--

21_1_Q_Enhetlig !T-plattform o o o -354 -159 -354 -159 o 
--

2115 Rådhusets sammanträdesrum o o o -100 -51 -100 -51 o 
1_1_18Vägga lP, garage _ _ _ o o o -700 o -700 o o-
2402 Utrustninq kostverksamhet o o o -1 470 -104 -1 470 -104 o 
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Ekonomisk rapport för perioden januari- april 2014. Investeringsredovisning 
Teknisk nämnd Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Projekt Arsbudget Bokfört 
Helårs-

Arsbudget Bokfört 
Helårs- Periodens netto- Prognos helårs-

Not oroqnos oroqnos investerina avvikelse 
2603~ Labsalar Väggaskolan o o o -240 -47 -240 -47 

:~ 
__ ,_ 

Pågående AO Gata/trafik o 127 o o -326 o -199 
~"§gående AO Tubbaryd förråd o o o o -77 o -77 o 

Summa 448 127 448 -82 126 -11 595 -82 426 -11 468 -300 

Kommentarer till avvikelser 
~--~--w ................ 

1. Gestaltningen av stortorget har en prognosliserad helårsavvikelse på -300 tkr. Samarbetet med dåvarande konsult, enligt ramavtal, avbröts för att öka kvaliteten i 
projektet. Programhandlingarna är nu något mer detaljerade än normalt. 

!··················· ----
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Ekonomisk rapport för perioden januari -april 2014. Investeringsredovisning 
Teknisk nämnd VA Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Projekt Arsbudget Bokfört 
Helårs-

Arsbudget Bokfört 
Helårs- Periodens netto- Prognos helårs-

Not 
proanas proanas investerinc avvikelse 

1002 Stemölaboratoriet inventarier o o o -100 o -100 o o 
1 005 V AcvElrk servicefordon o o o -1170 -55 -1170 -55 o 
1 006 V A-verk maskiner o o o -100 o -100 o o -

1008 VA inventarier o o o -30 o -30 o o 
_1501 Nyanl. Vattenledningar 1150 497 1 150 -1 150 o -1150 497 o 
1504 Nvanl. Avlooj)sledn. & dagvatten 1 150 572 1 150 -1150 o -1 150 572 o 
1520 Åtgärder dricksvatten o o o -1 500 o -1 500 o o 
1530 Åtgärderavlopp o o o -1 500 o -1 500 o o 
1540 VA-utbyggnad Matvik-Hällaryd 10 700 o 1 200 -13 500 o -4000 o o 1 

-

_1541 Mörrum & Stemö ARV, L-sjön VV o o o -15 897 -10 -15 897 -10 o 
1543 VA-Tämö _ o o o o -104 o -104 o 2 

---

1550 TrvcksteQrinQ o o o -4 500 o -4500 o o 
1552 Åtg. Ringamåla v'T o o o -3 300 o -3 300 o o 

----------

1_ 560 Pumpstationer o o o -628 o -628 o o 
--

o 
--

Pågående AO VA o o o o -1 259 -1 259 o o 
---- ---

---

Summa 13 000 1 069 3500 -44525 -1 428 -35 025 -360 o 
Kommentarer till avvikelser 
1. 9,5 mnkr kommer att förbrukas under 2015 och finns med i Budget 2015, både som inkomst och utgift. 

2. Utgifter avser slutbesiktning av VA Tärnö 

- ··--

----

- ·-

------

---

---- -

-
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Ekonomisk rapport för perioden januari- april 2014. Investeringsredovisning 

Byggnadsnämnd Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Helårs- Helårs-
Periodens Prognos 

Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- helårs- Not 
prognos prognos 

investering avvikelse 

~--

0021 ~Utvecklingsområden o o o -75 o -75 o o 
~ 

1007 lnv adm SHBF o o o -75 -20 -75 -20 o 
~- ~ ~ - ~ 

---

~ ~ -

-~ ~- . 

~-

- --

----- ----

-

- --
-

Summa o o o -150 -20 -150 -20 o 
Kommentarer till avvikelser 
Byggnadsnämndens investeringsbudget kommer att förbrukas l l l l l l 

------
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Ekonomisk rapport för perioden januari- april 2014. Investeringsredovisning 
Fritidsnämnd Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Projekt Arsbudget Bokfört 
Helårs-

Arsbudget Bokfört 
Helårs- Periodens netto- Prognos helårs-

Nol prognos prognos investering avvikelse 

r!Q94 Parkavd fordon/gräsklipp o o -

··----'~ 
... :w2 -. -1 934 

- .. ----;; -o -162 o 
__ .. __ 0 ----o ·-- -----:: ---

-~3~ 
----·~ -----·~ i--

1401 Förnyelse, parker/lekpl ·-- o i-- -3 250 ------4 o o ·----" c-----C; ·--·-- --·-----

1402 Parkanl Mieåparken --_() o r----g r--- -1 899 ~___g_ __ -_1 ~~ --.--·--0 ____ _g c-----;; ··-

~06 Tillgänglig.anp park/lekp___ _ i------0 ---~ f--- _(l i-----~~ _. __ 0 -901 o o ---=20o ··--·--·.;; c------ 1---
,1±?9 Mieåparken, detaljplan --· _ r--- o o i-----·--0 -200 ---~ o o 

o r-- _{5oo r- . -2 500 
~·--··~ r-------~ r--1421 Motionsslingor ·--· o o o ~··--~ r------_(l ---- ·.-- ... --~ r--

2508 Kastellet .--- _ o o _.g -500 -1 c.. __ -~ ---·---1 o ---

t-- ----=?O o --·----=- ----·--

2527 P-plats VäggalP & bad ______ o o r--- o -----4 -700 -·----0 o ---- ----o --.~ --·----

~A~arums lP, renovering_ i--- o o r-- -1 952 __ _Q f-----' 9.~ i---- __ 0 o --- ----·--

~.Spontanidrottsplats Mörrum ·--- _ r----·--0 --~ r--- _g c----=ll1~ o __ -2~ o 1----__ 0 i--- ---=16 ··----.~ 

~~5Trumma Kieholmen o __() __ _Q i-----6~~ -632 --- ____::16 r--·----0 --- --~9oQ ~39 Fritidsbåtplatser Solskensviken o o o -900 ,----0 o i-----·--0 ·--· ---200 ;-- -200 
----

~Skateboardplaner2010 .. ·--· o __() o ___ O f---. __ 0 o 
-3oo --_3oQ --·----· 

2541 Väggabadet, staket, passersystem o o o ____ o_ o o 
-987 r--- -987 -----c r---···--2542 Vägg.,badet strandbad __ 1---· o o i---·--0 -4 -4 o ---'::' 1--- :2oOO ---o; 1---·· ~------:: r----- . .;; 1--· 

~Tämö, sanitetsbyggnader (2st) ___ o o 1----0 __ __g f-~gg 1---- __() o --·-- ---;o 1--- --'.:' 1--
~-Upprustning badplatser o o o -239 o -239 ·~ o 

___ _g l--- __g o -256 o -256 
-----.;; c--2562 Spontanid r pi. Karlshamn __ o 

- .. -- __() 
-600 - --=43 --~60o 1---·-- -

2563 Idrottspi inventarier o o o -43 o 
--··~ r--- r-------=25 ----·~ 1----·--

~? Adm dataprogram, fritid . o o o -25 o 1-----_g 1---- __ O --- r--
~~7 Svanevik markberedning, el o VA o o o -700 o -700 o t----__ 0 ---- ---. ----;o 
2589 Bryggor,toalett skärgård o o o -45 o -45 o o 

-20 203 r-- -63 ·---400 1------=63 . ~19863 -;-~(j Träningshall Jössarinken __ . __ 0 o o _1_ --- ·--·. ---~ 

.-- .. ---· ·-----1--- r------r----- -

AO --··-cc 1----· f-----cc 1------ -

o 3601 Buskage 
···--·· l-- o r-------4 ----- .. - -. 

1§02 Tillgänglighetsanpassning o o o ----·--- ·-- --·.-i--- ----=21 --··~- -

3603 Parker .... o -21 
·--- ---~ ----·----

3604 Snäckan o -38 -38 ----1--- ---- ·-----

3605 Teaterparken ... o -12 -12 
--- ---- -------

~gatan, cityhuset o -76 -76 
--·. --r---- ---'-" ------- -

~4 Mieåparken .. o o o --·--r--- .-=12o ·--· . 
~ 6 Apailavägens lekplats _ o -120 

--- ---~ --··--·--·· 

~617 Murklavägens lekplats_ o -88 
~·-

-88 
-------- ·----·· 

3618 Nygårdsvägens lekplats o -91 --~ -~.--- --

~OI.Ionvägens lekplats o -169 ___ -_16~ --·- --.--·--~-

3622 Juldekorationer o o o 
---. ---··-- -

Summa o o o -43 641 -905 -23 838 -905 19 803 

Kommentarer till avvikelser 
1. 2014 Detaljplan. Awaktar vidare politiska beslut 
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Ekonomisk rapport för perioden januari -april 2014. Investeringsredovisning 

Omsorgsnämnd Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Helårs- Helårs-
Periodens Prognos 

Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- helårs- Not 
prognos prognos 

investering avvikelse 

~0, Inventarier, arbetsmiljöåtgärder 
--·-t-- --· --

o o -850 
-

o -76 -850 -76 o ~· .---- --·--·-= 
2757, Reinvsteringar, nyinvsteringar IT o o o -700 -198 -700 -198 o f-2-
2758, Sängar särskilda boende o o o -400 -48 -400 -48 

--··---= o 3 
2767, Ombyggnad RC Björkhalla 

·--·-- --·.---~· o o o -151 -139 -151 -139 o 
te;·- --· .-- -

2772, Utökat brandskydd o o o -2 845 -60 -2 845 -60 o 5 
~3_, Extra investeringar särskilt boende . o o o -700 o -700 o . --·-----= 

.._§ o 
-----l----·-= 

Summa o o o -5 646 -521 -5 646 -521 o 

Kommentarer till avvikelser 

1. Investeringar till kontor och gemensamma utrymmen samt mindre om byggnationer av arbetsmiljöskäl 

2. Utbyte och utveckling av !T-utrustning. 
3. Sängar till särskilt boende. Dessa byts ut kontinuerligt under året. 
4. Inventarier till daglig verksamhet inom LSS 
5. Utökning av brandskydd inom omsorgsnämndens särskilda boenden 
6. Extra investeringsmedel för utbyte av inventarier i särskilt boende inom Sol och LSS 

Sida 11 
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Ekonomisk rapport för perioden januari- april 2014. Investeringsredovisning 

Socialnämnd Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Helårs- Helårs-
Periodens Prognos 

Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- helårs- Not 
prognos prognos 

investering avvikelse 

2736 Inventarier, arbetsmi~ö -150 -25 -150 -25 o r---3. 
2,137_ Förbättrat brandskydd -300 o -200 o 10o 2 
2738 Renovering lägenheter -200 -77 -300 -77 -100 3 

-

2743 En Ingång lfO _ -200 o -200 o o 4 
·-

2756 Reinv!lnvesteringar IT . -100 -89 -100 -89 o 5 
o ----:· 

2774 Ombyggnad Bäckgården -500 o -500 o 6 r----- ... --- ··-

-

·-

--

--

Summa o o o -1 450 -191 -1 450 -191 o 

Kommentarer till avvikelser 
1. Inventarier kommer att ansakaffas under året 
2. Förbättrat brandskydd, kommer att användas under året upp till 200 tkr. 
3. Renovering av lägenheter kommer atrt överskrida med 100 tkr pga en totalrenovering av en lägenhet. 
4. Anskaffning av inventarier till nya lokalen 
5. Reinvesteringar lt enligt planen 
6. Ombyggnad Bäckegården 

--· 
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16 maj 2014 

MÅNADsUPPFÖLJNING FÖR BOLAGEN PER 2014-04-30 

stadsvapnet och kommunstyrelsen tillhanda 

Sammanfattning och kommentarer 

Ekonomisk översikt 
Föreliggande ekonomiska rapport per 2014-04-30 bygger på sifferuppgifter och bedömningar 
från respektive bolag. För sammanställning och kommentarer ansvarar ekonomikontoret 

Efter fyra månader av år 2014 uppvisar bolagen ett resultat irmebärande att helårsresultatet 
prognostiseras enligt följande: 

Budgetuppföljning per 2014-04-30 vad avser drift (mnkr) 

Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2013 

Karlshamn Energi AB 12,1 12,8 9,6 -3,2 

Karlshamnsbostäder 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 -2,9 -3,2 

Investeringsuppföljning per 2014-04-30 (mnkr) 

Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 
Karlshamn Energi AB 40,9 33,8 34,3 -0,5 
Karlshamnsbostäder AB 33,9 30,0 30,0 0,0 
Karlshamns Hamn AB 10,1 77,4 77,4 0,0 
Karlshamnsfastigheter AB 3,0 20,5 10,5 10,0 
stadsvapnet i Karlshamn AB 0,0 0,0 0,0 0,0 
S:a investeringar 87,9 161,7 152,2 9,5 

Som framgår av sammanställningen, efter fyra månader av år 2014, bedömer Karlshamn 
Energi AB att man inte kan nå upp till budgeterat resultat. Övriga bolag gör bedömningen att 
man får år 2014 ska klara ett resultat minst i nivå med vad som budgeterats. 



16maj 2014 

Karlshamn Energi AB:s årsprognos för 2014 är 3,2 mnla sämre än budget efter fyra 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 82 %, 
vindkraftsproduktion mot budget 119 %, årsprognos inmatning i elnätet mot budget 97 %, 
årsprognos fjärrvärmeförsäljning mot budget 95 % och årsprognos elförsäljning mot budget 
89%. 

Arsprognosen för Karlshamnsbostäder AB ligger lika med budget efter fyra månader av året. 
Bolaget bedömer att räntekostnaderna kommer att bli ytterligare lite lägre än budgeterat. 
Dessutom är uppvärmningskostnaderna lägre än förväntat. Besparingarna kommer att 
användas till att öka underhållsnivån. Vakanserna är fortsatt låga och antalet omflyttningar 
ligger på en bra nivå. 

Karlshamns Hamn AB:s årsprognos för 2014 ligger efter fyra månader lika med budget. 
Under årets första fyra månader har volymerna i hamnen varit i paritet med budget. 

Hitintills i år har bolaget investerat 3,5 mnkr. 

Karlshamnsfastigheter AB redovisar efter fyra månader av året en årsprognos som ligger i 
nivå med budget. Förslaget med byggnation av etapp 5 a, på Östra Piren, har nu godkänts av 
kommunfullmäktige. 

Den totala ekonomiska situationen efter 2014 års fyra första månader pekar sammantaget på 
ett resultat före skatt som är 3,2 mnkr sämre än budget. Bedömningen är dock att 
koncernbidrag av planerad storlek kan lämnas till stadsvapnet AB. 

Prognosen för 2014 års koncernmässiga resultat ligger på -2,9 mnkr. 

~/##t# 
Hans Hyllstedt 
Ekonomichef 

t~~~~ 
Marita Lindström 
Ekonomisamordnare 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 140 

Kommunstyrelsen 2014-05-20 

§ 110 201411794 

Finansrapport per 2014-04-30 

Kommunstyrelsens beslut 

att godkänna finansrapporten 

att överlämna densamma till kommunfullmäktige och f6reslå kommunfullmäktige att ta 
rapporten med godkärmande till dagens protokoll. 

Sammanfattning 

Av Karlshamns kommuns finanspolicy, fastställd av KF 2003-12-01, § 153, framgår att 
den finansiella verksamheten skall rapporteras till kommunstyrelsen vid utgången av 
april och augusti samt i anslutning till årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 

• Finansrapport per 2014-04-30. 



FINANSRAPPORT PER 140430 
. - . 
Lang1vare1 Arssnitt VA 

Låne nr ändamål Ka11italskuld Ränta 140430 ränta Amorterat 
823414 Nordea 

436 Gruppbostäder 6 552 000 2,82% rörlig o 
o 

823416 Handelsbanken 
467 ersätter Dexia 460 30 000 000 o 
468 ersätter lån 451 30 000 000 

823419 Kommuninvest 
451 l ndividuell pensionsdel o o 
463 Ers lån 456 30 000 000 o 
464 22 000 000 o 
465 30 000 000 o 
466 Nyupplån. investeringar 70 000 000 

SUMMA Helårsberäknade lån 218 552 000 

Prognos helårsränta 218 552 000 

Betald Aterstår att Helårs 
ränta betala prognqs Tecknat/ Förfaller 

46 538 155 500 201 038 Fr 2002-02-20, amorteras 500 kkr/1 ggr /år 

192 750 578 250 771 000 Fr 2013-06-13, Konv 2018-03-30 
o 660 000 660 000 Fr 2014-02-04, Konv 2019-01-30 

281 250 o 281 250 5 år,Konv 2014-02-04 
270 413 319 587 590 000 Fr 2009-10-08, löpande 
146 850 440 550 587 400 Konv 2015-05-12, ersätter lån 457 
216 000 648 000 864 000 Konv 2016-02-21, ersätter lån 452 
505 750 1 517 250 2 023 000 Konv 2020-06-11, nyupplåning juni 2013 

1 s5s ss1 4 319 137 1umm~.il!.~~~~~i~~ 

Helår prognos 
Betalt 
Periodiserad ränta 4/12 

1 659 551 
1 992 883 
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Andel lån per långivare Belopp Andel 
Nordea 6 552 000 3,00% 
Kommuninvest 152 000 000 69,55% 
Handelsbanken 60 000 000 27,45% 
Totalt 218 552 000 100,00% 

TOTAL LÅNESKULD 218 552 000 
varav bundna lån 182 000 000 
andelbundnalån 83% 
Amortering enl plan 500 000 
Amortering utöver plan o 
Genomsnittlig låneränta: 2,74% 

LIKVIDITET 
Banktillgodohavande 3014 106 113 226 
Utnyttjad kreditlimit o 

PLACERINGAR 
KPA-Likviditetsreserv1ond o 

Finanspolicy, KF 2003-12-01 § 153 reglerar förutsättningarna för upplåning. 

Andelen bundna lån bör i normalfallet ligga i intervallet 2-5 år och andelen lån med rörlig ränta bör inte överstiga 50%. 

Högst 40 % av de bundna lånen i skuldportföljen får omsättas/ förfalla under ett och samma år. 

Förfaller Belopp \n del som förfaller per år 

2014 30 000 000 
2015 22 000 000 
2016 30 000 000 

2018 30 000 000 
2020 70 000 000 

löpande* 36 552 000 

0,1372671 
0,10066254 

0,1372671 

o, 1372671 
0,32028991 
0,16724624 

l SUMMA 218 552 000 11inkl årets amortering 0,5 mnkr 

Arsamortering enligt plan= 0,5 mnkr, vilket återstår att amortera 2014. 

Genomsnittlig låneränta är ca 2, 7 4 % på kapitalskulden 3014-14. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 

Kommunstyrelsen 2014-05-20 

§ 111 2014/1597 

Förslag om komplettering i Riktlinjer fdr investeringar och leasing i 
Karlshamns kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att komplettera punkten 9.1 Avyttring av lös egendom med följande text 
"över lO basbelopp krävs beslut av ekonomichef(stfekonomichef)" 

att komplettera punkten 9.1 Avyttring av lös egendom med följande text 

141 

"Vid försäljning av lös egendom, då denna samtidigt ersätts av annan lös egendom 
(inbyte), ska bruttoredovisning tillämpas. Det innebär att det tydligt ska framgå 
försäljningspris på den egendom som avyttras samt inköpspris på den tillgång som köps 
in istället." 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-24 § l 00 om Riktlinjer för investeringar och 
leasing i Karlshamns kommun. 

Ekonomikontoret har uppmärksmat att det i Kap 9 .l Avyttring lös egendom behöver 
förtydligas vem som har rätten att besluta om avyttring och kassation av lös egendom 
där värdet överstiger l O basbelopp. 

Ekonomikontoret föreslår att ekonomichefen, med sft ekonomichef som ersättare, ges 
beslutanderätten i dessa ärenden. 

Dessutom behöver det klargöras hur hantering ska ske då egendom ersätts genom 
inbyte. Genom att tillämpa bruttoinvestering d v s att det tydligt framgår försäljnings
respektive inköpspris får vi korrekta uppgifter i anläggningsregistret 

Vid såväl anskaffning som försäljning av anläggningstillgång är det viktigt att meddela 
ekonomikontoret så att anläggningsregistret kan hållas uppdaterat. 

Beslutsunderlag 

• Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-04-23 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2014-04-29 § 81. 



Till Kommunfullmäktige 

Förslag om komplettering i Riktlinjer för investeringar och leasing i 
Karlshamns kommun 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade 2013-06-24, § 100 om 
Riktlinjer för investeringar och leasing i Karlshamns kommun. 

Ekonomikontoret har uppmärksammat att det i Kap 9.1 Avyttring lös egendom 
behöver förtydligas vem som har rätten att besluta om avyttring och kassation av 
lös egendom där värdet överstiger 10 basbelopp. 

Ekonomikontoret föreslår att ekonomichefen, med stf ekonomichef som ersättare, 
ges beslutanderätten i dessa ärenden. 

Dessutom behöver det klargöras hur hantering ska ske då egendom ersätts genom 
inbyte. Genom att tillämpa bruttoredovisning d v s att det tydligt framgår 
försäljnings- respektive inköpspris får vi korrekta uppgifter i anläggningsregistret 

Vid såväl anskaffning som försäljning av anläggningstillgång är det viktigt att 
meddela ekonomikontoret så att anläggningsregistret kan hållas uppdaterat. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige 

att föreslå kommunfullmäktige att komplettera punkten 9.1 Avyttring av lös 
egendom med följande text" över 10 basbelopp krävs beslut av ekonomichef (stf 
ekonomichef)". 

att föreslå kommunfullmäktige att komplettera punkten 9.1 Avyttring av lös 
egendom med följande text" Vid försäljning av lös egendom, då denna samtidigt 
ersätts av annan lös egendom (inbyte), ska bruttoredovisning tillämpas. Det 
innebär att det tydligt ska framgå försäljningspris på den egendom som avyttras 
samt inköpspris på den tillgång som köps in istället." 

l tjänsten 

6lf!~ 
Ekonomichef 

()Jd;·· 
Ulrika Hägvall Lundberg 
Redovisningschef j stf ekonomichef 



• Offentliga belysningsanläggningar för gator, vägar och allmänna platser, till exempel 
nät, jordkabel och friledning, stolpar, armaturer, trafikmärkesbelysning 

• Kajer och bryggor av betong, sten och dylikt 

20 år 
• Industrispår, parkeringsplatser, idrottsplaner, motionsspår, planteringar, 

inhägnader med mera 
• Brunnar, upplagsplatser 
• Kajer och bryggor av trä eller annat mindre varaktigt material 

10 år 
• Belysning av motionsspår, trafikmärken och liknande 
• Bad- och båtplatsutrustning, exempelvis flytbryggor och dylikt 

9 Avyttring av anläggningstillgång 
Vid alla avyttringar gäller affärsmässighet, det vill säga bästa möjliga ekonomiska er· 
sättning ska eftersträvas. 

Avyttrad, kasserad eller utrangerad anläggningstillgång skall rapporteras till 
ekonomikontoret för justering i anläggningsregi stret. 

9.1 Lös egendom 
Vid avyttring och kassation av lös egendom där värdet ligger 

under 2 basbelopp krävs beslut av enhetschef 

mellan 2 och 5 basbelopp erfordras beslut av förvaltningschef 

mellan 5 och 10 basbelopp krävs beslut av upphandlingschef 

Intern försäljning av inventarier ska ske till bokfört värde. 

Dokumentation vid avyttring 
Överstiger försäljningsvärdet 5 basbelopp krävs anbudsförfarande där 
förfrågningsunderlag beslutas av upphandlingschef eller nämnd. Under 5 basbelopp 
krävs dokumentation i form av skriftliga offerter. Se kommunstyrelsens 

( delegationsordning. 

9.2 Fast egendom 
Försäljning av fast egendom. Se kommunstyrelsens delegationsordning. 

14 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 142 

Kommunstyrelsen 2014-05-20 

§ 112 2014/1151 

Tilläggsanslag för säker identifiering, Metakatalog 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att införande av Metakatalog finansieras med 0,8 mnkr i 2014 års investeringsbudget 
genom ökad upplåning 

att kostnader för extra personal och konsulthjälp som tillsammans beräknats till 0,9 
mnkr finansieras inom tekniska nämndens driftbudgetram 2014. 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen att under 2014 anslå pengar till 
införande av Metakatalog (säker identitetshantering), anställa två extra personal på 
dataenheten samt till konsultkostnader. 

Av nämndens beslutsunderlag framgår att Metakatalog utgör grunden för framtida 
e-tjänster, för sammankoppling av olika system och för en säkrare och effektivare 
kontohantering. IT -chefens bedömning är att åtgärden är viktig och behöver införas 
under 2014. 

Totalkostnaden beräknas uppgå till l, 7 mnkr, varav 0,8 mnkr avser Metakatalog, 
0,6 mnkr behövs för extra personal och 0,3 mnkr för konsulthjälp. 

Beslutsunderlag 

• Ekonomichefens yttrande 2014-05-14 
• Tekniska nämndens protokoll2014-03-26 § 62. 



2014-05-14 

Kommunstyrelsen 

Tilläggsanslag fdr säker identifiering, Metakatalog. 

Bakgrund 
Tekniska nämnden har 140326 § 62 beslutat föreslå kommunstyrelsen att under 2014 
anslå pengar till införande av Metakatalog (säker identitetshantering), anställa två 
extra personal på dataenheten samt till konsultkostnader. 

Ekonomichefens överväganden och fårslag 
A v nämndens beslutsunderlag framgår att Metakatalog utgör grunden får framtida e
tjänster, får sammankoppling av olika system och får en säkrare och effektivare 
kontohantering. IT -chefens bedömning att åtgärden är viktig och behöver införas 
under 2014. 

Av handlingama framgår att totalkostnaden beräknas uppgå till!, 7 mnkr, varav 0,8 
mnkr avser M elakatal og, 0,6 mnkr behövs får extra personal och 0,3 mnkr får 
konsulthjälp. 

Efter samråd med samhällsbyggnadschefen föreslår ekonomichefen 

att införande av Metakatalog finansieras med 0,8 mnkr i 2014 års investeringsbudget 
genom ökad upplåning. 

att kostnader får extra personal och konsulthjälp som tillsaromans beräknats till 0,9 
mnkr finansieras inom tekniska nämndens driftbudgetram 2014. 

l!:!r/#J# 
Ekonomichef 

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 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 

Tekniska nämnden '2014-03-26 

TN §62 2014.1151 
! ' 'c ' 101 '-1 l/U> l 

Tilläggsanslag'fdt såkef i<lcnt1tet:~iiantering, Metakatalog 

Tekniska nämndens beslut 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att under 2014 anslå peugar till införande av 
Metakatalog, anställa 2 st extra personal på dataenheten samt till konsultkostnader 

Sammanfattning 

28(32) 

Dataservice ansöker om medel för inforande av säker identitetshantering, kallat 
metakatalog under 2014. Behovet av en metakatalog är av betydande omfattning då det 
utgör gnmden för våra framtida e-tjänster for både anställda. och medborgare i kommunen. 
Det utgör också grunden for att sammankoppla olika system med varandra och då kunna 
utnyttja den infom>&tion som fltllls i vårt Active Directory, AD, som innehåller alla våra 
konton till Domänen i Karlshamn, Denna information bygger på sammankoppling av 
personalsystemen Hermua och Extens som är förpersonal och elever i skolan. Genom en 
metakatalog kan man automatisera hela kontohanteringen för kommunens användare och 
skapa kopplingar till exempelvis skatteverket för att på så sätt säkerställa de anställdas 
adresser och namn. Det utgör också grunden llir framtida användning av E-legitimation 
som kopplas samman med vårt AD. 

Ett införande av metakatalog är akut och det kräver också en upphandling. Det finns en 
fårdig kravspecifikation och en fOrstudie är gjord i slutet av fårra året på vad det skull.e 
innebära i tid och resurser. Sätter vi igång i vår med upphandlingen kan vi ha en 
metakatalog klar till hösten, årsskiftet 2015. Under den tiden vill vi skapa ett helt nytt AD 
får Karlshamns kommun och påbörja det arbetet omgående. Det innebär att de gamla 
domänerna for skola och administration blir till ett nytt gemensamt AD och vi böljar bygga 
den nya metakatalogen på vårt nya AD. Detta kräver extra resurser och till viss del inhyrd 
kompetens får att genomföra. Vi behöver avlasta den befintliga personalen som ges 
miijlighet att genomfåra detta under året. 

Denna fOrfrågan har sitt ursprung från det !T beredningsråds möte vi haft där fåljande 
deltagare var med: Göran Persson, kommunchef, Annette Sandberg. kommunikationschef, 
Linus de Petris, !T Strateg, Ingegerd Åberg, IKT pedagog utblldningsf6rvaltningen, Kent 
Lind, !T samordnare omsorgsförvaltningen, Jens Odevall, kanslichef~ Elisabeth Rosengren, 
strategiska enheten och J ens Clemedtsso11, !T Chef 

Vi behövet· fflljande anslag under 2014: 
Införande av Metakatalog 
2 st extra personal på dataservice 
Konsulthjälp 

Forts 

800000:-
600000:· 
300000:-



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 

Tekniska nämnden 2014-03-26 

:Forts§ 62 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från TT-chefJens Clemedtsson daterad 2014-03-18 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
!T -chef Jens CLemedtsson 
Förvaltningschef Peter Persson 
Ekonom Susanne Andersen 

29(32) 



2014-03-18 

Till Kommunstyrelsen 

Tilliiggsäskanden f'dr säker identitetshantering, Metakatalog 

Dataservice ansöker om medel fOr införande av säker identitetshantering, kallat 
metakatalog under 2014. Behovet av en metakatalog är av betydande omfattning då 
det utgör grunden för våra framtida e-tjänster for både anställda och medborgare i 
konununen. Det utgör också grunden fOr att sammankoppla olika system med 
varandra och då kunna utnyttja den information som finns i vårt Active Dlrectory, 
AD, som innehåller alla våra konton till Domänen i Karlshamn. Denna information 
bygger på sammankoppling av personalsystemen Heroma och Extens som är för 
personal och elever i skolan, Genom en metakatalog kan man automatisera hela 
kontohanteringen fOr kommunens användare och skapa kopplingar till exempel vis 
skatteverket för att på så sätt säkerställa de anställdas adresser o<;h namn. Det utgör 
också grunden f6r fran1tida användning av E-legitimation som kopplas samman med 
vårt AD. 

Ett införandtJ av metakatalog är akut ocb det kräver också en upphandling. Det finns 
en färdig kravspecifikation och en forstudie är gjord i slutet av förra året på vad det 
skulle innebära i tid och resmser. Sätter vi igång i vår med upphandlingen kan vi ha 
en metakatalog klar till hösten, årsski-ftet 2015. Under den tiden vill vi skapa ett helt 
nytt AD för Karlshamns kommun och pilbölja det arbetet omgående. Det hmebär att 
de gamla domänerna för skola och administration blir till ett nytt gemensamt AD och 
vi börjar bygga den nya metakatalogen på vårt nya AD. Detta kräver extra resurser 
och till viss del inhyrd kompetens för att genomilira. Vi behöver avlasta den 
befintliga personalen som ges möjlighet att genomföra detta under året. 

Demna förfrågan har sitt ursprung från det lT beredningsråds möte vi haft där 
!Oljande deltagare var med: Göran Persson- Kommunchef, Almetle Sandberg· 
Kommunikationschef, Linus de Petris-IT Strateg, Ingegerd Åberg~ IKT Pedagog 
Utbildningsforvaltningen, Kent Lind-IT samordnare Omsorgen, Jens Odevall
Kanslichef, Elisabeth Rosengren- Strategiska enheten, Jens Clemedtsson- IT Chef 

Vi behöver följande anslag under 2014: 
Införande av Metakatalog 
2 st extra personal på dataservice 
Konsulthjälp 

I tjänsten 

J ens C! cmedtsson 
!T-Chef 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL AU 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-

§ 2014/1955 

Investeringar inom BUS-nämnden, fastigheter- anslag till utredning av 
förskoleverksamheten 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anslå 400 tkr till en utredning av förskoleverksamheten i Karlshamns kommun 

att anslaget finansieras ur kommunfullmäktiges anslag till förfogande. 

Sammanfattning 

BUS-nämnden har 2014-05-22 § 37 beslutat föreslå kommunfullmäktige att avsätta 
400 tkr till en utredning av förskoleverksamheten i Karlshamns kommun. 

Detta med hänsyn till föreliggande stora investeringsbehov inom förskoleverksamheten. 
Det beslutsunderlag som finns tillgängligt för att kunna göra en långsiktig investerings
plan bedöms som alltför osäkert och behöver därför uppdateras. 

Beslutsunderlag 

• Ekonomichefens yttrande 2014-05-27 
• BUS-närnndens protokoll2014-05-22 § 37. 



2014-05-27 

Kommunstyrelsen 

Investeringar inom BUS-nämnden, fastigheter. 

Bakgrund 
BUS-nämnden har 2014-05-22 § 37 beslutat foreslå 
kommunfullmäktige att avsätta 400 tkr till en utredning av 
forskoleverksamheten i Karlshamns kommun. 

Detta med hänsyn till foreliggande stora investeringsbehov inom 
forskoleverksarnheten. Det beslutsunderlag som finns tillgängligt for 
att kunna göra en långsiktigt investeringsplan bedöms som alltfor 
osäkert och behöver därfor uppdateras. 

Ekonomichefens överväganden och forslag 
Behovet av ett uppdaterat underlag får beslut om investeringar är av 
största vikt for hela BUS-nämndens lokalfårsörjning. Detta har varit 
foremål for diskussion i samband med koalitionens beredning av 
kommunens framtida investeringsplan. 

Ekonomichefen fåreslår 

att BUS-nämnden tillfårs ett utredningsanslag på 400 tkr att användas 
får lokalfårsörjningsplanering av BUS-nämndens verksamhet och 
fåreslår finansiering ur kommunfullmäktiges anslag till fårfogande. 

~/Jpi4://-
Hans Hyllstedt 
Ekonomichef 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS 3 

Nämnden för 
barn, ungdom och skola 2014-05-22 

§ 37 2014.1955 

Investeringar inom BUS-nämnden, fastigheter 

BUS-nämndens beslut 

att foreslå kommunfullmäktige besluta att 400 tkr avsätts till en utredning av 
forskoleverl<:samheten i Karlshamns kommun. 

Sammanfattning 

Det material som ligger till grund for framtida investeringsbehov inom forskaleverk
samheten är fåråldrat och därmed otillräckligt for att kunna anses som tillforlitligt. Till 
viss del beror det på att tidigare material inte har blivit uppdaterat när projekten sigu
tils fram, men det beror även på att barnprognoser inte sträcker sig lika långt som be· 
folkningsprognoserna samt att det saknas statusbedömningar av fastigheter. Vidare 
salaJas en utvärdering av Ringamåla forskola då barnantalet minskar samt dagbarn
vårdarorganisationens (pedagogisk omsorg) vara eller inte vara. 

Exempelvis visar barnomsorgsprognosen, som bygger på befolla!ingsprognosen, en 
ökning av antal barn i Hällaryd med cirka 20 stycken redan till våren 2015, rim
ligt/orimligt? I Mörrum pekar prognosen mot motsvarande ökning. Prognoserna 
sträcker sig till2017 vilket är för snävt, barnomsorgsprognosen bör uppdateras i 
samma intervall som befolkningsprognosen. 

Någrajämförelsedata mellan en nybyggnation, renovering, tillbyggnad kontra befint
liga fastigheter går inte att finna. Ej heller vad verksamheten har for kostnad idag och 
vad den troliga framtida kostnaden blir, bemanning, drift etc. 

I ett antal fastigheter, inte bara fOrskolan, bör verksamhetens behov inventeras, flera 
av lokalerna svarar dåligt upp mot dagens pedagogiska krav, för att sedan prioriteras. 
Underhåll alternativt investering. 

Ovanstående pekar på en rad osäkerhetsfaktorer som gör att vissa av de tänkta investe
ringarna bör skjutas fram. Det kan då bli problem med att möta behovet av forskole
verksamhet. En bärande fråga är, stämmer prognoserna? 

Mot balegrund av de osäkerhetsfaktorer som lyfts fram i beslutsunderlaget fårslås en 
särskild utredning av forskaleverksamheten i Karlshamns kommun. Uppdraget ska 
vara att arbeta fram ett underlag for en långsiktig investeringsplan som bygger på ade
kvat data. 

Paragrafen justeras omedelbartql~ 



KARLSHAMNS KOMMUN 

Nämndenför 
barn, ungdom och skola 

forts. 
§ 37 

Beslutsunderlag 

PROTOKOLL BUS 3 

2014-05-22 

• Investeringar inom BUS-nämnden, fastigheter, tjänsteslaivelse från verk
samhetschef Patrik Håkansson, 2014-05-11 

• Utredning aogående förskoleverksamhet i Karlshamn, tjänsteskrivelse 
från förvaltningschefEwa Kristensson och verksamhetschefPatrik Hå
kaosson, 2014-05-16 ~ 

Protokollet ska skickas till '1/'_..- o/j 

Kommunk:aosliet 



2014-05-11 

Till 
BUS-nämnden 

Investeringar inom BUS-nämnden, fastigheter 

Det material som ligger till grund för framtida investeringsbehov inom 
förskoleverksamheten är föråldrat och därmed otillräckligt för att kunna 
anses som tillförlitligt. Exempelvis visar barnomsorgsprognos en, som 
bygger på befolkningsprognosen, en ökning av antalet barn i Hällaryd 
med cirka 20 stycken redan till våren 2015, rimligt/orimligt? I Mörrum 
pekar prognosen mot motsvarande ökning. 

Prognoserna sträcker sig till2017 vilket är för snävt, barnomsorgs
prognosen bör uppdateras i samma intervall som befolkningsprogno sen. 

Några jämförelsedata mellan en nybyggnation, renovering, tillbyggnad 
kontra befintliga fastigheter går inte att finna. Ej heller vad verksam
heten har för kostnad idag och vad den troliga framtida kostnaden blir, 
bemanning, drift etc. 

Akut lokalbrist, Möllegårdens skola 
Från och med hösten 2015 räcker inte befintliga lokaler till på Mälle
gårdens skola. Behovet av fler lokaler till skola och fritidshem är varak· 
tigt så långt prognoserna visar. flastighetsavdelningen och utbildnings· 
förvaltningen arbetar tillsammans fram ett förslag på en hållbar lösning. 

Mörrum 
En ny förskola i Mörrum 5-6(?) avdelningar är prioriterat mot 
bakgrund av: 

• Ny skolorganisation i Mörrum 
• Nuvarande prognos pekar på platsbrist inom barnomsorgen i 

Mörrum, nuvarande prognos sträcker sig till 2017, men även en 
äldre prognos som sträcker sig till 2020 pekar på detsamma 

• Fastighetsägaren av Valldala/Treklangen har aviserat för en 
eventuell hyresuppsägning 

• Avveckling av 1-2 avdelningsförskolor. 

Övriga projekt är svårare att prioritera på grund av det bristfälliga 
materialet. 

Karlshamns kommun • Utbildningsförvaltningen 
Radhuset· 374 81 Karlshamn· Tel +46 454-813 00 ·Fax +46 454-813 20 
E-post: utbildning@utb.karlshamn.se · Hemslda: http://www.karlshamn.se 



Hällaryd 
• Befintliga lokaler är inte byggda för förskoleverksamhet, vilket 

gör att de inte lever upp till dagens krav 
• stämmer prognosen? 
• Vad händer med skolorganisationen? 
o Åryds förskola, vara eller inte vara? 

Svängsta 
• Enligt prognosen täcker de barnomsorgsplatser som idag finns 

behovet, men precis 
• Vad händer med Ringamäla förskola? Enligt prognosen finns 

behovet, men fler föräldrar önskar plats på andra förskolor. 
Mycket svårt att rekrytera medarbetare, stor rörlighet 

• "Villan", förskola alt. fritidsgård? Avyttring? 
• Medborgarhuset, får det plats mer än två avdelningar? 
• Svängsta förskola, renovering/nybyggnation? 
• Svängsta förskola, lokalerna lever inte upp till verksamhetens 

behov 
• Svängsta förskola, teknisk status? 

Karlshamn 
• Enligt prognosen bör nuvarande antalet avdelningar räcka 
• Renoveringsbehov av Regnbågens förskola 
• 3 stycken en-avdelningsförskolor, ineffektivt 
o Hög belastning på nuvarande dygnet runt avdelning. 

Asarum 
• Ingen nyinvestering på gång. 
• Prognosen pekar på platsbrist trots återöppnandet av 

Bullerbyn, med två avdelningar. Stämmer prognosen? 

Karlshamns Kommun 
• Bör det byggas en ny större förskola på en strategisk plats för 

såväl Asarum som Karlshamns tätort? Den ersätter i så fall en
avdelningsförskolorna samt Regnbågens förskola och möter ett 
eventuellt ökat behov i Asarum 

• Osäkerhetsfaktorer 
• Utvecklingen av de fristående verksamheterna 
• Utveckling av dagbarnvärdarorganisationen (pedagogisk 

omsorg). Vara eller icke vara? 
• Prognosernas tillförlitlighet 
• Avsaknad av jämförelsematerial 
• Generationsväxlingar mellan orter 
• Nybyggnation av bostadsområden 
• Asylsökanden 
• Etc. 
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saknas eller behöver uppdateras 

• Barnomsorgsprognos till 2023, och sedan framåt, som bygger 
på befolkningsstatistik per område. Uppdateras med varje ny 
befolkningsprognos 

• Barnomsorgsprognos till 2023, och sedan framåt, som bygger 
på befolkningsstatistik, val av ort, val av förskola (område, 
fristående), andra strukturförändringar (nya bostadsområden, 
generationsväxlingar etc). Uppdateras med varje ny befolk
ningsprognos 

• Elevstatistik enligt ovan 
• Teknisk statusbedömning av lokaler. Kort sikt/lång sikt/ 

prioriterat 
• Verksamhetens bedömning av sina lokaler. Kort sikt/lång 

sikt/prioriterat 
• Ansvarsfördelning mellan förvaltningar, vilken enhet inom en 

förvaltning ansvarar för att underlagen tas fram? 

slutsats 

Ovanstående pekar på en rad osäkerhetsfaktorer som gör att vissa av 
de tänkta investeringarna bör skjutas fram. Det kan då bli problem 
med att möta behovet av förskoleverksamhet. En bärande fråga är, 
stämmer prognoserna? 

l ett antal fastigheter, inte bara förskolan, bör verksamhetens behov 
inventeras, flera av lokalerna svarar dåligt upp mot dagens pedago, 
giska krav, för att sedan prioriteras. Underhåll alternativt investering. 
En särskild utredning angående förskoleverksamheten i Karlshamns 
kommun bör genomföras, 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Patrik Håkansson 
Verksamhetschef 
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2014·05-16 

Till 
BUS·nämnden 

Utredning angående förskoleverksamhet i Karlshamn 

Bakgrund 

I dokumentet" Investeringar inom BUS-nämnden, fastigheter", daterat 
2014-05-11, framkommer att det material som ligger tlll grund för be
dömningar av investeringsbehovet är bristfälligt. Tlll viss del beror det 
på att tidigare material inte har blivit uppdaterat när projekten skjutits 
fram, men det beror även på att barnprognoser inte sträcker sig lika i 
långt som befolkningsprognoserna samt att det saknas statusbedöm-
ningar av fastigheter. Vidare saknas en utvärdering av Ringamåla för-
skola då barnantalet minskar samt dagbarnvårdarorganisationens (pe
dagogisk omsorg) vara eller inte vara. 

Mot bakgrund av de osäkerhetsfaktorer som lyfts fram i dokumentet 
förslås en särskild utredning av förskoleverksamheten i Karlshamns 
kommun. Uppdraget ska vara att arbeta fram ett underlag för en lång
siktig investeringsplan som bygger på adekvat data. 

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår BUS-nämnden besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att 400 tkr avsätts till en utred· 
ni ng av förskoleverksamheten i Karlshamns kommun. 

UTBJLDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Ewa Kristensson 
Förvaltningschef 

Patrik Håkansson 
Verksamhetschef 

Karlshamns kommun • Utbildningsförvaltningen 
R~dhuset · 374 81 Kartshamn · Tel +46 454-813 00 · Fax +46 454-813 20 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS 3 

Nämnden fiir 
barn, ungdom och slwla 2014-05-22 

§ 39 2014.563 

Omfördelning av investeringsmedel2014 

BUS-nämndens beslut 

att fdreslå kommunfullmäktige besluta att omfdrdelning inom BUS-nämndens 
investeringsbudget sker enligt nedan så att nödvändiga arbeten och inköp kan 
genomfåras tmder innevarande år och 

att återlämna 3 240 tkr till kommunfullmäktiges investeringsbud get. 

Sammanfattning 

I BUS-nämndens investeringsbudget for 2014 finns 4 000 tkr avsatta for en 
renovering av köket på K!ockebacksskolan. Renovering år inte längre aktuell 
då samtliga elever på Klockebacksskolan ska äta på StenbackaNavet. Matsa
len ska dock renoveras och anpassas till matsal och kök får fritidshemmet, 
Medel for detta finns budgeterat i det pågående byggprojektet av Stenbacka
Navet. 

Grundsärskolan kommer att ha övervägande del av sin verksamhet på sten
backaN avet, vilket gör att de lämnar sina lokaler på Korpadalsskolan och 
Prästslättsskolan. De lokaler de lämnar kommer att användas till fritidshems
verksamheten på respektive skola. Vissa anpassningar måste då göras i dessa 
lokaler. 

I samband med omflyttning av verksamhet inom IGockebacksskolan har det 
uppstått ett behov av ommålning i en del av lokalerna. Det är högst lämpligt 
att åtgärda detta i samband med verksarnhetsfdrändringarna. 

På grund av ett ökande elevantal i Svängsta kommer "Villan" vid Svängsta 
fårskola från och med höstterminen 2014 att användas till fårskoleklass. För 
att detta ska fungera på ett tillfredsställande sätt bör en innervägg monteras 
samt inköp av en del inventarier. 

Antalet barn i Asarum ökar och därfår kommer två avdelningar att öppnas i 
den fastighet som särskolan lämnar, "Bullerbyn", Gröna vägen. Viss återställ
ning av lokalerna samt inköp av en del inventarier måste göras. 

Utbildningsfårvallningen föreslår en omföring av en del av de medel som var 
tänlcta till Klockebacksskolans mottagningskök enligt följande: 

Korpadalsskol an: 
Prästslättssko lan: 
Klockebacksskolan: 
Mö Ilegårdens skola: 
"Bullerbyn": 

160 tkr 
300 tkr 
l 00 tkr 

!OOt~l/ OA 
100 tlcr / ljJI 

! 
l 
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KARLSHAMNS KOMMUN 

Nämnden for 
barn, ungdom och skola 

forts. 
§ 39 

Stunma: 

PROTOKOLL BUS 3 

2014-05-22 

760 tla 

Resterande stimma på 3 240 tJa kommer inte att användas. 

Beslutsunderlag 

• BUS au §27, 2014-05-12 

50 

• Omfordelning av investeringsmedel inom BUS-nämnden 2014, tjänste
slaivelse från fcirvaltningschefEwa Kristensson och verksamhetschefPa
trik Håkansson 2014-05-16 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomer 
Chefsgruppen __j}_, 
Kommunkansliet \j! ~ 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS AU 3 

Nämnden för 
barn, ungdom och skola 2014-05-12 

§ 27 2014.563 

Omfdrdelning av investeringsmedel2014 

Arbetsutskottet beslutar 

att ge fårvallningen i uppdrag att ta fram underlag till nämndssammanträdet 
2014-05-22. 

Sammanfattning 

Det ftnns behov av att göra en omfordelning av 2014 års investeringsmedel på 
grund av ändrade fc\rutsättningar. Verksamhetschefen har ett möte med fastig
hetsavdelningen efter arbetsutskottet for att kostnadsbedöma aktuella åtgärder. 
Först därefter kan ett underlag tas fram. 

Yrkanden 

Bengt-Olof Björck (S) fareslår att forvallningen ges i uppdrag att ta fram un
derlag till nämndssammanträdet 2014-05-221, 
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2014-05-16 

Till 
BUS-nämnden 

Omfördelning av investeringsmedel inom BUS-nämnden 2014 

Bakgrund 

l BUS·nämndens investeringsbudget för 2014 finns 4 000 tkr avsatta 
för en renovering av köket på Klockebacksskolan. Renovering är inte 
längre aktuell då samtliga elever på Kloeke backsskolan ska äta på 
StenbackaNavet. Matsalen ska dock renoveras och anpassas till matsal 
och kök för fritidshemmet. Medel för detta finns budgeterat i det på· 
gående byggprojektet av stenbackaNa vet. 

Grundsärskolan kommer att ha övervägande del av sin verksamhet på 
StenbackaNavet, vilket gör att de lämnar sina lokaler på Korpadals
skolan och Prästslätts skolan. De lokaler de lämnar kommer att använ
das till fritidshemsverksamheten på respektive skola. Vissa anpass
ningar måste då göras i dessa lokaler. 
För Korpadalsskolan finns 200 tkr avsatta i budgeten för Stenbacka
Navet, men kostnaden uppgår till360 tkr. 
Det finns inget budgeterat för Prästslättsko lan. Enligt fastighetsavdel
ningen kostar de anpassningar som anses nödvändiga cirka 300 tkr. 

l samband med omflyttning av verksamhet inom Kloeke backsskolan 
har det uppstått ett behov av ommålning i en del av lokalerna. Det är 
högst lämpligt att åtgärda detta i samband med verksamhetsföränd· 
ringarna. Målningsarbetena beräknas uppgå till100 tkr. 

På grund av ett ökande elevantal i Svängsta kommer "Villan" vid 
Svängsta försl<ala från och med höstterminen 2014 att användas till 
förskoleklass. För att detta ska fungera på ett tillfredsställande sätt 
bör en innervägg monteras samt inköp av en del inventarier. Uppskat
tad kostnad är 100 tkr. 

Antalet barn i Asarum ökar och därför kommer två avdelningar att 
öppnas i den fastighet som särskolan lämnar, "Bullerbyn", Gröna 
vägen. Viss äterställning av lokalerna samt inköp av en del inventarier 
måste göras. Uppskattad kostnad 100 tkr. 

Karlshamns kommun • Utbildningsförvaltningen 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn· Tal +46 454-813 DO· Fax +46 454·813 20 
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Utbildningsförvaltningen föreslär en omföring av en del av de medel 
som var tänkta till Klockebacksskolans mottagningskök enligt följande: 

Korpadalsskolan: 
Prästslättsskolan: 
Klockebacksskolan: 
Möllegårdens skola: 
"Bullerbyn": 

Summa: 

160 tkr 
300 tkr 
100 tkr 
100 tkr 
100 tkr 

760 tkr 

Resterande summa på 3 240 tkr kommer inte att användas. 

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår BUS-nämnden besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att omfördelning inom sus
nämndens investeringsbudget sker enligt ovan så att nödvändiga arbe
ten och inköp kan genomföras under innevarande år och 

att återlämna 3 240 tkr till kommunfullmäktiges investeringsbudget 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Ewa Kristensson 
Förvaltningschef 
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Patrik Håkansson 
Verksamhetschef 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL AU 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-

§ 2014/ 

Taxor och avgifter för kommunens egna verksamheter· fOrtydligande 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

"l 
/ 

J 
/ ' 

i 

att upphäva formuleringen "Kommunens egna verksamheter skall ej erlägga någon 
avgift vid hyra av lokaler för eget bruk" sist i avsnittet laxekategorier 

att kommunens egna verksamheter fritt disponerar kommunens möteslokaler för eget 
bruk mellan klockan 07.00- 17.00 måndag-fredag samt fritt för politiska nämndsmöten 
även kvällstid 

att upphäva punkten c under Taxa 3 Fristående skolor 

att kommunens sj älvkostnadsprincip tillämpas även for friskolor då de hyr kommunala 
anläggningar. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-04 § 29, om att avskaffa debitering mellan 
forvallningar vid hyra av lokaler for kommunens egna verksamheter. 

Nämnderna betalar via budget, kostnadsfördelning, hyra för de lokaler de nyttjar for att 
bedriva sin verksamhet. 

Kommunfullmäktigebeslutet har medfört konsekvenser som ej beaktades i samband 
med beslutet. Bland arma! har lokalerna uppfattats som gratis att boka även utanför 
ordinarie verksamhetstid och gränsdragningen mellan intern och extern hyrare/bokare 
har blivit otydlig. Delar av kommunfullmäktigebeslutet från mars 2013 foreslås därför 
upphävas. 

Beslutsunderlag 

• Redovisningschefens tjänsteskrivelse 2013-12-06. 



2013-12-06 

Till 
Kommunstyrelsen 

Taxor och avgifter för kommunens egna 
verksamheter 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013, KF 2013-03-04 § 29, om att avskaffa 
debitering mellan förvaltningar vid hyra av lokaler för kommunens egna 
verksamheter. 

Nämnderna betalar via budget, kostnadsfördelning, hyra för de lokaler de 
nyttjar för att bedriva sin verksamhet. 

Kommunfullmäktigebeslutet har medfört konsekvenser som ej beaktades i 
samband med beslutet. Bland annat har lokalerna uppfattats som gratis att 
boka även utanför ordinarie verksamhetstid och gränsdragningen mellan 
intern och extern h yrare/ bokare har blivit otydlig. Delar av 
kommunfullmäktigebeslutet från mars 2013 föreslås därför upphävas. 

Kommunstyrelsen föreslås därför föreslå Kommunfullmäktige att upphäva 
den del av kommunfullmäktigebeslutet, KF 2013-03-04, § 29, som lyder 
" Kommunens egna verksamheter skall ej erlägga någon avgift vid hyra av 
lokaler för eget bruk". Istället föreslås kommunens egna verksamheter fritt 
disponera kommunens möteslokaler för eget bruk mellan klockan 07.00-17.00 
måndag- fredag. Politiska nämndsmöten kan även fortsättningsvis bokas fritt 
kvällstid. 

Kommunala verksamheters användning av anläggningar, ex Väggabadet och 
Jössarinken, kostnadsfördelas enligt självkostnadsprincipen. I 
kommunfullmäktigebeslutet KF 2013-03-04, § 29 ingår friskoloma i taxa 3. 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att självkostnadsprincipen även bör gälla 
vid debitering då friskolor hyr dessa anläggningar. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

att föreslå Kommunfullmäktige upphäva formuleringen "Kommunens egna 
verksamheter skall ej erlägga någon avgift vid hyra av lokaler för eget bruk" 
sist i avsnittet taxekategorier. 

Karlshamns kommun • Kommunledningsförvaltningen • Ekonomi 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn · Tel +46 454-81150 · Fax +46 454-81041 

E-post: ekonomi@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 
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att fcireslå Kommunfullmäktige att kommunens egna verksamheter fritt 
disponerar kommunens möteslokaler for eget bruk mellan klockan 07.00-
17.00 måndag-fredag samt fritt fcir politiska nämndsmöten även kvällstid. 

att fcireslå Kommunfullmäktige upphäva punkten c under Taxa 3 Fristående 
skolor. 

att fcireslå Kommunfullmäktige att kommunens självkostnadsprincip 
tillämpas även fcir friskolor då de hyr kommunala anläggningar. 

I tjänsten 

fl~, /dtptl! ~te 
Ulrika Hägvall Lundberg 
Redovisningschef 
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liiKARLSHAMNS KOMMUN FÖRFATTNINGSS~LING 

Taxor och avgifter för hyra av 

lokaler Utgivare: Kommunledningsfdrvaltningen Kansli 

Gäller fr o m: Lagakraftvurmet beslut 

Beslut: KF§ 7, 2011-02-07 

Taxor och avgifter för hyra av lokaler 

Taxe kategorier 

Taxa l 
a) Föreningar och organisationer som är registrerade och bidragsberättigade samt vars 

huvudsakliga verksamhet vänder sig till ungdomar under 20 år. 

b) Pensionärs- och handikappföreningar samt studieförbund som är registrerade och 
bidragsberättigade. 

Taxa2 
a) Ideella föreningar och organisationer inom Karlshamns kommun som inte faller 

lmder taxa l. 
b) Privatpersoner, som hyr för personliga tillställningar, ex 50-års kalas, bröllop och därmed 

jämförligt. 
c) Korpföreningar 

Taxa3 
a) Företag, föreningar och organisationer från kommunen som inte faller under taxa l eller 2, 

ex ekonomiska föreningar. 
b) Privatpersoner från kommunen som hyr för fester, ex knytkalas. 
c) Fristående förskolor och skolor 
d) Privatpersoner, föreningar och organisationer från andra kommuner. 

Taxa4 

a) Enligt avtal (ex regelbunden uthyrning) eller särskilt upplåtelsekontrakt 

Taxa 4 gäller vid kommersiellt arrangemang med ett kommunalt, kulturellt eller idrottsligt 
intresse. 



Karlshanms kommun 

FÖRF A TTNINGSSAMLING 

Taxor och avgifter för hyra av 

lokaler 

SAMLINGsLOKALER 

MEDBORGARHUSETISVÄNGSTA 

Pris per timme om inget annat anges ,_-. 
Kök ·_-· ... .. __ · 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 

2 Hyra kommersiellt syfte, lägst 4 tim 

Stora_saleJ1 (183 +57 m') ._ ·• •• 
l Hyra ord. föreningsverksamhet 

2 Hyra kommersiellt syfte, lägst 4 tim 

Gillestug~ med pentry(70iti:> 'L 
.. 

. 

l Hyra ord. föreningsverksamhet . 
2 Hyra kommersiellt syfte, lägst 4 tim 

Sindielokaler (22m') · 

1 Hyra ord. fåreningsverkcmmhet 

Motionslokal 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 

FRITIDSGÅRDEN I ASARUM 

Pris per timme om inget annäbt~ges .· -. .. . : - ., -

Kök --- .·. . _;_ . . 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 

2 Hyra kommersiellt syfte, lägst 4 tim 
Storaoc~ liila salen __ -· ·_. •-- -·----- · •. 

då båda används samtidigt •• . 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 

2 Hyra kommersiellt s ylle, lägst 4 tim 
stora salen (110m') '< - .. 

---• 
1 Hyra ord. föreningsverksamhet 

2 Hyra kmmnersiellt syfte, lägst 4 tim 
Liila salen'(72 m') 

1 Hyra ord. föreningsverksamhet 

2 Hyra kommersiellt syfte, lägst 4 tim 

HÄLLARYDS KOMMUNALHUs 

Pris per timme om inget a11qatanges-
.. . 

Kök 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 

l 
Taxa l 

45 

57 

45 

!54 

45 

74 

37 

40 

• 
Taxa 1 

45 

57 

45 

!54 

45 

!54 

45 

92 

. 

Taxa l 

37 

. . 

l 
.- . . Max/ .. -. __ · 

;, .. . . l . ·-· 
·. Taxa2 Taxa3 Taxa4 1 p~rs. Bordsplac. OvrigL - -• 

50 
Enl ök 

63 114 En! ök 

84 Enl ök 370 225 overhead finns 

246 300 Enl ök 

50 Enlök 70 45 

120 200 Enl ök 
3 bord 
l O stolar 

45 En! ök 

4 tennisbord 

80 

.·• . -· .· ....... . Maxi• l····_ .. :-.-.• 

Ö~igl 2"!< .• . - .C . ·· __ . -· 

lpefs ·.-_: 
l· •••... 

Taxa 2 Taxa J --· Taxa4 Boidsplac. 

50 En! ök 

63 114 En! ök 

200 !52 ca 190 stolar 

84 En! ök 

246 300 En! ök 

80 Overhead, duk, pro_ 
bord+ hörslinga. 

84 En! ök Mindre ljudanl!1ggn 
ka11 användas vid 

246 300 Enlök möte (tal) ej musik 

72 

73 En! ök 

120 200 Enlök 

. 

Max/· . .. :·_-.-··· 
Taxa2 Ta"xa 3 

·. 
Taxa 4 pers Bordspi a c. Övrigt 

45 Enlök 
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Karlshamns kommun 

FÖRF A TTNINGSSAMLING 

Taxor och avgifter för hyra av 

lokaler 

2 Hyra kommersiellt syfte, lägst 4 tim 
Stora salen (94 m') 

l Hyra ord. f6reningsverksarnl1et 

2 Hyra ko111lnersiellt syfte, lägst 4 tim 

Vid nedanstående lokaler gäller 
föl' ande; 
Måh~ag ~tor~dag, ej hei~dagar,"ej dag·· 
föreheig~agochheigllftD.ifc'. • · • ·. 
Lägsta 'ti;t;lhiJJiteri~g 4 th\i \• 

• - -,._•, ,•- '-,-_·c• ' 

BELLEVUEP ARKEN-DANSIN eller 
PLAYHOUSE 
Pris per timme 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 

2 Hyra kommersiellt syfte, lägst 4 tim 

Pris per.evenemang . 

. 
Fredag c söndag, helgdagar; dagföre 
helgdag • 
och heleliftnar .. 

DANS INN, Taxa 1-4 

PLAYHOUSE, Taxa 1-4 

STADSTEATERN 

48 56 96 

45 84 

120 212 200 

Taxa l .Taxa 2 Taxa 3 

84 151 

285 397 500 

... . ··. .. · . 

•Taxa l Taxa 2 Taxä3 

3 130 kr exld, ljus och ljud 

3 015 kr exld, ljus och ljud 

Enl ök 

80 liten scen 

Enl ök 80 

Enl ök 

· Taxa 4 

En! ök 

Enlök 
Tillbehör/Pris 
per tillfåll e 

.·· · . Max/ . ·•.· , ,. . 
. Taxa 4 l p~rs .. Bllrdspla:c; Ljusall:Iägg. : · 

Enlök l 100 350 

Enl ök 600 200 

Tillbehör/Pris er tillfalle 
Pris pertimme 

.·. 

. ..• ·.··.·· ... T·. a'·'x···· ···.···1.· .. ·. · ·.r•······x·· a 2·•. 1 .- .. ·· ··.r ·· .•.• x···a ·.· 3. .· ··ra· x·a· • · .. 4. 
1 
~ ••• •,.XI,·.· .···.·.·.·J·L ·.,·.··u· .s. ·a····n·,••å"'" •·" ·. 

.·.·· · '· • 1 v• ".1 • ·~~ Lj~il~~~~~g:'. ·• 
l Hyra ord. föreningsverksamhet 

2 Hyra kommersiellt syfte, lägst 4 tim 
Pris per eyenemaug Fredag • söl)dag, • .·· 
helgdagar;dag före helgdagoch •·· · ·' 
helgaftnar 

VÄGGASALEN 

Pris pertimme 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 

2 Hyra ko111lnersiellt syfte, lägst 4 tim 

AULA 

STENBACKASKOLAN 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 

2 Hyra kommersiellt syfte, lägst 4 tim 

84 151 Enlök 580 1340 

285 397 500 Enlök l 340 

3 130 kr exld, ljus och ljud Enl ök l 340 

·. ' MaXI 
Taxa l Taxa2 Taxa 3 l Taxa 4 l pers 

45 84 Enl ök 260 

154 246 400 Enl ök 

.. . . .· Max/ · 
Taxa 1 Taxa 2 Taxa3 Taxa 4 pers 

45 84 En! ök 250 

!54 246 400 En! ök 
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Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Taxor och avgifter för hyra av 

lokaler 

KLOCI<EBACKSKOLAN 

l Hyra ord. fdreningsverksamhet 

2 Hyra kommersiellt syfte, lägst 4 tim 

MATSAL/CAFETERIA 

Vägga cafeteria+ kök (lSO m') 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 

2 Hyra kommersiellt syfte, läast 4 tim 

Vägga, Måsen ( 450 m') 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 

2 Hyra konm1ersiellt syfte, lägst 4 tim 

Österslättskolans matsal . 

l H yTa ord. föreningsverksamhet 

2 Hyra kommersiellt syfte, lägst 4 tim 

Övriga grundskolor 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 

2 Hyra kommersiellt syfte, lägst 4 tim 

45 73 

92 120 

. Taxa l Taxa 2 

90 123 

149 183 

90 134 

211 309 

90 134 

211 309 

45 73 

92 120 
" For städnmg/drsknmg debrteras 230 kr per trmme +moms. 

Enl ök 125 

300 Enl ök 

Taxa3 Taxa4 Bordsplac. 

En! ök 50 

200 En! ök 50 

En! ök 360 

800 En! ök 360 

En! ök 250 

300 ErJ ök 250 

En! ök 

!50 En! ök 

När egen städning sker debiteras SO kr för materialkostnader. Vid utlåning av porslin debiteras 
so kr. 

LEKTIONSSALAR 

Pris per tim ·Taxa 
l Taxa2 Taxa3 

Vanligt klassrum 60 90 120 

Större ldassrum E224/225, E2031/2032 120 180 240 
Pris per tim+ moms Taxa 

l Taxa 2 Taxa3 

Specialsal- S!öjd och hemkunskap 120 180 240 

Arrangemang som kräver extra vaktmästare/tekniker debiteras enligt 
nedan+ moms 

Klockan 

Vardagar 07:00-16:00 

16:00-18:00 

Övrig tid + helger 

DIVERSE UTHYRNINGSMATERIAL 

Hämtpris inkl moms. Kan levereras mot avgift. Användaren 
ansvarar för materialet. 

4 

Pris/lim 

270 

415 

560 

Taxa4 Max/pers. 

En! ök <30 

En! ök >30 

Taxa4 

Enlök 

Max antal pers. i Cafeteriar 
och Måsen är 440 pers. 



Karlshamns konm1un 

FÖRF A TTNINGSSAMLING 

Taxor och avgifter för hyra av 

lokaler 

Artikel 

stolar 

Bord 

Scendelar/bruna 

Toavagn 4 pers* 

Storlel<l Antal 
format 

ca 80xl80 

240xl20x40 

l 000 kg 
.. ·• Kostnad for toalettunnar och tommng tillkonm1er 

UTHYRNING A V A V -UTRUSTNING 

Priser inkl moms 

Artikel Storlek/format 

Högtalare, axelrem Bärbar, batt.driv mic 

Högtalare, trådlös Batteridriven 

Högtalaranläggning Batteridriven, 8st 
(exkl batteri) 

Högtalaranläggning stor *Nätansl. 
utomhusbruk 

Högtalaranläggning liten *Nätansl. 
utomhusbmk 

Sladdlös mic * 

CD-bandspelare * 

UTHYRNING AV FLAGGOR och FANOR 

Taxa l pris/dygn/st 

l 400 7 
30 19 
35 

39 
l 223 

Taxa Övriga taxor 
l/pris/dygn pris/dygn/st 
Ist 

61 112 
84 

162 

83 

162 

446 

726 

390 

614 
279 279 

56 112 

Pris per Pris per vecka 
dag 

Föreningar o 
Övriga 28 

"-

5 

o 
168 

Bokas tel 812 26 

Bokas te l 812 26 

Övriga 
taxor 
pris/dygn/ 
st 

9 

26 

56 

447 

Bokas te] 812 60 

Bokas te] 812 60 

Bokastel 812 60 

Bokas te[ 812 60 

Bokas te! 812 60 

Bokas tel812 60 



Karlshanms kommun 

FÖRF A TTNJNGSSAMLING 

Taxor och avgifter för hyra av 

lokaler 

UTHYRNING A V LOTTKIOSKER och BASARBODAR 
Pris per 
vecka 

Lottkiosker 75 

Basarbodar, exkl transport 350 

*l Finns i Bellevneparken 

IDROTTSHALLAR 

VÄGGARALLEN 

Pris per timme 
Taxa l Taxa2 

A-hallen 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 49 93 
lördag och söndag 80 

2 +lördag och söndag 228 

Spel div l och högre l 843 kr 
per match 

B-hallen, skyttehallen och 
bordtennishallen 

l Hyra ord. föreni11gsverksamhet 40 80 

2 Hyra konnnersiellt syfte, lägst 4 tim 228 
Omklädningsrum, pris per 3 timmar 

Med bastu 22 49 
Utan bastu 22 35 

ABU GARCIAHALLEN 

Pris per timme Taxa 1 Taxa2 
A-hallen 

l H yra ord. föreningsverksamhet 49 93 

2 Hyra konnnersiellt syfte, lägst 4 tim 228 

styrketräningslokalen 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 40 80 

2 Hyra kommersiellt syfte, lägst 4 tim 228 

TENNISHALLEN 

Pris per timme Taxa l Taxa 2 
A-hallen 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 49 93 

2 Hyra kommersiellt syfte, lägst 4 tim 228 

6 

Taxa3 Taxa 4 

314 En! ök 

En! ök 

Enl ök 

166 En! ök 

En! ök 

117 

80 

. Taxa 3 Taxa4 

314 En! ök 

En! ök 

166 En! ök 

En! ök 

Taxa3 Taxa4 

314 En! ök 

En! ök 



Karlshamns konnnun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Taxor och avgifter för hyra av 

lokaler 

NORREV ÅNGSKOLANS IDROTTSHALL 

Pris per timme Taxa l 
A'hallen 

l H)'l1l ord. föreningsverksamhet 49 

2 Hyra kommersiellt syfte, lägst 4 tim 228 

Bordtennishall 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 40 

2 Hyra kommersiellt syfte, lägst 4 tim 228 

STENBACKASKOLANSIDROTTSHALL 

Pris per timme Taxa l 
A-hallen 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 49 

2 Hyr~a kommersiellt syfte, lägst 4 tim 228 

AAKHALLEN 

Pris per timme Taxa l 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 150 

Taxa2 

93 

80 

Taxa 2 

93 

Taxa2 

375 

GYMNASTIKSALAR (utanför skoltid) och JUDOLOKALEN I 
FOLKETSHUS 

Taxa3 

314 

166 

Taxa3 

314 

Bodestorp-, Hällaryd-, Klockeback-, Korpadals-, Möllegårds-, 
Mörrums-, Prästslätts-, Sternö- och Österslättsslmlans A- och B-sal. 
Judolokalen i Folkets hus 
Pris per timme Taxa l Taxa 2 Taxa3 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 40 80 166 

IDROTTSANLÄGGNINGAR UTOMHUS 

FOTBOLLSPLANER,GRÄS 

Pris per timme 

Taxa l Taxa 2 Taxa3 

Vägga IP, Asarum, Mörrum', Svängsta, 
Hällaryd, Märs e rum, Halahult, ·. 
Ringamåla, Strömma och Högadal A- och 
B- olaner 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 49 80 314 
Föreningsarr med entre ellikn avgifter 228 
via programblad, abonnemang el dyl. 

7 

Taxa4 

En! ök 

Enl ök 

Taxa 4 

En! ök 

En! ök 

Taxa 4 

En! ök 

Försäsongs-
Taxa 4 träning · 

En! ök 

Vid spel i 
div. II och 
högre samt 
vid spec 
an·angeman 
g. 



Karlshanms konmmn 

FÖRF A TTNINGSSAMLING 

Taxor och avgifter för hyra av 

lokaler 

Asarum, ·Mörrum, Märserum, C och D-
l planer 

l HYJ:a ord. föreningsverksamhet 
Flygfältet Asarum och Hunnemara 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 
2 Hyra konnnersiellt syfte, lägst 4 tim 

FOTBOLLSPLANER,GRUS 

Pris per timme 

Vägga IP, Asarum, Mörrum och 
Hällaryd. 
Får disponeras utan avgift veckorna 42 -
05. 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 
Omklädningsrum, deb per 3 tim 

Med bastu 

Utan bastu 

JÖSSARINKEN och VÄGGARINKEN 

Pris per tim.Nyttjandetid 50 min 

Jössarinken - stora barian 
. 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 

Föreningsarr med entre el likn avgifter 
via programblad, abonnemang el dyl. 
*l vid trän. match med entre 
Jössarinken-lilla banan, Väggarinken 

~·. 

l Hyra ord. föreningsverksamhet 
Omldädningsrum, deb per 3 tim 

Med bastu 

Utan bastu 

TENNISBANOR 

Plats 

Karlshamn 

Asarum 

Mönum 

Svängsta 

20 En! ök 

49 80 314 En! ök 300 

228 En! ök 300 

Taxa l Taxa2 Taxa3 Taxa 4 

40 80 166 En! ök 

22 49 117 En! ök 

22 35 so En! ök 

Taxa 
Taxa l Taxa 2 3 Taxa4 

49 93 682 En! ök 

l 676kr 3 000 kr vid 
*l seriematch 

och div l 

49 93 560 En! ök 

22 49 117 En! ök 

22 35 80 En! ök 

Bokning Tel Mobil 
Karlshamns 070-
Tennisklubb 0454-106 39 867 53 29 
Ingen tidsbokning Ingen tidsbokning 

Mörmms GOIS/Fk Preem 0454-504 00 
Svängsta 
Tennisklubb Frendo 0454-322183 
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Karlshamns kommun 

FÖRF A TTNINGSSAMLING 

Taxor och avgifter för hyra av 

lokaler 

Regler för uthyrning av samlingslokaler 

Bekräftelse 

Beställning av lokal gäller först sedan denna bekräftats skriftligt. Beställaren måste ha fyllt minst 20 
år och måste själv närvara i lokalen under hyrd tid. 

Uppsägning av kontrakt 

Avbeställningsavgift tas ut om avbeställning görs inom fem veckor från bokat datum( om inget 
mmat anges). För Bellevueparken gäller inom tio veckor från bokat datum. 
Avbeställningsavgiften är 20 % av hyresavgiften om avbeställningen görs under fem veckor före 
hyresdagen. Avgiften ökar med 20 % av hyresavgiften per vecka ju nännare hyresdagen 
avbeställningen görs. För Be!levueparkens lokaler gäller l O %per vecka. 
Full hyresavgift erlägges om avbeställningen görs inom en vecka före hyresdagen. 
Avbeställningsavgift tas ut även om lokalen hyrs utan kostnad. 
Karlshanms kommun äger rätt att säga upp hyreskontraktet på samma villkor. Upprättat kontrakt 
gäller med reservation för frmntida hyreshöjningar. 

Kortfristiga beställningar 

För kortfristiga beställl1ingar gäller speciella regler som meddelas vid beställningen. 

Lokaldisponering 

Beställare äger endast rätt att disponera lokal och utmstning som fim1s angiven på beställl1ingen och 
under den tid som finns på densmmna. Om lokallämnas efter angiven tid debiteras extra avgift. 

Ordningsföreskrifter 

När lokalen lämnas ska god ordning råda i den. Möbler och mman utmstning ska vara återställda på 
sina ordinarie platser eller på plats som mwisas av vaktmästare. Lokalen ska vara städad. Då kök 
använts ska detta vara välstädat, porslin och husgeråd m m ska vara väldiskade och inställda i 
respektive förvaringsutryrl111len. Om uthyraren orsakas extra arbete p g a att ovanstående ej beaktas 
kommer kostnaderna får detta arbete att debiteras beställaren. Karlshmnns kommun förbehåller sig 
rätten att ta ut högre taxa om beställaren inte följer reglema får uthyming av samlingslokaler. 

Skador och inventarieförluster 

Vid skador på lokal, inventarier, utmstning smnt vid förlust av inventarier eller utmstning debiteras 
beställaren kostnaden för reparation eller nyanskaffhing. 

9 



Karlshanms kon1ffiun 

FÖRF A TTNINGSSAMLING 

Taxor och avgifter för hyra av 

lokaler 

Tillstånd 

Om det inbokade arrangemanget rälmas som offentlig tillställning är beställaren skyldig att skaffa 
sig nödvändiga tillstånd samt svara för kostnaderna för tillstånd, ordningsvakter m m. 

Kostnadsansvar 

Beställare är ansvarig för full regle1ing av samtliga enligt avtal och regler uppkomna kostnader. 
Detta gäller även i fall då dessa slutligen ska betalas av an·angemangsdeltagare var för sig. 

Force Majeure 

Karlshamns k01mnun är inte ansvarig om lokalen ej kan upplåtas p g a lagbud, myndigheters åtgärd, 
strejk, lockout och bojkott. Gäller även om Karlsharm1s kommun själv vidtar eller är föremål för en 
sådan konfliktåtgärd. 

Brandskydd 

Det ankommer på den som är lokalhyrare/ansvarig arrangemangsamordnare att vara ansvarig för 
arrangemangets brandskydd. 

Ansvaret innefattar: 
att tillse att brand inte uppstår, 
att nödutgångar inte är blockerade, 
att de närvarande i arrangemanget är informerade om var utrymningsvägarna finns, 
att vidtaga erforderliga åtgärder vid brand eller brandtillbud såsom utrynnna lokal, lanna brandkår 
och dylikt. 

Drogfritt under 18 år 

Arrangör som genomför verksaml1et som i huvudsak vänder sig till ungdomar under 18 år ska 
ansvara för att de1ma verksamhet blir drogfri. 

Detta innebär: 
att det ska framgå i reklam för arrangemanget att detta är drogfritt, vem som är arrangör samt 
telefonnmmner till denna person och att nykterhetskontroll finns vid entren, 
att det under arrangemanget ska finnas minst fem vuxna personer över 20 år närvarande, utöver de 
ordningsvakter som polistillståndet kräver. 

Betalning 

Karlshamns kommun bestfuruner hur hyreskostnaden ska erläggas samt äger rätt att begäJ·a kontant
eller förskottsbetalning. Vid säsongsuthyming faktureras i regel hyran i efterskott. 
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Karlshamns kommun 

FÖRF A TTNINGSSAMLING 

Taxor och avgifter för hyra av 

lol<aler 

Reservation 

Uppgiftemai foldem gäller med reservation för tryckfel och taxeändringar. 

Hyra vid kommersiellt syfte 

Anger taxa vid förhyrning i kommersiellt syfte, knytkalas, annan fest, utställning, entrebelagd 
tillställning eller vad som kanjämföras dälmed. Lägsta limdebitering vid dessa tillfållen är fyra 
timmar. 

Regler för uthyrning av idrottslokaler 

Bekräftelse 

Beställning av lokal gäller först sedan denna belaäftats. Beställare måste ha fyllt minst 18 år och 
måste själv närvara i lokalen under hyrd tid. 

Uppsägning av kontrakt 

Bokad tid som ej utnyttjas debiteras om återbud ej lämnas till Karlshatm1s kommun minst 2 veckor 
före den aktuella tiden. Förening som an vällder lokal utan bokning omklassas till högre taxa. 
Karlshatnus kommun förbehåller sig rätten att inställa och säga upp kontrakt vid speciella 
arrangemang eller av a11dra orsaker. 
Alla lokaler hyrs i befintligt skick och med befintlig utrustning. 
Upprättat kontrakt gäller med reservation för framtida hyreshöjningar. 

Lokaldisponering 

Lokalema får endast användas på bokade tider. 

Ordningsföreskrifter 

• Idrottslokalerna far endast beträdas med gymnastikskor. 
• Ej skor med dubb eller fargad sula som fårgar av sig. 
• Vid fotbollsirälling får endast lättare boll användas. 
• Använda lokaler ska avsynas efter varje anvä11dning och kvarglömda tillhörigheter ska 

samlas in. 
• Material, liksom fi·amflyttande eller vända bänkar, måste återställas till sina platser. 
• Nyckel-/taggansvarig ska länma lokalen sist, se till att belysningen är släckt, fönster stängda 

och dörrar låsta. 
• Om någon skada uppstått på lokal eller utmstning ska detta omedelbart meddelas till 

vaktmästare eller fritidsenheten. 
• Lokalupplåtare ansvarar ej för personskador som uppstått vid användning av lokalerna eller 

för kläder/personlig utmstning som förvaras i omklädningsrum eller idrottslokaler. 
!l 



Karlshamns kornmun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Taxor och avgifter för hyra av 

lokaler 

• Lokala regler, samt regler som anges vid eventuell utkvittering av nyckelitagg till lokal, 
gäller också. 

• Den som använder kommunallokal får ej använda otillåtna preparat enligt RF:s 
dopingregler.Ej heller inneha, försälja eller fönnedladylika preparat. Alla som utövar någon 
fonn av idrott/motion i konnnunallokal arunodas att deltaga i dopingtest, när så påfodras. 
Om reglerna ej följs upphör rätten att disponera lokalen. 

Skador och inventarieförluster 

Lokalhyrare är ekonomiskt ansvarig för skador som uppstår på lokaler eller utmstning. 

Tillstånd 

Om det inbokade arrangemanget rälmas som offentlig tillställning är beställaren skyldig att skaffa 
sig nödvändiga tillstånd samt svara för kostnaderna för tillstånd, ordningsvakter m m. 

Kostnadsansvar 

Beställare är ansvarig för full reglering av samtliga enligt avtal och regler uppkomna kostnader. 
Detta gäller även i fall då dessa slutligen ska betalas av arrangemangsdeltagare var för sig. 

Force Majeure 

Karlshanms kommun är inte ansvarig om lokalen ej kan upplåtas p g a lagbud, myndigheters åtgärd, 
strejk, lockout och bojkott. Gäller även om Karlshamns kommun själv vidtar eller är föremål för en 
sådan konfliktåtgärd. 

Brandskydd 

Det anlco1mner på den som är lokalhyrare/ansvarig anangemangsamordnare att vara ansvarig för 
anangemangels brandskydd. 

Ansvaret innefattar: 

att tillse att brand inte uppstår, 
att nödutgångar inte är blockerade, 
att de närvarande i arrangemanget är informerade om var utrymningsvägama films, 
att vidtaga erforderliga åtgärder vid brand eller brandtillbud såsom utrymma lokal, larma brandkår 
och dylikt. 

Betalning 

Karlshamns kommun bestämmer hur hyreskostnaden ska erläggas samt äger rätt att begära kontant
eller förskottsbetalning. Vid säsongsuthyrning faktureras i regel hyran i efterskott. 
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Karlshanms kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxor och avgifter för hyra av 

lokaler 

Reservation 

Uppgiftemai foldem gäller med reservation för tryckfel och taxeändringar. 

Hyra vid kommersiellt syfte 

anger taxa vid förhyming i kommersiellt syfte, entrebelagd tillställning eller vad som kanjämföras 
därmed. Lägsta limdebitering vid dessa tillflillen är fyra timmar. 

Regler för uthyrning av skollokaler 

Beställning 

Beställning av lokal för kvällsverksamhet sker via kanslist på fritidskontoret Beställningen ska 
göras inför varje ny termin och minst 14 dagar innan kursstart Studieorganisationema bör sträva 
efter att avsluta kursverksamheten senast vecka 20. 

Målsättningen vid fördelningen av lokaler är att de blir jämt belastade. 

Under skollov sker ingen uthyming av slöjd- och skolkökslokaler. 

Endast studieförbund eller föreningar äger rätten att hyra slöjd- och skolkökslokaler p g a 
ansvarsfrågan. 

Bekräftelse 

Beställning av lokal gäller först sedan dem1a belaäftats slaiftligt. Beställare måste ha fyllt minst 20 
år. Ansvarig kursledare och dermes ersättare ska vara utsedda. Någon av dessa måste själv närvara i 
lokalen under hyrd tid. 

Uppsägning av kontrakt 

Bokad tid som ej utnyttjas debiteras om återbud ej lämnas till Karlshamns konunun minst 
2 veckor före den aktuella tiden. Förening som använder lokal utan bokning omldassas till högre 
taxa. 

Karlshanms kommun förbehåller sig rätten att inställa och säga upp kontrakt vid speciella 
arrangemang eller av andra orsaker. 

Alla lokaler hyrs i befintligt skick och med befintlig utrustning - för mer infonnation se 
specialregler! 

Upprättat kontrakt gäller med reservation för framtida hyreshöjningar. 
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Karlshamns konmmn 

FÖRF A TTNINGSSAMLING 

Taxor och avgifter fOr hyra av 

lokaler 

Lokaldisponering 

Lokalema far endast användas på bokade tider. 

Introduktion av handledare 

Nyttjandet av vissa lokaler, exempelvis slöjdsalar, verkstäder och skolkök, fordrar att handledaren 
introduceras om lokalerna, utrustningen och gällande regler. För att möjliggöra detta ska 
handledaren i god tid im1an kursstart ta kontakt med lokalens kontaktperson. Introduktionen ska 
vara genomförd iDllan kursstart 

studieförbundet eller föreningen ansvarar för att handledaren är behörig för eller besitter tillräcldig 
dokumenterad kompetens och erfarenhet för att fa tillgång till lokalen och dess utrustning. 

Ordningsföreslrrifter 

• När lolcalen lämnas ska god ordning råda i den. 
• Möbler och arman utrustning ska vara återställda på sina ordinarie platser eller på plats som 

anvisas av vaktmästare. 
• Lokalen ska vara städad och nyttjat materiel ska vara rengjort och inställt på respektive 

förvaringsutrymme. 
• Om uthyraren orsakas extra arbete p g a att ovallStående ej beaktas konnner kostnaderna för 

detta arbete att debiteras beställaren. 
• Nyckel-/taggansvarig ska länma lokalen sist, se till att belysningen är släckt, fönster stängda 

och dörrar låsta. 

• Om någon skada uppstått på lokal eller utrustning ska detta omedelbart meddelas till 
vaktmästare och/ eller kontaktperson. 

• Lokalupplåtare ansvarar ej för personskador som uppstått vid användning av lokalerna eller 
för kläder/personlig utrustning som förvaras i uthyrarens lokaler. 

• Lokala regler, samt regler som anges vid eventuell utkvittering av nyckelitagg till lokal, 
gäller också. För mer infmmation- se specialregler! 

• Om re glema ej följ s upphör rätten att disponera lokalen. 

Skador och inventarieförluster 

Vid skador på lokal, inventarier, utrustning samt vid förlust av inventarier eller utrustning debiteras 
beställaren kostnaden för reparation eller nyanskaffuing. Detta ska meddelas till valetmästare 
och/eller kontalctperson. Jourtelefon: 0454-819 99. 

Tillstånd 

Om det inbokade arrangemanget rälmas som offentlig tillställning är beställaren skyldig 
att skaffa sig nödvändiga tillstånd samt svara för kostnadema för tillstånd, ordningsvaleter m m. 
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Karlshamns kommun 
FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Taxor och avgifter för hyra av 

lokaler 

Kostnadsansvar 

Beställare är ansvarig för full reglering av samtliga enligt avtal och regler uppkonma kostnader. 
Detta gäller även i fall då dessa slutligen ska betalas av arrangemangsdeltagare var för sig. 

Force Majeure 

Karlshamns kommun är inte ansvarig om lokalen ej kan upplåtas p g a lagbud, myndigheters 
åtgärd, strejk, lockout och bojkott. Gäller även om Karlshamns kommun själv vidtar eller är 
föremål för en sådan konfliktåtgärd. 

Brandskydd 

Det ankommer på den som är lokalllYr arelansvarig arrangemangssamordnare att vara ansvarig för 
anangemangels brandskydd. 

Ansvaret innefattar: 

att tillse att brand inte uppstår, 
att nödutgångar inte är blockerade, 
att de närvarande i arrangemanget är informerade om var utrymningsvägarna finns, 
att vidta erforderliga åtgärder vid brand eller brandtillbud såsom utrynmm lokal, lanna brandkår 
och dylikt. 

Betalning 

Karlshamns kommun bestänuner hur hyreskostnaden ska erläggas samt äger rätt att begära 
kontant- eller förskottsbetalning. Vid säsongsuthyrning faktureras i regel hyran i efterskott. 

Reservation 

Uppgifterna i faldem gäller med reservation för tryckfel och taxeändringar. 

Hyra vid kommersiellt syfte 

Anger taxa vid förhyrning i kommersiellt syfte, entrebelagd tillställning eller vad som kan jämföras 
dänned. Lägsta limdebitering vid dessa tillfallen är fyra timmar. 

Uppföljning och utvärdering 

Ovanstående regler, inldusive specialreglerna för slöjd- och skolkökslokaler, ska utvärderas 
av förvaltningen tillsammans med berörda efter ett år från det att beslut tas och reglerna börjar 
tillämpas. Utvärderingen ska utgöra underlag för en ev. revidering av regel verket. 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 147 

Kommunstyrelsen 2014-05-20 

§ 117 2014/170 

Motion om visualisering av den underjordiska infrastrukturen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Anders Englesson m fl (MP) föreslår att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i 
uppdrag att ta initiativ till en visualisering av den underjordiska infrastrukturen genom 
att anlägga en öppen ledningsgrav. 

Tekniska nämnden föreslår i yttrande att inte stödja fareslaget att anlägga en öppen 
ledningsgrav for visualisering av den underjordiska infrastrukturen. Nämnden anser att 
kostnaden och nyttan med att det verkligen är riktiga ledningar är diskutabel och föreslår 
istället att visualiseringen sker i en utställningshall, t ex Kreativum. 

Beslutsunderlag 

• Motion (MP) 
• Tekniska nämndens protokoll2014-03-26 §50 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-04-29 § 85. 

Yrkanden 

Anders Englesson yrkar bifall till motionen. 

Ordforanden yrkar bifall till arbetsutskottets forslag att avslå motionen. 

Proposition 

Ordforanden ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå motionen 
och finner att motionen avslagits. 



l 

miljöpartiei de gröna Q 
!'i 

o 

Motion 

Till kommunfullmliktige i Karlshamns lwmmnn 

Angående visualisering av den underjordiska infrastrukturen 

När vi går på stadens gator döljs under våra fotter en stor mängd av den infrastruktur som gör 
det möjligt for oss att leva ett modernt liv i samh!tllet. 
Sällan tänker vi på detta utan tar det bara för givet att lamporna ska kunna tändas när vi 
trycker på knappen, att intemet ska fungera, att vattnet ska komma ur kranen när vi vill och att 
våra fekalier ska spolas iväg nån atman stans när vi så önskat·. 
l Göteborg har man på en gågata låtit en grop vara öppen så att alla ledningar som går nnder 
markytan blivit synliga. Över gropen har man lagt ett genomskinligt material somlock Folk 
kat1 alltså se vilka ledningar som går i gatan och in anslutning till detta fi1ms en liten tavla 
som informerar om vad man kan se och där det ges möjligheten att med knappar som tänder 
lampor identifiera de olika ledningarna. 

Vi i Miljöpartiet tycker att detta är en bra ide och föreslår härmed 
att Karlshamns kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden l uppdrag att ta initiativ till 
att göra något liknande på Drottninggatan i Karlshamn. 

Karlshanm2014 01 07 

~~~~ 
Anders Englesson, Per Atmander 

Mi\i ö partiet i Karlshamn 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 12(32) 

Tekniska nämnden 2014-03-26 
'• 

; :2a!Yjlt(} 
TN §50 2014.170 

Motion om visualisering av den underjordiska infrastrukturen 

Tekniska nämndens beslut 

att inte stödja forslaget att anlägga en öppen ledningsgrav for visualisering av den 
undetjordiska infrastrukturen 

Sammanfattning 

Det låter relativt enkelt att bara lägga över en genomskinlig skiva över schaktgropen. l 
praktiken måste gropens sidor fOrstärkas med en stödmur och den genomskinliga skivan 
ska kunna ta upp vikten från ett tungt fordon. 

För att inte ledningarna ska riskera att frysa måste gropen dessutom vara tät. För att 
ledningama ska kunna belysas måste inkoppling ske till elnätet. 

Göteborgs kommuns gatudriftschef, knnde inte ge en kostnadsuppskattning av projektet. 
Antagligen är 200000 Kr en rimlig kostnadsbedötnning, vilket är lite pengar för en 
kommun av Göteborgs storlek, men betydligt mer fOr Karlshamns kommun. 

Nyttan med att det verkligen är riktiga ledningar man ser som har en faktisk funktion är 
diskutabel då man inte direkt kan se att dessa är i drift. Det borde därfor gå lika bra med 
attrapper, d.v.s. att anlägga en grop någonstans och lägga ner några lösa rör som ser 
inkopplade ut. Detta kräver fortfarande forstärkning av gropens sidor etc. 

Optimalt är nog en modell som ställs ut i en utställningshall. I Karlshamn lämpar sig 
Kreati vum bäst fOr detta. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse frän trafikingenjör Per Ingströmer daterad 2014-03-05 

Yrkande 
Ordfårande Leif Håkansson, S, yrkar bifall till trafikingenjörens yttrande 
Ledamoten Per Atmander, MP, yrkar avslag på trafikingenjörens yttrande 

Propositionsordning 
Ordforanden ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämnden har bifallit 
trafikinget~örens yttrande. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunkansliet 
Trafikingenjör Per Ingströmer 



TJÄNSTESKRIVELSE 

2014-03-05 

Sida 1(1) 

Dnr: 2014/00170 

Yttrande angående motion om visualisering av den underjordiska 
infrastrukturen 

Förslag till beslut 

Att tekniska nämnden föreslås att inte stödja föreslaget att anlägga en öppen ledningsgrav 
för visualisering av den underjordiska infrastrukturen. 

Sammanfattning 

Kostnaden for att anlägga en öppen ledningsgrav är relativt stor for en liten kommun som 
Karishamn och nyttan med att det rör sig om ledningar som faktiskt används är låg. 

Bakgrund och överväganden 

Det låter relativt enkelt att bara lägga över en genomskinlig skiva över schaktgro pen. l 
praktiken måste gropens sidor förstärkas med en stödmur och den genomskinliga skivan 
ska kunna ta upp vikten från ett tu.ngt fordon. 

För att inte ledningarna ska riskera att frysa måste gropen dessutom vara tät För att 
ledningarna ska kunna belysas måste inkoppling ske till elnätet. 

Göteborgs kommuns gatudriftschef, kunde inte ge en kostnadsuppskattning av projektet 
Antagligen är 200000 Kr en rimlig kostnads bedömning, vilket är lite pengar för en 
kommun av Göteborgs storlek, men betydligt mer för Karlshamns kommun. 

Nyttan med att det verkligen är riktiga ledningar man ser som har en faktisk funktion är 
diskutabel då man inte direkt kan se att dessa är i drift. Det borde därför gå lika bra med 
attrapper, d.v,s. att anlägga en grop någonstans och lägga ner några lösa rör som ser 
inkopplade ut Detta kräver fortfarande förstärkning av gropens sidor etc. 

Optimalt är nog en modell som ställs ut i en utställningshalL I Karlshamn lämpar sig 
Kreativum bäst för detta. 

P l" Ingström"i·,_.....--.) 
Trafikingenjör 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 148 

Kommunstyrelsen 2014-05-20 

§ 118 2014/1758 

Översyn av kommunens nämndsorganisation inför mandatperioden 2015-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige 

att nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning upphör från och med 
mandatperioden 2015-2018. 

att politikområdet " insatser som främjar arbete och sysselsättning (med koppling mot 
kommunstyrelsens politikområde näringsliv)" förs över till kommunstyrelsen från och 
med mandatperioden 2015-2018. 

att politikområdena "kommunal vuxenutbildning inklusive särvux och svenska för 
invandrare", "eftergymnasial utbildning inom det kommunala ansvarsområdet", 
"uppdragsutbildning", "studie- och yrkesvägledning for vuxna" och" 
informationsansvar for ungdomar som fullgjort sin skolplikt och som inte fYllt 20 år 
samt utökat informationsansvar för ungdomar upp till 25 år" fors över till 
gymnasienämnden från och med mandatperioden 2015-2018. 

att politikområdet park/bostadsnära skog flyttas från fritidsnämnden till teknisk nämnd 
från och med mandatperioden 2015-2018. 

att uppdra åt kommunstyrelsen att foreslå erforderliga revideringar i styrelsens och 
nämndernas reglementen i enlighet med den parlamentariska gruppens forslag från och 
med mandatperioden 2015-2018. 

att fastställa antalet ledamöter och ersättare för mandatperioden 2015-2018 enligt 
foljande; 

Ledamöter Ersättare 

Kommunstyrelse 15 15 

Nämnd för barn, ungdom och skola 11 11 
Gymnasienämnd 11 11 

Kulturnämnd 9 9 

Byggnadsnämnd 11 11 

Fritidsnämnd 9 9 
Teknisk nämnd 11 11 

Omsorgsnämnd 11 11 
Socialnämnd 7 7 
Valnämnd 5 5 

Överförmyndarnämnd 3 3 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL AU lO 149 

Kommunstyrelsen 2014-05-20 

att godkänna föreslagna revideringar av bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda att gälla från och med mandatperioden 2015-2018. 

att anta bilagda reglemente får partistöd att gälla från och med mandatperioden 
2015-2018. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tillsatte, 2013-06-18 § 178, en parlamentarisk grupp med en 
representant per parti representerat i kommunfullmäktige att göra en utvärdering av 
nuvarande politiska organisation för att utröna om den är effektiv och ändamålsenlig 
även under kommande mandatperiod. Detta innebar i fårsta hand en översyn av 
nämndsorganisationen med ansvarsfårdelning mellan nämnder och översyn av 
ersättningsbestämmelserna till förtroendevalda, 

Den parlamentariska gruppen har även sett över ersättningsbestämmelserna till 
ledamöterna i de kommunala bolagen, arvodesgruppens framställning om att arvode och 
ersättning får reskostnader vid borgerliga vigslar samt har utarbetat fårslag till 
reglemente för partistöd. 

Beslutsunderlag 

• Parlamentariska gruppens fårslag 2014-04-29 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokol12014-05-06 § 89. 

Yrkanden 

Bärthil Ottosson m fl (M) lämnar följande skriftliga yrkande gällande att-sats m 6, 
se bilaga. 

J ens Henningsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla arbetsutskottets förslag 
eller Bärthil Ottossons ändringsyrkande angående att-sats m 6 och firu1er att 
kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag. 



Ärende nr 15/ Översyn av kommunens nämndsorganisation ... 

Andringsyrkande gällande att-sats nr 6 

Vi yrkar att följande antal fastställs: 

Gymnasienämnd 
Kulturnämnd 
Teknisk nämnd 
Socialnämnd 

Ledamöter 
7 
9 
9 
7 

l övrigt enligt föreliggande förslag. 

014-05-20 

Ersättare 
7 
7 
9 
4 

__ rt"~~ 
Bärthil Ottosson 



2014-04-29 

Översyn av kommunens nämndsorganisation inför mandatperioden 2015-2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige: 

att nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning upphör från och med mandatperioden 2015-
2018. 

att politikområdet" insatser som främjar arbete och sysselsättning (med koppling mot 

kommunstyrelsens politikområde näringsliv)" förs över till kommunstyrelsen från och med 
mandatperioden 2015-2018. 

att politikområdena "kommunal vuxenutbildning inklusive särvux och svenska för invandrare", 
"eftergymnasial utbildning inom det kommunala ansvarsområdet", "uppdragsutbildning", "studie- och 
yrkesvägledning för vuxna" och" informationsansvar för ungdomar som fullgjort sin skolplikt och som 
inte fyllt 20 år samt utökat informationsansvar för ungdomar upp till 25 år" förs över till 
gymnasienämnden från och med mandatperioden 2015-2018. 

att politikområdet park/bostadsnära skog flyttas från fritidsnämnden till teknisk nämnd från och med 
mandatperioden 2015-2018. 

att uppdra åt kommunstyrelsen att föreslå erforderliga revideringar i styrelsens och nämndernas 
reglementen i enlighet med den parlamentariska gruppens förslag från och med mandatperioden 
2015-2018. 

att fastställa antalet ledamöter och ersättare för mandatperioden 2015-2018 enligt följande; 

Ledamöter Ersättare 

Kommunstyrelse 1S 1S 

Nämnd för barn, ungdom och skola 11 11 

Gymnasienämnd 

Kulturnämnd 

Byggnadsnämnd 

Fritidsnämnd 
Teknisk nämnd 

Omsorgsnämnd 

Socialnämnd 
Valnämnd 

Överförmyndarnämnd 

11 11 
g g 

11 11 
g g 

11 11 

11 11 

7 7 

s s 
3 3 
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att godkänna föreslagna revideringar av bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 
att gälla från och med mandatperioden 2015-2018. 

att anta bilagda reglemente för partistöd att gälla från och med mandatperioden 2015-2018. 

Bakgrund 
Karlshamns kommun har i stort haft samma nämndsorganisation sedan 2002. Inför innevarande 
mandatperiod tillsattes en utredningsgrupp som fick i uppdrag att göra en aktualitetsöversyn av 
gällande nämndsorganisation. l stort innebar förslaget, vilket senare antogs av fullmäktige, att: 

teknik- och fritidsnämnden upphörde och ersattes av en teknisk nämnd och en fritidsnämnd, 
servicenämnden upphörde och dess ansvarsområden delades mellan kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden och vuxenutbildningsnämnden, 
vissa justeringar i ansvarsfördelningen mellan nämnderna och 
ett par justeringar vad gäller antalet förtroendeuppdrag. 

Uppdraget 
Kommunstyrelsen tillsatte, 2013-06-18 § 178, en parlamentarisk grupp med en representant per parti 
representerat i kommunfullmäktige för att göra en utvärdering av nuvarande politiska organisation för 
att utröna om den är effektiv och ändamålsenlig även under kommande mandatperiod. Detta innebar i 
första hand en översyn av nämndsorganisationen med ansvarsfördelning mellan nämnder och översyn 
av ersättningsbestämmelserna till förtroendevalda. 

Den parlamentariska gruppen har även sett över ersättningsbestämmelserna tillledamöterna i de 
kommunala bolagen, arvodesgruppens framställning om att arvode och ersättning för reskostnader vid 
borgerliga vigslar samt har utarbetat förslag till reglemente för partistöd. 

Metod 
Kommunstyrelsens ordförande har varit ordförande i den parlamentariska gruppen som haft tretton 
möten under hösten 2013 och våren 2014. Gruppen har i övrigt bestått av företrädesvis fullmäktiges 
gruppledare och dess arbete biståtts av den administrative chefen. 

Gruppen inledde sitt arbete med faktainsamlingar och statistik över nämndernas arbete under 
innevarande mandatperiod. Härefter har gruppen haft dialogmöten/intervjuer med nämndspresidier 
och förvaltningschefer samt kommundirektören, för att utröna hur kommunen kan förbättra 
nuvarande nämnds- och förvaltningsorganisation utifrån begreppen helhetssyn, styrbarhet och 
möjlighet till resultatuppföljning, 

Sammantaget har denna metod bidragit till att gruppen har kunnat göra bedömningar, överväganden 
och förslag som remitterats till de politiska partierna. Därefter har partierna haft möjlighet att ta 
ställning till förslaget och komma med synpunkter. 

De sammanställda synpunkterna har resulterat i nedanstående förslag, från den parlamentariska 
gruppen. 
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1. Nämndsorganisation 
Den parlamentariska gruppen anser att nuvarande nämndsorganisation fungerar i huvudsak bra. 
Gruppen lyfter emellertid fram några förslag i syfte att utveckla och stärka den politiska styrningen. 
Bland annat inom politikområdena arbetsmarknad, vuxenutbildning och skogshantering som föreslås 
få andra nämndtillhörigheter. 

Den parlamentariska gruppen har under arbetets gång gjort ett antal iakttagelser avseende 
nämndernas arbetsformer, som gruppen anser är värda att notera inför kommande mandatperiod. 
Istället för att lägga fokus på en föredragen återrapportering under mötena borde sammanträdestiden 
utnyttjas för strategiskt viktiga frågor. Återrapporteringen kan klaras genom att skriftlig 
återrapportering sker i förväg så att sammanträdestiden kan användas för samtal kring rapportens 
innehåll. 

Återkommande planerade träffar (årsagenda) mellan nämnderna/presidierna i kommunen bör 
tillskapas för att strukturera arbetet och uppnå bättre samordning för strategiska frågor inom olika 
politikområden. Genom denna samordning ges bättre förutsättningar för politisk målstyrning vilket i 
sin tur också underlättar förvaltningens arbete. Ansvaret för detta åvilar nämnderna. För att underlätta 
för politiken behöver emellertid förvaltningen bistå med att utveckla och tillhandahålla system och 
hjälpmedel. 

1.1 Förslag till förändringar i nämndsorganisationen 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning upphör. Dess uppgifter förs över till 
gymnasienämnden och kommunstyrelsen enligt följande: 

- Politikområdet" insatser som främjar arbete och sysselsättning (med koppling mot 
kommunstyrelsens politikområde näringsliv)" förs över till kommunstyrelsen. 

Politikområdena "kommunal vuxenutbildning inklusive särvux och svenska för invandrare", 
"eftergymnasial utbildning inom det kommunala ansvarsområdet", "uppdragsutbildning", "studie
och yrkesvägledning för vuxna" och" informationsansvar för ungdomar som fullgjort sin skolplikt 
och som inte fyllt 20 år samt utökat informationsansvar för ungdomar upp till 25 år" förs över till 
gymnasienämnden. 

Politikområdet bostadsnära skog flyttas från fritidsnämnden till teknisk nämnd. Detta innebär att 
teknisk nämnd får ett samlat ansvar för kommunens skogsinnehav. 

Motiv till föreslagna förändringar 
Förslaget innebär en renodlingen av teknisk nämnd till en kommunalteknisk nämnd då den nu i 
förslaget även får det samlade ansvaret för kommunens skogsinnehav. Den politiska viljeinriktningen 
är beslutade av fullmäktige genom skogspolicy och skogsbruksplan och genom att lägga det operativa 
ansvaret för detta politikområde under en nämnd skapas ytterligare möjligheter för en effektiv 
förvaltning och samordning av insatserna för bostadsnära skog, rekreationsskog och produktionsskog. 
Fritidsnämnden ges med detta också möjlighet att mer koncentrera sig på fritidsfrågor, vilket var en av 
intentionerna med att dela dåvarande teknik- och fritidsnämnden. 
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Genom att flytta ansvaret för det strategiskt viktiga politikområdet" insatser som främjar arbete och 
sysselsättning" till kommunstyrelsen blir det en tydligare koppling mot näringslivspolitiken och 
kommunen får en bättre styrning av den lokala arbetsmarknadspolitiken. 

1.2 Förslag till förändringar av styrelsens och nämndernas reglementen 
Som en följd av den parlamentariska gruppen förslag erfordras justeringar i nämndernas reglementen. 
Gruppen föreslår också att nuvarande reglementen för styrelsen och nämnderna omarbetas så att 
respektive organ har möjlighet att själv ta ställning till eventuella utskott eller presidieberedningar. 

Motiv till föreslagna förändringar 
Den parlamentariska gruppen konstaterar att hur nämnderna organiserar sitt arbete styrs av de av 
fullmäktige fastslagna reglementena. Inom vissa ansvarsområden är detta inte effektivt då styrelsen 
och nämnderna ska eftersträva att lägga mer tid på strategiskt arbete och besluta om den politiska 
inriktningen för de resultat som eftersträvas. Detta innebär mindre politisk detaljstyrning och att 
professionen styrs av politiskt beslutade policys, riktlinjer o.d. 
Ett exempel på detta är kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott som efter att 
kommunstyrelsen gått igenom sina styrande dokument och ny delegationsordning inte har samma 
arbetsomfång som tidigare, vilket innebär att kvarvarande övergripande frågor kan hanteras av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Ett annat exempel är socialnämnden som kan, om nämnden så önskar, delegera flertalet 
individärenden till förvaltningen och ett särskilt utskott, för att kunna hålla nere kretsen av individer 
som hanterar integritetskänsliga uppgifter. 
Andra nämnder som inte har dessa ärendetyper kan istället för utskott med fördel överlämna 
ärendeberedningen åt presidieberedningar så att nämndmötena blir mer levande. Det bör också 
påpekas att utskott inte bör vara större än 3 ledamöter i nämnder som är mindre än 15 ledamöter. 
Detta för att ärenden som är inte är delegerade dit ska upplevas som avgjorda redan vid en tidig 
beredning. 

2. Nämndernas storlek och sammansättning 
Utifrån de förändrade ansvarsområdena för nämnderna föreslår den parlamentariska gruppen att 
nämnderna får följande antal förtroendeuppdrag och sammansättning. Gruppen har också beaktat de 
förändringar som föreslagits i de nya bolagsordningarna och ägardirektiven till kommunens helägda 
bolag där ersättare i bolagsstyrelser föreslås utgå från nästa mandatperiod. 

Nämnd Idag Arbetsgruppens förslag 

Ledamöter Ersättare Ledamöter Ersättare 

Kommunstyrelse 15 15 15 15 

Nämnd för barn, ungdom och skola 11 11 11 11 

Gymnasienämnd 7 7 11 11 

Kulturnämnd 7 7 9 9 

Nämnd för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 7 7 o o 
Byggnadsnämnd 11 11 11 11 

Fritidsnämnd 7 7 9 9 

Teknisk nämnd 7 7 11 11 
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Omsorgsnämnd 11 11 11 11 

Socialnämnd 7 4 7 7 

Valnämnd s 5 s 5 

Överförmyndarnämnd 3 3 3 3 

Summa 98 95 103 103 

Totalt 193 206 

3. Arvoden och ersättningar 
Med anledning av de organisatoriska förändringar som föreslås och de framställningar som gjorts 
föreslår den parlamentariska gruppen nedanstående ändringar i "bestämmelser om ekonomiska 
förmåner till förtroendevalda". 

3.1 Begränsat arvode till styrelse och, § 8 bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda. 

l det begränsade arvodet ingår; 

att regelmässigt följa nämndens/förvaltningens verksamhet. 
att förbereda ärenden och sammanträden. 
att lämna erforderlig information till kommunmedlemmar, massmedia, organisationer m.m. 
att initiera och upprätthålla erforderligt samråd med övriga ledamöter. 

Nämnder och styrelse 
Förtroendevalda som inte är årsarvoderade har rätt till begränsat arvode enligt nedan. 
För rätt till begränsat arvode skallledamot vara närvarande vid mer än hälften av sammanträdena 
under verksamhetsåret. 

Om förtroendevald med begränsat arvode är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som 
överstiger en månad, ska arvodet minskas i motsvarande mån. Arvodet övergår omgående till 
ersättaren. 

Det begränsade arvodet utgår i procent av kommunbasbeloppet per år enligt följande. 

Organ Ordf. 1:e och 2:e Övr. ledmnöter 
vice ordf. 

Kommunstyrelsens AU 100 
Kommunstyrelsens P oU 80 25 20 
Kommunrevisionen 80 25 20 
V al nämnd (vid val år) 20 
Överfårmyndamämnd 40 
BUS-nämnd 120 35 
Omsorgsnämnd 120 35 
Byggnadsnämnd w 100 ~30 

Teknisk nämnd w 100 ~30 

Fritidsnämnd 80 25 
Kulturnämnd 80 25 
Gynmasienämnd w 100 ~30 

Socialnämnd w 100 ~30 
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NAV 
Festivalkommitte 

gg 
20 

Månatligt beräknad del av begränsat arvode till revisorer skall utgå till avgående revisorer t.o.m. den 
månad då revisionsberättelsen för föregående års förvaltning lämnas. 

Samordnare och kommunstyrelsens l:e och 2:e vice ordf. 

Samordnare 15 % av kb b per månad 

Kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordf. 15 % av kb b per månad 

Kommunfullmäktiges presidium och Gruppledare 

Till fullmäktiges presidium samt parti med gruppledare utgår begränsat arvode i procent av 
kommunbasbeloppet per år enligt följande: 

a) Kommmunfullmäktiges presidium 

Ordförande 
1:e och 2:e vice ordförande 

b) Gruppledare: 

100% av kb b 
30% av kb b 

80% av kb b till partier som genom allmänna 
val är representerade i kommunfullmäktige. 

Dessa arvoden kan utgå såväl till årsarvoderad som begränsat arvoderad förtroendeman. 

Motiv till föreslagna förändringar 

Den parlamentariska gruppen anser att nettokostnaderna för de fasta arvodena till ordförandena och 
vice ordförande i nämnderna bör vara oförändrade. 
Gymnasienämnden får ett utökat ansvar vilket gruppen anser föranleder en ökning av de fasta 
arvodena. 
Den tekniska nämndens uppdrag spänner över ett stort område och nämnden har ett stort ekonomiskt 
ansvar vilket motiverar en höjning av de fasta arvodena. 
Socialnämnden och byggnadsnämnden har omfattande myndighetsutövning med ofta svåra och 
snabba beslut och ett särskilt straffrättsligt ansvar för de politiskt ansvariga vilket motiverar en 
justering av arvodena. 

3.2 Arvode till kommunala aktiebolag, § 11 bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda 

Den parlamentariska gruppen föreslår följande fårändringar i bestämmelser om ekonomiska förmåner 
till förtroendevalda: 

"Redovisade bolag har i sina bolagsordningar inskrivet att arvoden och andra ekonomiska förmåner till 
ledamöter, Slljlpleanter och revisorer revisorsersättare skall utgå enligt de regler som tillämpas inom 
Karlshamns kommun. 
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Det begränsade arvodet beräknas i procent av kommunbasbeloppet och utgår per år enligt fOlj ande. 

Ordf. Vice.ordf. Övr.ledamöter Revision 
Aktiebolag 
Karlshamnsbostäder AB 150 50 ;:J.Q.-20 15 
Karlshamns Energi AB 150 50 ;:J.Q.-20 15 
Karlshamns Hamn AB 150 50 ;:J.Q.-20 15 
Karlshamnsfastigheter AB 100 35 ;!G-l o 15 

Ersättning får förlorad arbetsinkomst i samband med styrelsesammanträde utgår inte till 
erdinarie ledamöter. Detsamma gäller får annat internt arbete som t. ex. presidiemöte, överläggning med 
VD etc. 

Vid förrättning, som inte avser styrelsesammanträde eller annat internt arbete, utgår ersättning får 
förlorad arbetsinkomst. Hit räknas deltagande i överläggningar med utomstående, studiebesök, 
konferenser etc. 

Per rätt till begränsat ar:ede skall Iedamet 'PGII'Gl närwtrande ·:id mer än hälften a11 helegets sam 
mtmträden under verlcsamhetsåret. l annat fall utgår i stället SGII11111Glrlträdesanede eeh ersättningfor 
forterad arhetsinkemst. 

Sammanträdesarvode utgår till ledamöter, ej ordförande och vice ordförande, för styrelsesammanträde. 
Sammanträdesarvode utgår inte i övrigt till erdinGll'ie ledamöter. 
Ersättare erhåller sammanträdesGll'':ede ech ersättnir;g far fer/ei'Gld arhetsinkemst. 

stadsvapnets ledamöter/ei'Sättare erhåller inte begränsat arvode eller årsarvode. 
Ersättningen följer de regler om ekonomiska fånnåner som gäller får fårtroendevalda politiker i 6vflgl. 
vilket el. a. inne Mr att ersättning for jerlErad arhetsinkemst ech sammanträdesar;ede utgår. Detta 
gäller deek ej å-rsarvederadf·ertreendeman, se § 7 evan. 

Revisorer i stadsvapnet i Karlshamn AB har rätt till arvode får sammanträde motsvarande l ,2 % av kb b 
samt ersättning får förlorad arbetsinkomst enligt bestämmelserna om ekonomiska fOrmåner till 
förtroendevalda, får de tillfållen som revision/granskning av stadsvapnet genomfors." 

Motiv till föreslagna förändringar 
Med anledning av att bestämmelserna om arvoden och ersättningar tillledamöterna i bolag varit 
svårtydd och att nya bolagsordningar kommer träda i kraft anser gruppen att denna lydelse blir mer 
rättvis för det arbete och ansvar ledamöterna i dessa har samt enklare för bolagen att administrera. De 
förändrade arvodena får anses kostnadsneutrala. 

3.3 Ersättning för barntillsyn, § 14 bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 
Den parlamentariska gruppen föreslår att en skälig maximal ersättning bör uppgå till 0,3% av kbb 
per/tim. 

Motiv till föreslagna förändringar 
Den parlamentariska gruppen har konstaterat att ersättningen för barntillsyn är oskäligt låg. Beloppet 
ersätts idag med verklig kostnad dock maximalt med 59 kr per timme. Taket har beräknats utifrån 0,1 
%av kbb per/tim. Ersättningsnivån bör höjas med ca 100 kr/tim för att ligga i nivå med de priser 
barnpassningsföretag tar ut. 
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3.4 Ersättning till borgerliga vigselförrättare 
Den parlamentariska gruppen föreslår att detta inte ska falla inom ramen för kommunens 

bestämmelser om ekonomiska förmåner. 

Motivering 
Den parlamentariska gruppen konstaterar att borgerliga vigselförrättare utses och ersätts av 
länsstyrelsen enligt särskilt regelverk. Regeringen har påtalat att detta uppdrag är ett hedersuppdrag 

och arbetsgruppen konstaterar att det inte är fråga om ett kommunalt förtroendeuppdrag. Kommunen 

har ingen befogenhet att gå in och ändra på ersättningen och arbetsgruppen anser inte att kommunen 

ska utge en kompletterande ersättning till de kommunalt föreslagna vigselförrättarna. Gruppen delar 
dock arvodesgruppens uppfattning att ersättningen är låg. 

4.Partistöd 
Den parlamentariska gruppen föreslår att bilagda reglemente för partistöd antas att gälla från och med 
nästa mandatperiod. 

Motivering 
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den l februari 2014. Reglerna 
tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 och innebär följande; 

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun 

respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. lokalt partistöd 

kan bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Formerna för partistödet regleras inte. 
Det får dock inte otillbörligt gynna eller missgynna ett parti. Partistödet får bara utbetalas till ett 
politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal 

partiförening som kan ta emot stödet. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är 
representerat i fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa 

partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige fr.o.m. 

2014 års vaL Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet 
använts för sitt ändamål. Redovisning ska då ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen 

senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska 

dessutom granskas, Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en 

granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har 
använts. Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistöd. För att de nya 
reglerna ska kunna tillämpas fullt ut måste fullmäktige anta vissa lokala regler för partistödet. 

Förslaget utgår från Sveriges kommuners och landstings normalförslag, 

För den parlamentariska gruppen 

Sven-Åke Svensson 

Ordförande 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 

Kommunstyrelsen 2014-05-20 

§ 125 2014/1761 

Krisberedskap och säkerhetssamordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna föreslagna revideringar av Räddningstjänsten Västra Blekinges 
förbundsordning 

att justera reglementet för direktionen enligt förslaget 

Härutöver beslutar kommunstyrelsen för egen del: 

157 

att uppdra åt kommundirektören att organisera kommunens kris- och säkerhetsarbete. 

Sammanfattning 

Blekinge väst beslutade vid sitt möte den 16 april 2014 att föreslå att kommunernas 
kris- och säkerhetssamordning övergår från räddningstjänsten till kommunerna från 
2015-01-01 samt att respektive kommuns statsbidrag från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap övergår från denna tidpunkt till kommunerna. 

Bakgrunden är den utredning som gjorts av medlemskommunerna om kommunernas 
krisberedskap och säkerhetssamordning. I en speciell överenskommelse mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och Landsting 
regleras kommunernas uppgifter och ersättning enligt lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH). säkerhetsuppgifterna ligger utanför det ansvar som behandlas i LEH. 
säkerhetsuppgifter ska fullgöras i enlighet med kommunens eget ansvar och ambition. 
säkerhetsuppgifterna omfattar bland armat brottsförebyggande arbete, säkerhetsskydd, 
försäkringar och tillträdesskydd till lokaler. 

F örslaget innebär att räddningstjänstens förbundsordning måste revideras. 

Beslutsunderlag 

• Adm.chefens tjänsteskrivelse 2014-04-28 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-05-06 § 98. 
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2014-04-28 

Till kommunstyrelsen 

Krisberedskap och säkerhetssamordning 

Blekinge väst beslutade vid sitt möte den 16 april 2014 att föreslå att kommunernas kris
och säkerhetssamordning övergår från räddningstjänsten till kommunerna från 2015-01-01 
samt att respektive kommuns statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap övergår från denna tidpunkt till kommunerna. 

Bakgrunden till detta är den utredning som gjorts av medlemskommunerna, bilaga. 
Utredningen behandlar kommunens krisledningsuppgifter och säkerhetsuppgifter och hur 
dessa sköts idag. l en speciell överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting, regleras kommunernas uppgifter och 
ersättning enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). säkerhetsuppgifterna ligger 
utanför det ansvar som behandlas i LEH. säkerhetsuppgifter ska fullgöras i enlighet med 
kommunens eget ansvar och ambition. säkerhetsuppgifterna omfattar bland annat 
brottsförebyggande arbete, säkerhetsskydd, försäkringar och tillträdesskydd tillloka ler. 

Förslaget innebär att räddningstjänstens förbundsordning måste revideras enligt följande; 

1) Förbundsordningen 2 §, 1st. Den näst sista meningen utgår (markerade med kursivt). 
a) 2 § 1st, nuvarande lydelse: Räddningstjänsten Västra Blekinge skall hålla en för 

medlemskommunerna gemensam räddningstjänst, som enligt lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor åvilar var och en av medlemskommunerna. Räddningstjänsten Västra 
Blekinge ansvarar för elyeksförebyggande och skadeavhjälpande arbete inom 
verksamhetsområdet skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats. Därutöver 
ansvarar räddningstjänsten för att samordna, planera och utveckla kommunernas 
skyldigheter enligt lagen {2006:544} am kommuners och landstings åtgärder vid och inför 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Verksamheten regleras i ett för 
kommunerna gemensamt handlingsprogram. 

b) 2 § 1st, ny lydelse: Räddningstjänsten Västra Blekinge skall hålla en för 
medlemskommunerna gemensam räddningstjänst, som enligt lagen {2003:778) om skydd 
mot olyckor åvilar var och en av medlemskommunerna. Räddningstjänsten Västra 
Blekinge ansvarar för olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete inom 
verksamhetsområdet skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats. 

Karlshamns Kommun · strategiska Enheten 
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Verksamheten regleras i ett för kommunerna gemensamt handlingsprogram. 

2) Förbundsordningen 2 § 4 st. Utgår. 
a) 2 § 4 st nuvarande lydelse: Räddningstjänsten Västra Blekinge ansvarar också för att 

samordna, planera och utveckla medlemskommunernas säkerhetsarbete. 

3) Förbundsordningen 6 § 3 st. Utgår. 
a) 6 § 3 st, nuvarande lydelse: Räddningstjänsten Västra Blekinge skall erhålla hela 

statsbidraget, från samtliga medlemskommuner för samordning av kommunernas 
uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder vid och inför 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

4) Reglementet, Stöd till enskilda. strecksatserna 20, 21, 23 och 24 utgår. 
a) strecksats 20, nuvarande lydelse:- samordna, planera och utveckla 

medlemskommunernas krishanteringsuppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt att samverka med andra i dessa frågor. 

b) strecksats 21, nuvarande lydelse:- samordna, planera och utveckla 
medlemskommunernas säkerhetsarbete. 

c) strecksats 23, nuvarande lydelse:- underhålla och driva kommunernas varningsaggregat 
samt att tillse att dessa provas minst fyra gånger per år. 

d) strecksats 24, nuvarande lydelse:- hantera kommunernas tilldelning av materiel för höjd 
beredskap. 

Ändringen avseende strecksats 24 är en följd av att hanteringen upphört. 

Ändringen avseende strecksats23om underhåll och drift av varningsaggregat föreslås 
regleras i särskilt avtal, inte i förbundsordningen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna föreslagna revideringar av Räddningstjänsten Västra Blekinges 
förbundsordning. 

Härutöver beslutar kommunstyrelsen för egen del: 

att uppdra åt kommundirektören att organisera kommunens kris- och säkerhetsarbete. 

Jens Odevall 
Administrativ chef 

Bilagor 
Utredning om krisberedskap och säkerhet 
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SÖLVESBORG 2014-04-01 1 (9) 
-av naturliga .1kiil-

Utredning krisberedskap och säkerhetssamordning 

Inledning 

Denna PM behandlar kommunens krisledningsuppgifter. l en speciell överenskommelse 
mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och 
Landsting, regleras kommunernas uppgifter och ersättning enligt lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH). säkerhetsuppgifterna ligger utanfördet ansvar som behandlas i LEH. 
säkerhetsuppgifter ska fullgöras i enlighet med kommunens eget ansvar och ambition. 
säkerhetsuppgifterna omfattar bland annat brottsförebyggande arbete, säkerhetsskydd, 
försäkringar och tillträdesskydd till lokaler. 

Ekonomiska förutsättningar 
De ekonomiska förutsättningarna bestäms dels av statsbidrag i enlighet med den så kallade 
kommunöverenskommelsen och dels av de medel som kommunen i övrigt är beredda att 
satsa. Den senare delen utgörs till stor del av arbetstid för kontaktpersoner i kommunerna 
men även en insats som görs av andra som behöver förbereda arbetet inom respektive 
kommun. Någon precisering av respektive kommuns insatser utöver statsbidraget har ej 
gjorts eftersom detta förutsätts behövas oavsett organisation. 

Kommunöverenskommelsen förändrades under 2013 'och omfattar i dagsläget följande delar: 
.. 

Art Karlshamn sölvesborg Olofström 
Grundbelopp för att hålla en funktion med erfor-

280 000 280 000 280 000 derlig kompetens för samordning 

Verksamhetsersättning, 12,75 kr/inv 398 221 213 983 164 501 
Ersättning för utomhusvarning, 1 100 per tuta .. 40 700 19 800 20 900 
Samverkansersättning, 2,1 O kr/inv 65 589 35 244 27 094 
Summa 784 510 549 028 492 495 .. Beloppen anges for 2014 baserat pa folkmangd 2013~11-01 och utan JUstenng for KPI . 

statsbidraget betalas normalt ut vid halvårsskiftet. 

statsbidraget följs upp genom egenkontroll och redovisning till Länsstyrelsen. l 
egenkontrollen ingår bland annat att ett styrdokument för arbetet skall tas fram och en plan 
för användandet av pengarna skall finnas. Genomförandet av åtgärderna bör fastställas och 
följas upp i kommunens ordinarie budgetarbete. Vid redovisningen till Länsstyrelsen ska det 
framgå vilka kostnader som är hänförliga till respektive ersättning. 

statsbidrag som inte används under ett år kan föras över till nästkommande år om det finns 
en fastställd plan för användandet. Om oförbrukade medel finns och där plan saknas kan 
ersättningen för aktuellt år minskas eller helt hållas inne. 

Förändringen mot tidigare innebär att bidraget inte får användas för kostnader för 
beredskapsförråd och underhåll av räddningscentraL 
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Kommunens uppdrag inför och vid en extraordinär händelse 
l Lagen om kommuners och Landstings åtgärder inför och vid en extraordinär händelse 
anges vilket ansvar respektive kommun har. 

l Överenskommelse om kommunernas krisberedskap preciseras mål och ersättningar för 
arbetet. Det framgår av denna överenskommelse följande övergripande uppdrag som 
kommunen minst skall fullgöra: 

1) Risk- och sårbarhetsanalyser 
Med arbete kring risk- och sårbarhetsanalyser avses arbete i enlighet med föreskrift från 
MSB. Det innebär att kommunen en gång per mandatperiod skall göra en fullständig RSA 
och övriga år göra uppföljningar och justeringar utifrån den verklighetsförändring som sker. 

2) Planering 
Med planering avses att, med utgångspunkt i RSA, kommunen för varje ny mandatperiod 
skall göra ett styrdokument för mandatperioden som skall omfatta: 

a) Beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att 
reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmåga att kontinuerligt 
bedriva samhällsviktig verksamhet 

b) Beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden i enlighet med 
överenskommelse samt hur ersättningen skall användas. Särskilt skall anges hur 
samverkansersättningen skall användas 

c) Övnings- och utbildningsplan för mandatperioden 
d) Plan för hantering av extraordinära händelser som beskriver 

a. Kommunens organisation under en extraordinär händelse 
b. Hur krisledningen leder, samordnar, samverkas samt säkerställer samband för 

att hantera en extraordinär händelse 
c. Vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan 

som disponeras vid en extraordinär händelse 

3) Geografiskt områdesansvar 
Med geografiskt områdesansvar menas att kommunen inom sitt geografiska område ska 
verka för: 

a) Samverkan mellan olika aktörer och uppnår samordning i planerings- och 
förberedelsearbetet 

b) De krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer samordnas 
c) Informationen till allmänheten samordnas 

Med olika aktörer inom det geografiska området menas alla aktörer, privata eller offentliga 
som har en roll inom en händelse. 

4) Utbildning och övning 
Med utbildning och övning menas att kommunen skall svara för att förtroendevalda och 
personal är utbildad och övad för att hantera en extraordinär händelse. 

5) Rapportering 
Med rapportering avses att kommunen skall kunna hålla aktuell myndighet uppdaterad om 
de åtgärder som kommunen vidtar i enlighet med överenskommelsen samt att under en 
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extraordinär händelse kunna ge lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, 
tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder. 

6) Höjd beredskap 
Med höjd beredskap menas att kommunen skall svara för att utomhusvarningssystemet skall 
fungera och att krisledningen har grundläggande kunskaper om kommunens uppgifter under 
höjd beredskap. 

Analys av alternativen 
Två alternativ har identifierats i uppdraget, dels nuvarande organisation och dels att 
funktionen överförs till respektive kommun. Vi har funnit att det andra alternativet kan 
innebära att alla tre kommunerna samverkar med en kommun som huvudman, att en 
kommun ansvar för en egen medan de två andra samverkar och att alla tre kommunerna har 
en egen funktion. l analysen behandlas endast de två givna alternativen eftersom vi menar 
att den väsentliga skillnaden finns mellan att funktionen fullgörs i nuvarande organisation 
eller att kommunerna själva har funktionen hos sig. 

SWOT - seenano nuvaran d e orgamsation 

styrkor Svagheter 
Larmberedskap Ingen medverkan vid kris 
Finansierar annan räddningstjänst- Avstånd, såväl fysiskt som till 
verksamhet kommunledningen 
Organiserad samverkan mellan kommunerna Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

Möjligheter Hot 
Resursförstärkning Krisintahantering och planering 
Samverkansvinster 

SWOT . k - seenano lfll" d ommuna t u11goran e 

styrkor Svagheter 
Samverkansmöjligheter inom det Larmberedskap 
geografiska områdesansvaret 
Nära kommunledning 
Enklare styrning 
Medverkan i kris 
Ekonomistyrning 
Möjlighet att få ut mer krishantering 

Möjligheter Hot 
Samordnad krisinfo Samverkan räddningstjänst 

Kompetenssäkring 
Sämre ekonomi för räddningstjänsten 

SWOT:arna visar övervägande skäl för att kommunerna bör hantera funktionen inom sig 
själv. Främst talar verksamhets- och ekonomistyrning tillsammans med närheten till 
komrnunledningen, såväl politisk som tjänstemannaledning för detta. 

De uppgifter som kommunen åläggs enligt lag och överenskommelse skall fullgöras när 
räddningstjänst i enlighel med Lagen om skydd mot olyckor inte är tillämplig och innebär, 
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oavsett organisation, att det är kommunen som är ansvarig för fullgörande!. 
Räddningstjänsten kan vara en del av såväl det förebyggande arbetet som under en 
händelse men den skall ses som en aktör av flera som skall samordnas. Det finns många 
andra aktörer såsom staten, privata företag och ideella organisationer som har uppgifter att 
fullgöra under en händelse. Samordningen och samverkan dem emellan ligger inom ramen 
för kommunens geografiska områdesansvar. 

Är detta fråga om verksamhetsövergång? 
En verksamhetsövergång definieras av att ett antal kriterier skall vara uppfyllda. De viktigaste 
kriterierna som måste vara uppfyllda alla samtidigt om det är en verksamhetsövergång är 
verksamhetens art, verksamhetens identitet, kunderna och kontinuitet. Om någon av 
kriterierna inte är uppfylld är det inte fråga om verksamhetsövergång. Identitetskriteriet 
handlar om en ekonomisk enhet som övertas. Det innebär att om en verksamhet har varit 
självständig med egen arbetsledning och administration och som tas över i sin helhet, ej i 
delar, så talar det för att en verksamhetsövergång är för handen. 

Inom räddningstjänstförbundet har verksamheten bedrivits på uppdrag av kommunerna som 
en integrerad del av förbundet. Någon särskild enhet med arbetsledning och administration 
har inte förevarit. Det gör att kriteriet verksamhetens identitet inte kan anses vara uppfylld 
och därmed kan det inte vara fråga om verksamhetsövergång, endast flytt av arbetsuppgifter 
tillbaka till kommunerna. 

Vidare kan konstateras att varken materiella eller immateriella tillgångar övertas vilket 
ytterligare styrker att det inte är fråga om verksamhetsövergång. 

Förslag 

Organisation av arbetet 
Vi föreslår att kommunerna tar över funktionen och placerar dem nära kommunledningen. 

Huruvida en eller flera kommuner vill samverka kring anställning av person låter vi vara en 
öppen fråga som hanteras senare. Skulle sådan samverkan komma till stånd är det vår 
uppfattning att det inom ramen för statsbidraget ges utrymme för totalt sett minst 2,0 tjänst 
för att klara samverkansdelen och krisinformationsarbetet Det skall naturligtvis vara en 
förutsättning vid samverkan att respektive kommun disponerar personalen i den omfattning 
som medfinansieringen medger och finns på plats i respektive kommun. 

Vad gäller skötsel och drift av utomhusvarningssystemet anser vi att det är en fördel om 
detta även fortsatt kan hanteras av Räddningstjänstförbundet l fredstid är det framförallt de 
som har användning av systemet för att kunna larma befolkningen vid en 
räddningstjänstinsats. Det innebär att de statsbidrag som avsätts för detta bör föras över till 
förbundet. Det kan finnas anledning att närmare diskutera med förbundet de faktiska 
kostnaderna för systemet då statsbidraget troligen inte täcker alla insatser som krävs. Detta 
föreslås ske genom särskilt avtal och inte som en del av förbundsordningen. 

Räddningstjänstförbundet har anskaffat totalt 33 RAKEL-appareter för att ge kommunerna 
möjlighet att använda vid händelser. Kommunerna har avsatt en apparat vardera för sina 
ledningsplatser och betalt denna separat. Därmed återstår 30 apparater som inte finns 
avsättning för inom förbundet. Vi föreslår att varje kommun får göra en bedömning av det 



··r··. OLOFSTRÖMs • • • •• • KOMMUN 

SÖLVESBORG 2014-04-01 5 (9) 
-av naturlig~ >kiil-

antal apparater som kommunen önskar använda samt i särskilt avtal med förbundet uppdra 
åt detta att sköta service och hantering i övrigt. Övriga abonnemang sägs upp. 

Förbundet har handhaft förrådshantering av materiel, tidigare RUHB-materiel 
(räddningstjänstmateriell under höjd beredskap), för användande vid särskilda händelser. 
Materielet är användbart och bör behållas i förrådet i Mörrum. Kostnaderna för 
förrådshållning delas lika mellan kommunerna och kan användas av den kommun som 
behöver det. 

Förbundet har mottagit elverk och gasolkaminer från EON för kommunernas användande vid 
kris. Skötsel och hantering av dessa bör fortsätta inom förbundet och ersättning för detta bör 
ges vilket regleras i avtal. Kommunerna är fria att använda dessa vid en händelse men 
särskilt utpekande av vissa verk och kaminer kan ske för att säkerställa grundläggande 
behov av trygghetsplatser etc. Detta utpekande hanteras i samråd mellan kommunerna och 
räddningsljänstförbundet. 

Svenske Sällskapet för Räddning av skeppsbrutne (SSRS) har tillhandahållit en bandvagn 
genom en förening. Bandvagnen är placerad i Sölvesborg men är användbar för samtliga 
kommuner vid behov. l överenskommelse med föreningen ges bidrag för underhåll och viss 
träning. Kostnaden är marginell medan vinsten av bandvagnen är avsevärd vid en händelse. 
Förbundet bör kvarstå som medlem i föreningen och kommunerna bör betala de kostnader 
som kan förväntas. 

Av bilaga framgår beräknade kostnader för förslaget. 

Förändringar i Förbundsordningen och reglementet 
Förslaget om organisationen innebär att förbundsordningen och reglementet måste ändras 
genom fullmäktigebeslut Följande förändringar föreslås: 

1) Förbundsordningen 2 §, 1 st. Den näst sista meningen utgår (markerade med kursivt). 
a) 2 § 1 st, nuvarande lydelse: Räddningsljänsten Västra Blekinge skall hålla en för 

medlemskommunerna gemensam räddningstjänst, som enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor åvilar var och en av medlemskommunerna. Räddningstjänsten 
Västra Blekinge ansvarar för elyeksförebyggande och skedeavhjälpande arbete inom 
verksamhetsområdet skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats. 
Därutöver ansvarar räddningstjänsten för att samordna, planera och utveckla 
kommunernas skyldigheter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landslings 
åtgärder vid och inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
Verksamheten regleras i ett för kommunerna gemensamt handlingsprogram. 

b) 2 § 1 st, ny lydelse: Räddningstjänsten Västra Blekinge skall hålla en för 
medlemskommunerna gemensam räddningstjänst, som enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor åvilar var och en av medlemskommunerna. Räddningstjänsten 
Västra Blekinge ansvarar för elyeks-förebyggande och skedeavhjälpande arbete inom 
verksamhetsområdet skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats. 
Verksamheten regleras i ett för kommunerna gemensamt handlingsprogram. 

2) Förbundsordningen 2 § 4 st. Utgår. 
a) 2 § 4 st nuvarande lydelse: Räddningsljänsten Västra Blekinge ansvarar också för att 

samordna, planera och utveckla medlemskommunernas säkerhetsarbete. 
3) Förbundsordningen 6 § 3 st. Utgår. 
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a) 6 § 3 st, nuvarande lydelse: Räddningstjänsten Västra Blekinge skall erhålla hela 
statsbidraget, från samtliga medlemskommuner för samordning av kommunernas 
uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder vid och inför 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

4) Reglementet, Stöd till enskilda. strecksatserna 20, 21, 23 och 24 utgår. 
a) strecksats 20, nuvarande lydelse: -samordna, planera och utveckla 

medlemskommunernas krishanteringsuppgifter enligt lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap samt att samverka med andra i dessa frågor. 

b) strecksats 21, nuvarande lydelse:- samordna, planera och utveckla 
medlemskommunernas säkerhetsarbete. 

c) strecksats 23, nuvarande lydelse: -underhålla och driva kommunernas 
varningsaggregat samt att tillse att dessa provas minst fyra gånger per år. 

d) strecksats 24, nuvarande lydelse: -hantera kommunernas tilldelning av materiel för 
höjd beredskap. 

Ändringen avseende strecksats 24 är en följd av att hanteringen upphört. 

Ändringen avseende strecksats 23 om underhåll och drift av varningsaggregat föreslås 
regleras i särskilt avtal, inte i förbundsordningen. 

Jens Odevall Per Drysen Ann-Charlott Andersson 
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Karlshamn 
Kostnad Inom SB Utom SB Anmärkning 
Radiotillstånd 23 310 

Tryckkärlsbesiktning 11 250 

Nyckelbrickor 814 

Personal VMA 13 875 

Delsumma VMA 49 249 

RAKE L 80 076 Avser 11 enheter 

LedninQsplats telefoni 4176 3 nummer 
Ledningsplats 
Karlshamns kommun 11 424 
Materiel, el verk och 

l gasolkaminer 6700 En tredjedel av tot kostnad (20 100 kr) 

Bergsbesiktning 1 150 Besiktigas vart 5 år (5 750 kr) 

Telefon 3 168 2 abonnemang 

El 215 712 

Vatten/avlopp 44 047 

Tillståndskontroll master 5 907 

GranskninQ köldmedia 750 

Serviceavtal ventilation 17 980 

Driftlarm Multicom 6 680 

Driftlarm SOS 3 996 

Reservkraftverk diesel 15 000 

Personalkostnader 52 000 lnkl test av kraftverk, städ mm 

Intäkt TDC -114 988 

Intäkt 3G -44 240 
Intäkt Karlshamns 
EnerQi -12 000 

Intäkt mast UMTS -37 452 

Intäkt mast MSB -51 640 

Delsumma Berqet 106 070 

Totalt 49 249 208 446 
Statsbidraq 784 510 o 
Medel för användande 735 261 

Tillkommande 

Bandvaqnsersättning 3 000 Ej årlig kostnad 
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Olofström 
Kostnad Inom SB Utom SB Anmärkning 
Radiotillstånd 11 970 

Kommunikation 1 640 Boafall 

ADSL 4375 Boafall 

Telefon 1 584 Boafall 

Brand/inbrottslarm 4020 Boafall 

Tryckkärlsbesiktning 6 000 

Nyckelbrickor 418 

Reservkraft diesel 10 000 

Personal VMA 7 125 

Personal Boafall 10 000 

Delsumma VMA 57132 

RAKE L 80 076 Avser 11 enheter 

Hyra Civförsv 40 000 

Materiel, elverk och 
gasolkaminer 6700 En tredjedel av tot kostnad (20 100 kr) 

Totalt 97132 86 776 
statsbidrag 492 495 o 
Medel för användande 395 363 

Tillkommande 

Bandvagnsersättning 3 000 Ej årlig kostnad 
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Sölvesborg 

Kostnad Inom SB Utom SB Anmärkning 

Radiotillstånd 11 340 

Tryckkärlsbesiktning 6 000 

Nyckelbrickor 396 

Personal VMA 6 750 

Delsumma VMA 24 486 

RAKE L 80 076 Avser 11 enheter 

Ledningsplats 
sölvesborgs 
kommun 1 872 

Materiel, elverk och 
l gasolkaminer 6700 En tredjedel av tot kostnad (20 100 kr) 

Totalt 24 486 88 648 
StatsbidraQ 549 028 o 
Medel för 
användande 524 542 

Tillkommande 

Bandvagnsersättning 3 000 Ej årlig kostnad 



D nr: 20140391 

Räddningstjänsten 
Västra Blekinge 

Karlshamn 2014-05-19 

Kommunstyrelsen Karlshamns kommun 
Kommunstyrelsen Sölvesborgs kommun 
Kommunstyrelsen Olofströms kommun 

Angående förändring av förbundsordningen för Räddningstjänsten Västra 
Blekinge 

Medlemskommunerna har genomfört en utredning om hur arbetet med kommunernas kris
och säkerhetsarbete ska organiseras. Utredningen föreslår att kommunerna tar över 
funktionen och placerar dem nära kommunledningen. Vidare konstaterar utredningen att 
omorganisationen innebär att förbundsordningen med tillhörande reglemente måste ändras 
genom fullmäktigebeslut De aktuella förändringarna i förbundsordningen presenteras l 
utredningen. 

Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge vill komplettera den föreslagna 
förändringen med ett förtydligande i reglementet om tillsättningen av kommunalförbundets 
chef. l reglementet för direktionen i Räddningstjänsten vastra Blekinge anges i nuvarande 
lydelse, under rubriken allmänt, att "direktionen ska tillsätta raddningschef'. Direktionen 
föreslår följande lydelse: 

Direktionen ska 

tillsätta chefen för kommunalförbundet. 

Karlshamn 2014-05-19 

Kenneth Hake 
Ordförande i direktionen 

Räddningstjänsten 
Västra Blekinqe 

Rörvägen 3 
374 32 Karlshamn 

Tel: 0454~30 51 00 
Fax: 0454-30 15 16 

Org. nr: 222000-0935 www.raddning.com 
Bankgiro: 5099-8343 vastra.blekinqe@raddning.com 
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liKARLSHAMNS KOMMUN 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Godkänd av: NYA KF§ 67,2006-12-11 

Justerad: KF§ 64, 2007-04-02, KF§ 8, 2012-02-06 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Förbundsordning för 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 

Förbundsordning för Räddningstjänsten 
Västra Blekinge med reglemente för 
direktionen 
Förbundet är ombildat l januari 2002. 

Medlemmar namn och säte 

§l 

Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Västra Blekinge och det har sitt säte i 
Karlshamn. Medlemmar i kommunalfårbundet är Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs 
kommuner. 

Ändamål 

§2 

Räddningstjänsten Västra Blekinge skall hålla en för medlemskommunerna gemensam 
räddningstjänst, som enligt lagen (2003 :778) om skydd mot olyckor åvilar var och en av 
medlemskommunerna. Räddningstjänsten Västra Blekinge ansvarar för o lycksförebyggande 
och skadeavhjälpande arbete inom verksamhetsområdet skydd mot olyckor som kan 
föranleda räddningsinsats. Därutöver ansvarar räddningstjänsten för att samordna, planera och 
utveckla kommunernas skyldigheter enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder 
vid och inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Räddningstjänsten Västra Blekinge är den nämnd som anges i lagen (2003: 778) om skydd mot 
olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

Räddningstjänsten Västra Blekinge ansvarar också for medlemskommunernas rättigheter och 
skyldigheter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 



Karlshamns kommun 

FÖRF A TTNINGSSAMLING 

Förbundsordning för Räddnings

tjänsten Västra Blekinge 

Räddningstjänsten Västra Blekinge ansvarar också f6r att samordna, planera och utveckla 
medlemskommunernas säkerhetsarbete. 

Räddningstjänsten Västra Blekinge ansvarar också f6r att fullgöra medlemskommunernas ansvar för 
enligt lagen (1999:381) om åtgärder f6r att förebygga och begränsa f6ljderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. Detta gäller dock inte medlemskommunernas ansvar såvitt avser miljö- och 
hälsoskyddsfrågor inom ramen för nämnda lag. 

Verksamheten regleras i ett för kommunerna gemensamt handlingsprogram. 

Räddningstjänsten Västra Blekinge kan i övrigt åtaga sig uppgifter i nära anslutning till 
dess kompetensenliga verksamhet. Dessa verksamheter bör finansieras genom avgifter eller 
ersättningar från beställaren. 

Förbundsdirektion, ledamöter och beslutförhet 

§3 

Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett kommunalförbund med förbundsdirektion, som tillika är 
förbundsstyrelse. Direktionen får inrätta de utskott som den finner lämpligt. För direktionen gäller 
reglemente som medlemskommunerna fattar samstämmiga beslut om. 

Direktionen består av nio ledamöter med nio personliga ersättare, varav varje medlemskommun 
utser tre ledamöter och tre ersättare. Direktionen utser för varje mandatperiod en 
ordförande och två vice ordförande bland sina ledamöter. Ordförande skall utses från Karlshamns 
kommun och förste vice ordförande ska utses bland ledamöterna från Sölvesborg och andre-vice 
ordförande från Olofström. 

Mandatperioden för ledamot och ersättare är fyra år räknat från den l januari året efter då 
allmärrna val till fullmäktige ägt rum i hela landet. 

För samtliga beslut skall enkel majoritet krävas, samt att minst fem ledamöter är närvarande. 
Beslut om handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen (2003 :778) om skydd 
mot olyckor fattas av direktionen. Före beslut om viktigare förändringar i handlingsprogrammet 
eller andra beslut av principiell eller strategisk betydelse ska samråd ske med 
samtliga medlemskommuner. 

Respektive medlemskommuns kommunstyrelseordförande, eller av denne utsedd ersättare, 
har närvaro- och yttranderätt i direktionen. 

Ärenden i direktionen får väckas av 
- ledamot i direktionen 
- medlemskommun genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt 
- organ under direktionen om direktionen har medgett sådan rätt 

Direktionen skall inom hela verksamhetsområdet fatta beslut om taxor och avgifter för tjänster 
som förbundet inte författningsenligt skall tillhandahålla utan avgift. 
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Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Förbundsordning för Räddnings

tjänsten Västra Blekinge 

Revisorer 

§4 

Räddningstjänsten Västra Blekinge skall revideras av två revisorer som utses av Sölvesborgs 
kommuns fullmäktige, efter samråd med och nominering från de övriga medlemskommunema. 
Revisor skall inte utses från ordförandekommunen. 

Revisionsberättelsen avges till samtliga medlemskommuners fullmäktige. V ar je fullmäktige 
skall besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Mandatperioden för revisorer 
är fyra år räknat från den l januari året efter det då allmänna val till fullmäktige ägt rum 
i hela landet. 

Protokoll och kungörelser 

§5 

Tillkännagivande av Räddningstjänsten Västra Blekinges justerade protokoll och kungörelser 
skall ske på förbundets anslagstavla och hemsida. Kungörelse om sammanträde vid 
vilket budgeten skall upprättas skall dessutom anslås på medlemskommunernas anslagstavlor 
samt annonseras i lokal dagspress. 

Kostnadstäckning och andel i tillgångar eller skulder 

§6 

Kostuaden för Räddningstjänsten Västra Blekinges verksamhet som inte täcks på annat 
sätt erläggs genom avgift från medlemskommunerna. Kostnaderna skall fördelas mellan 
medlemskommunerna så att Karlshamns kommun svarar för 57,8 %, Olofströms kommun 
för 17,3 %och Sölvesborgs kommun för 24,9% av den totala avgiften om inte annat avtalas 
mellan medlemskommunerna. 

Sarmna fördelning skall ske för borgen eller andra förbindelser som medlemskommunerna 
ingår för kommunalförbundet. 

Räddningstjänsten Västra Blekinge skall erhålla hela statsbidraget, från samtliga 
medlemskommuner för samordning av kommunernas uppgifter enligt lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder vid och inför extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 

Räddningstjänsten Västra Blekinges medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets 
tillgångar och skulder i proportion till vad medlemskommunerna tillskjutit till verksamheten, 
se kostuadstäckning ovan. Räddningstjänsten Västra Blekinge får upptaga lån 
till totalt 15 miljoner kronor, men får inte gå i borgen eller teckna andra ansvarsförbindelser 
utan medlemskommunernas godkännande. 
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Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Förbundsordning för Räddnings

tjänsten Västra Blekinge 

Nu angivna fordelningsgrunder skall även tillämpas vid skifte av kommunalförbundets 
behållna tillgångar och skulder som foranletts av fårbundets likvidation. 

Budget och budgetprocess 

§7 

Direktionen skall årligen upprätta budget för nästkommande år och en plan för de två därpå 
följande åren. Senast den 31 maj skall samråd med respektive medlemskommun om budgetramarna 
ske. Senast den 30 juni skall medlemskommunerna ha beslutat om medlemsavgift. Senast den 31 
oktober, om inte synnerliga skäl föreligger, skall direktionen fatta beslut om budgeten. 

Årsredovisning skall godkäunas av direktionen och lämnas till medlemskommunernas fullmäktige 
för beslut om ansvarsfrihet senast l mars året efter det år som redovisningen avser. 

Budgetsammanträde skall vara offentligt och kungöras enligt förbundsordningen § 5. 

Arvoden 

§8 

Arvoden och andra ekonomiska förmåner tillledamöter och ersättare i direktionen samt 
revisorer skall utgå enligt de regler som tillämpas av Karlshamns kommun vad gäller bolagen. 

Arsarvode till ordförande utgår med 60 % av aktuellt kommunbasbelopp i Karlshanrus 
kommun, till de två vice ordförandena utgår årsarvode med 30 % av aktuellt kommunbasbelopp 
och till övriga ledamöter utgår årsarvode med 20 % av kommunbasbeloppet 

Arsarvodet till revisorer utgår med 15 % av aktuellt kommunbasbelopp. 

Direktionen beslutar om arvode och andra ekonomiska förmåner för de utskott som direktionen 
inrättar enligt § 3. 

Ändringar i förbundsordningen 

§9 

Kommunalförbundet är ombildat från och med l januari 2002. 

Förbundsordningen ändras efter samstämmiga beslut i varje medlemskommuns fullmäktige. 

Medlemskommunernas insyn 

§ 10 

Medlemskommunerna har rätt till insyn i förbundet. Denna befogenhet utövas av kommunstyrelsen 
i respektive medlemskommun. 
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Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Förbundsordning för Räddnings

tjänsten Västra Bleldnge 

Tvister 

§11 

Tvist mellan medlemskommunerna angående detta förbund samt mellan medlemskommun 
och fårbundet skall avgöras enligt svensk lag om skiljemannaförfarande. 

Utträde 

§ 12 

Kommunalfårbundet är bildat på obestämd tid. Medlemskommun har rätt att begära utträde 
ur Räddningstjänsten Västra Blekinge. Uppsägningen skall ske senast den l juli och 
uppsägningstiden är tre år räknat från årsskiftet efter uppsägningen. 

Vid utträde ur Räddningstjänsten Västra Blekinge skall reglering av de ekonomiska 
mellanhavanden mellan förbundet och den utträdande medlemskommunen bestämmas utifrån 
andelarna i § 6. All materiel skall av oberoende värderingsman värderas och delas ut till 
den utträdande kommunen i proportion enligt § 6, alternativt omvandlas tilllikvida medel. 
Den utträdande kommunen övertar den personal som tillhör den egna kommunen. Övrig 
personal, dvs. de som arbetar åt alla kommunerna, övertas med andel enligt § 6. 

När medlemskommun utträtt ur Räddningstjänsten Västra Blekinge upphör medlemmens 
ansvar för fårbundets skulder om inte annat har överenskommits mellan den utträdande 
medlemmen och de kvarvarande medlemskommunerna. Vid utträdet skall de kvarvarande 
medlemskommunerna antaga de förändringar i fårhundsordningen som föranletts av utträdet. 

Likvidation och upplösning 

§ 13 

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna får utträde när uppsägningstiden i § 
12 är till ända skall Räddningstjänsten Västra Blekinge omedelbart träda i likvidation. 

Förbundet skall också träda i likvidation om mer än hälften av medlemskommunerna genom 
samstämmiga beslut i respektive fullmäktige fattat beslut härom. 

Likvidationen skall verkställas av direktionen i egenskap av likvidator. 

Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidation skall den i § 6 
angivna fördelningsgrunden gälla. När fårbundet trätt i likvidation skall dess egendom i 
den mån det behövs får likvidationen förvandlas tilllikvida medel genom försäljning eller 
på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta tillfälligtvis om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling. Verksamheten måste då bedrivas på ett sådan sätt att utträde inte 
fårsvåras för någon av parterna av ekonomiska skäl i form av tillkommande investeringsbehov, 
med syfte att parterna efter ett utträde skall kunna upprätthålla erforderlig 
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FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Förbundsordning för Räddnings

tjänsten Västra Blekinge 

beredskaps- och säkerhetsnivå. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en slutredovisning 
för sin förvaltning. Redovisningen sker i form av en förvaltningsberättelse som rör 
likvidationen i sin helhet med en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen 
skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. När sen och redovisningshandlingarna 
delgetts samtliga medlemskommuner är Räddningstjänsten Västra Blekinge upplöst. 

En medlemskommun som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som forrättas av 
direktionen får väcka talan om detta mot de övriga medlemskommunerna inom ett år från 
det då slutredovisningen delgavs medlemskommunen. Om det framkommer någon tillgång 
för Räddningstjänsten Västra Blekinge efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet 
eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd skall 
likvidationen fortsättas. 

När likvidationsuppdraget är fullföljt skall Karlshanms kommun överta vården av de 
handlingar som tillhört Räddningstjänsten Västra Blekinge. 
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Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Förbundsordning för Räddnings

tjänsten Västra Blekinge 

Bilaga 

Reglemente för direktionen i Räddningstjänsten 
Västra Blekinge 

Allmänt 

Direktionen ska 

- samordna verksamheten samt samarbeta med andra kommuner eller kommunalförbund 
och med andra som berörs samt utnyttja varandras resurser. 

- tillsätta räddningschef. 

- ansvara för att ett handlingsprogram för förebyggande åtgärder och räddningstjänst upprättas 
enligt 3 kap. 3 och 8 §§lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

- sluta avtal för förbundets räkning om närliggande verksamhetsområden. 

- Årligen upprätta verksamhetsplaner för hela verksamhetsområdet. 

Stöd till enskilda 

Inom området stöd till enskilda ska direktionen 

- hantera de skriftliga redogörelserna för brandskyddet som ägare och nyttjanderättsinnehavare 
för vissa anläggningar är skyldiga att upprätta och inlämna. 

- hantera underrättelse från anläggningar med farlig verksamhet vid utsläpp av giftiga 
eller skadliga ämnen om utsläppet, eller om det föreligger överhängande fara för utsläpp, 
påkallar särskilda åtgärder till skydd för allmänheten. 

- se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder för 
att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö samt utan att andras ansvar 
inskränks, 

- verka för att åstadkomma andra olycksförebyggande åtgärder än de som finns angivna i 
lagstiftningen. 

- utöva tillsyn enlig 5 kap.l § lag (2003 :778) om skydd mo~lyckor inom 
medlemskommunernas område. 

- samverka med länsstyrelsen då de påkallar samråd kring vilka anläggningar med farlig 
verksamhet som omfattas av 2 kap. 4 § lag (2003 :778) om skydd mot olyckor. 
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Förbundsordning för Räddnings

tjänsten Västra Blekinge 

- hantera information om olyckor som kan orsaka ailvarliga skador på människor eller i 
miljön enligt 2 kap. 4 §förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. 

- vid behov meddela föreskrifter om fOrbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt 
om liknande förebyggande åtgärder mot brand. 

- fatta beslut om kompetens för den personal som utför förebyggande verksamhet samt utövar 
tillsyn. 

- fatta beslut om taxa för tillsyns besök. 

- ansvara för att genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde 
att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor. 

- inom ramen för kommunernas ansvar enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor pröva frågor om tillstånd att hantera brandfarliga varor. 

- inom ramen för kommunernas ansvar enligt lagen (20 l O: l O Il) om brandfarliga och 
explosiva varor pröva frågor om tillstånd att hantera och överföra explosiva varor. 

inom ramen för kommunernas ansvar enligt lagen (2010: l 011) om brandfarliga och 
explosiva varor pröva frågor om godkännande av den som söker tillstånd och dess 
föreståndare. 

Utöva tillsyn enligt lagen (2003 :778) om skydd mot olyckor 

Utöva tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

Besluta om taxa för tillsyn enligt lagen (2003 :778) om skydd mot olyckor 

Besluta om taxa för tillsyn och prövning av tillstånd enligt lagen (20 l O: l O Il) o m 
brandfarliga och explosiva varor 

Besluta att hantering av brandfarliga och explosiva varor inte får påbörjas innan de 
anordningar och anläggningar som ska användas för hanteringen har avsynats. 

Enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor ansvara för att personer som löper risk att påverkas av en allvarlig 
kemikalieolycka vid en verksamhet som omfattas av kravet på en säkerhetsrapport informeras. 

Enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvar- liga 
kemikaiieolyckor ansvara för att samråda med verksamhetsutövare om den interna planen för 
räddningsinsats. 

- Enligt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor fatta beslut om kommunens plan för 
räddningsinsats för verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport enligt lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvar- liga kemikalieolyckor. 
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FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Förbundsordning för Räddnings

tjänsten Västra Blekinge 

Samordna, planera och utveckla medlemskommunernas krishanteringsuppgifter enligt lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
fredstid och höjd beredskap, samt att samverka med andra i dessa frågor. 

Samordna, planera och utveckla medlemskommunernas säkerhetsarbete. 

- underhålla och driva räddningstjänstens ledningscentraler. 

underhålla och driva kommunernas varningsaggregat samt tillse att dessa provas minst fyra 
gånger per år. 

hantera kommunernas tilldelning av materiel för höjd beredskap. 

tillsammans med Miljöförbundet Blekinge Väst tillse att mätning av bakgrundsstrålning utförs. 

Insatser vid oönskade händelser 

Inom området insatser vid oönskade händelser ska direktionen 

- ansvara för att allmänheten informeras om vilken förmåga att utföra räddningsinsatser 
som finns samt lämna upplysningar till ailmänheten om hur varning och information 
till allmänheten sker vid allvarliga olyckor. 

- ansvara for räddningstjänst inom medlemskommunernas geografiska område. 

- fatta beslut om kompetens för den personal som leder, genomför och följer upp räddningsinsatser. 

- bland de tjänstepliktiga bosatta i medlemskommunerna ta ut lämpliga personer för att 
ingå i räddningsvärn. 

- ansvar for att det finns anordningar för aiarmering av den kommunala räddningstjänsten. 

- hantera förfrågningar från anläggningar med farlig verksamhet att använda de 
varningsanordningar som installerats enligt bestämmelserna i 7 kap. l §lagen (1994:1720) om 

civilt försvar. 

Analys och utredning 

Inom området analys och utredning ska direktionen 

- ansvara för att olyckan undersöks, när räddningsinsatsen är avslutad, för att i skälig omfattning 
klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genonf6rts. 

- vid behov biträda vid utredning som polismyndighet eller någon annan myndighet gör med 
anledning av en olycka. 
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sotningsverksamheten 

Inom sotningsverksamheten ska direktionen 

- tillsätta skorstensfejarmästare. 

- ansvara för att rengöring (sotning) sker av de anordningar som omfattas av rengöringsplikt 

- hantera ansökningar från fastighetsägare som avser att rengöra anordningar i den egna 
fastigheten eller låta någon annan utföra rengöringen. 

- ansvara för att det som ska rengöras även kontrolleras från brandskyddssynpunkt 
(brandskyddskontroll). 

- fatta beslut om taxa för rengöring och brandskyddskontrolL 

- i förekommande fall ge den som utför brandskyddskontroll, utan att vara tjänsteman i 
kommunen, befogenhet att på direktionens vägnar meddela nödvändiga förelägganden 
och förbud. 

- meddela föreslaifter om hur ofta rengöring (sotning) skall ske. 

- i förekommande fall besluta om brandskyddskontroll i särskilda fall. 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 166 

Kommunstyrelsen 2014-05-20 

§ 132 2014/406 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 
med tillhörande bilaga 

att utse kommunstyrelsen till kommunens pensionsmyndighet 

att utöka anslaget till förtroendevalda med 300 tkr i 2015 års budget och tills vidare för 
att täcka den beräknade merkostnaden av utvidgade pensionsavsättningar för fritids
politiker. 

Sammanfattning 

Arvodesgruppen har behandlat delar av ärendet vid sammanträde 2013-11-05. Ärendet 
behandlas här i sin helhet varför tidigare beslut ändras enligt ovanstående. 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har utarbetat förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), som är utformade för 
tillämpning på förtroendevalda som nytillträder ett uppdrag efter valet 2014 eller senare. 
Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte 
omfattas av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i 
tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevalda som fullgör uppdrag hos 
kommunen eller landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med 
sammanlagt minst 40 % av heltid. 

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs första gången i samband 
med valet 2014 eller senare, eller som tidigare inte omfattas av bestämmelser (PBF, 
PRF-KL) för kommunstyrelsens ordförande. 

Beslutsunderlag 

• Arvodesgruppens protokoll 2014-04-0 l. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2 (5) 

Arvodesgruppen 2014-04-01 

§l 2014/406 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
fOPF-KL) 

Arvodesgruppens förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Bestämmelser om omställningsstöd och pension for förtroendevalda 
(OPP-KL) med tillhörande bilaga 

att utse kommunstyrelsen till kommunens pensionsmyndighet 

att utöka anslaget till fortroendevalda med 3 00 tkr i 20 I 5 års budget och tills 
vidare for att täcka den beräknade merkostnaden av utvidgade pensionsavsätt
ningar för fritidspolitiker. 

Sammanfattning 
Arvodesgruppen har behandlat delar av ärendet vid sammanträde 2013-11-05. 
Ärendet behandlas här i sin helhet varfor tidigare beslut ändras enligt ovanstå
ende. 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har utarbetat forslag till bestämmelser 
om omställningsstöd och pension for fOrtroendevalda (OPP-KL), som är utfor
made fOr tillämpning på förtroendevalda som nytiiiträder ett uppdrag efter valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även fcir fortroendevalda 
som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBP, PRF-KL eller andra pensions
bestämmelser fcir fcirtroendevalda. 

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma fcinnäner 
som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroende
valda. 

Omställningsstöd 
Bestämmelser om omställningsstöd gäller for fårtroendevalda som fullgör upp
drag hos kommunen eller landstinget/regionen på heltid eller betydande del av 
heltid, med sammanlagt minst 40 % av heltid. 

Enligt tidigare beslut av kommunfullmäktige, Bestämmelser får ekonomiska får
måner till förtroendevalda, är det endast kommunstyrelsens ordförande, som upp· 
fyller kraven får pensionsfånnåner for heltidsarvoderade fortroendevalda och som 
därmed kommer att omfattas av de nya bestämmelserna om omställningsstöd 
enligt 40-procentsregeln. 
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Arvodesgruppen 2014-04-01 

Ett omställningsstöd bör i fOrsta hand ses som ett tidsbegränsat omställningsstöd 
och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser for fortroendevald som så 
önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en fortroendevald 
lämnat sitt (sina) uppdrag. 

Rätt till aktiva omställningsinsatser har fortroendevald som innehaft ett eller flera 
uppdrag med sammanlagt minst 40 % av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag 
efter minst fyra års sanunanhängande uppdragstid och som inte fyllt 65 är när han 
eller hon lämnar sitt uppdrag. 

Ekonomiskt omställningsstöd gäller fOr fortroendevald som innehaft ett eller flera 
uppdrag med sammanlagt minst 40 % av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag 
efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 

För varje är i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre är, vilket motsvarar tolv är som for
troendevald. Stödet utges längst till och med kalendermånaden innan den förtro
endevalde fyller 65 år. 

Det forsta årets utbetalning av stödet samordnas inte med forvärvsinkomster. De 
två foljande åren undantas ärligen ett prisbasbelopp från samordning. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den fortroendevalde på 
nytt far uppdrag med sammanlagt minst 40 % av heltid hos kommunen eller 
landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller om den fortroendevalde lämnat sitt 
uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Det kan utges tidigast från 61 års ålder och endast i direkt anslutning till att 
ekonomiskt omställningsstöd upphört och längst till månaden innan den for
troendevalde fyller 65 år. 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 %av årsarvodet året innan 
avgångstidpunkten och ska samordnas med fårvärvsinkomster. 

Pension 
Pensionsbestämmelserna tillämpas på fortroendevald som väljs forsta gängen i 
samband med valet 2014 eller senare, eller som tidigare inte omfattas av bestäm
melser (PBF, PRF-KL) for kommunstyrelsens ordforande. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte for fortroendevald som vid tillträdet av upp
drag har rätt till egenpension eller uppnått 67 års älder. 

En fortroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och be
gränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

;<1 !IJIV) 
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Arvodesgruppen 2014-04-01 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes års arvode, 
sammanträdesersättningar samt vissa andra ersättningar. 

På grund av denna utvidgning av pensionsåtagandet beräknas årskostnaden för 
kommunen öka med 300 tkr avseende fritidspolitiker. 

Pensionsavgiften är 4,5 %på den pensionsgrundande inkomsten till och med 7,5 
inkomstbasbelopp och 30 %på de delar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. 
Efter 67 års ålder är avgiften 4,5 % på hela den pensionsgrundande inkomsten. 

Kommunen avsätter sedan tidigare en pensionsavgift på den fortroendevaldes for
lorade arbetsinkomst. 

Pensionsmyndighet 
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som 
enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa pensionsbestämmel
serna. 
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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL)- 2013-10-20 



Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

§ 1 Tillämpningsområde 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller for förtroendevald som avses i 4 kap. 
l § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 
landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt 
minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna tillämpas på fortroendevald som väljs for fårsta gången i 
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats 
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser for 
fortroendeval da. 

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa 
bestämrue !ser. 

§ 2 Stöd för återgång till arbete 

Ett omställningsstöd bör i forsta hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd 
och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser får förtroendevald som 
så önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald 
lämnat sitt (sina) uppdrag. 

Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes 
omställning till ett nytt arbete. Det forutsätts att den förtroendevalde själv aktivt 
verkar för att få ett nytt arbete. 



Omställningsstöd för förtroendevalda 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser 

Rätt till aktiva omställningsinsatser har fårtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte 
fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag. 

Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den fårtroendevaldes 
fårutsättningar ta ställning tilllämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken 
kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på 
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande 
utbildning. 

Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt 
mellan olika individer. 

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 

Ekonomiskt omställningsstöd gäller får fårtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid .. 

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två fårsta 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den fårtroendevaldes årsarvode året fdre avgångstidpunkten. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen 
som längst till och med kalendermånaden innan den fårtroendevalde fyller 65 år. 

För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den 
fårtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. 

Det fårsta årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
fårvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den fårtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 



hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller 
regermgen. 

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller for fortroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat 
sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från 
61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt 
omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan 
utges for ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den 
fortroendevalde fyller 65 år. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller 
landstinget/regionen efter årsvis ansökan från den fortroendevalde. Förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den fortroendevaldes 
årsarvode året innan avgångstidpunkten. 

För att uppbära forlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från 
den fortroendevalde i syfte att hitta annan forsörjning. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd ska samordnas med forvärvsinkomster. 

Rätten att erhålla forlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
fortroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i 
Riksdagen eller regeringen. 

§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar. 

§ 7 Samordning 

Omställningsersättningarna enligt§§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
forvärvsinkomster om inte annat anges. 



§ 8 Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt§§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfårdar. Den fårtroendevalde bör få 
omställningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit 
emot sådan ansökan. 

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd 

En fårtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär får att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och fårlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har fårtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
fårlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med får högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har fårtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det får mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan- om särskilda skäl föreligger- besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 



Pensionsbestämmelser 

§ l Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller for fortroendevald som avses i 4 kap. l § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 
landstinget/regionen. 

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väUs for forsta gången 
i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser for 
förtroendevalda. 

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte for fortroendevald som vid tillträdet av 
uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till 
egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller armatuppdrag eller uppnått 67 
års ålder. 

Med "rätt till egenpens i on" inbegrips att den fortroendevalde skulle kunnat få 
rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. 

Fullmäktige kan for särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla 
och fastställa de villkor i fråga om pen·sionsrättens omfattning m. m. som·kan 
finnas motiverade. 

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa 
pensions bestämmelserna. 

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a. avgiftsbestämd ålderspension 

b. sjukpension 

c. efterlevandeskydd 

d. familjeskydd 



§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension 

En fårtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt§§ 4- 9 i 
pensionsbestämmelserna. 

§ 4 Pensionsgrundande inkomst 

En fårtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den 
fortroendevaldes årsarv ode, sammanträdesersättningar samt andra i det 
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För fårtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill 
säga med minst 40 procent av heltid, ingår i den pensionsgrundade inkomsten 
även det avdrag/bortfall som fortroendevald fått från sitt arvode vid ledighet 
med sjukpenning, graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig 
föräldrapenning samt när han eller hon är ledig enligt föräldraledighets lagen. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
fårtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen får förlorad arbetsinkomst, 
semesterfårmån eller tjänstepensionsfårmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning. 

§ 5 Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den fårtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt§ 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbas belopp, intill dess den fårtroendevalde har fyllt i 
32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den 
pensionsgrundande inkomsten. 

För fårtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som 
får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 
och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt 
uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under 



tid då den fårtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialfårsäkringsbalken (SFB). 

Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften berälmas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
den fårtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen endast om den får kalenderåret är högre än l ,5 procent av 
samma års inkomstbas belopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas 
pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande 
belopp direkt till den fårtroendevalde i form av ersättning som inte är 
pensionsgrundande. 

§ 6 Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften får ett kalenderår avsätts senast den 31 mars fåUande år till en 
pensions behållning hos respektive kommun eller landsting/region, där den 
fårtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan 
av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun eller 
landsting/region. 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11. 

§ 7 Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den fårtroendevalde om hans 
eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och 
avsättning av pensionsavgift. 

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den fårtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
fårtroendevalde och fullmäktige. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den fårtroendevalde bör få pension utbetalad tre 
månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 



A v giftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
fortroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150% av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av formånen börjar. 

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd pension 

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär for att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. 
Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen 
ska minskas i skälig omfattning. 

Om fortroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att for hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 

§ 10 sjukpension 

sjukpension betalas ut till fårtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialforsäkrings balken och som en foljd härav med stöd av 4 kap. 9 § 
kommunallagen befrias från sitt uppdrag fore mandatperiodens utgång. 

sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten 
enligt § 4 som den fortroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller 
aktivitetsersättning beviljades. 

sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt 
AGS-KL. 

sjukpension betalas ut under tid som den fortroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Fullmäktige kan for särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas 
ut, dock inte får längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken lämnas. 

Anmärkningar 

l. sjukpensionen utges i forhållande till nedsatt arbetsformåga i uppdraget 
(uppdragen). 



2. sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för utbetalning av 
månadsersättning enligt AGS-KL. 

§ 11 Efterlevandeskydd 

Efterlevandeskydd får avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att 
pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller 
barn vid fårtroendevalds dödsfall. 

Vid dödsfall innan avgifts bestämd ålderspensionen börjat utbetalas till 
förtroendevald utbetalas värdet av pensions behållningen, enligt § 6, till 
fårmånsberättigad efterlevande under max fem år. 

Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat 
utbetalas till den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett 
efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att 
ålderspensionen börjat utbetalas. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn 
eller adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 
år. 

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan förmånsberättigade barn. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150% av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av fårmånen börjar. 

§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter 
det att pågående avtalsförhandlingar omAKAP-KL avslutats.) 

§ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat fårtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19,20 a och 100 a§§ lagen om fårsäkringsavtaL 



§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

§ 15 Finansiering 

För utfåstelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region. 

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och 
familjeskydd 

Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker 
månadsvis. 

Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt 
de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den fortroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller 
efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt 
forverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra 
skyldigheten återfå rätten till forverkat belopp mer än sex månader tillbaka. 
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

I denna PM kommenteras Förslag till bestämmelser (2013-10--20) om 
omställningsstöd och pension får förtroendevalda (OPF-KL) mer i detalj. 

OPF-KL är utformat får att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett 
(eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar 
även får fortroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL 
eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller sammaförmåner 
som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementenför 
förtroendevalda. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns 
en bilaga med bl. a. närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen 
samt samordning med fårvärvsinkomst (bilagan är f.n. under utarbetning, kommer 
publiceras under november månad). 

Bestämmelserna gäller inte får fårtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare 
(eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsfårmån, 
avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF
KL att gälla. 

Detta gäller enligt huvudregeln även om den fårtroendevalde senare tillträder ett nytt 
uppdrag hos kommunen och/eller landstinget/regionen. Med " rätt till" inbegrips att 
den fårtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpensionsfånnån, avgångsersättning 
eller livränta enligt PBF eller PRF -KL om ansökan härom ingivits. 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL är utformat får tillämpning hos respektive kommun och region/landsting. För 
att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestännnelserna. 

Innehållet är bl. a. en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som 
utgångspunkter får utformningen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra får 
fårtroendevald att fårena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i 
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möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för 
anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom for anställda på 
arbetsmarknaden i övrigt. 

En annan ambition är att likalydande bestämmelser for förtroendevalda ska gälla 
oavsett om han eller hon harihar haft uppdrag hos kommun eller landsting/region. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 
att öka chanserna for personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 
arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller for anställda i kommuner, 
landsting och regioner. 

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP
KL. Ålderspensionsintjänaodet bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen följer 
också AKAP-KL, bland annat är paragrafmdelningen en annan än PBF och PRF-KL 
och momentnummer finns inte. 

Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och 
regionfullmäktige. 

Det forutses att fullmäktige utser en särskild "pensionsmyndighet", dvs. den nämnd 
som ska ha tilluppgift att tolka och tillämpa pensions- och 
omställnings bestämmelserna. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. 

För att forenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från 
tidigare rekommenderade regel verk. 
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Bestämmelserna om de olika omställningsstöden är helt ny. 

De avser i fårsta hand att öka möjligheterna för en förtroendevald att röra sig mellan 
arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att samtliga omställningsstöd ska ses 
som tidsbegränsade stöd. 

Varje kommun och landsting/region svarar för sin del av kostnaden får de olika 
omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till 
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om 
hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Tillämpningsområde (§ 1) 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 
kap. l § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 
Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 
kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 
storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 
fastställande! av det lokala regelverket 

Det bör noteras att det finns en skillnad mellan omställnings- och 
pensionsbestämmelsernas tillämpningsområde avseende uppdragets/uppdragens 
omfattning. 

Bestämmelserna om omställningsstöd gäller inte får fårtroendevald som i tidigare 
uppdrag omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser får 
förtroendevalda. 

Stöd för återgång till arbete (§ 2) 

Omställningsstöden ska kunna kombineras med lämpliga aktiva insatser för 
fårtroendevald som så önskar, får att han eller hon ska kunna återgå i arbete. 

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller får fårtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 
uppdrag efter minst fYra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region. I händelse av att fårtroendevald går från uppdrag i kommun till 
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landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om 
hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en fårtroendevald kan få eller hur mycket 
en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige (pensionsmyndighet) att 
fastställa kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes 
förutsättningar. Tanken är att ledning ska kunna hämtas från bland annat 
omställningsavtal på arbetsmarknaden avseende typ av insatser och kostnadsram. 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller får fårtroendevald som innehaft 
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt uppdrag 
efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till 
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om 
hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 
med fårvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 
pris basbelopp. 

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 
pensionsgrundande till allmän pension. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om fårlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 
lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 
(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att fårlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan sökas av och utges till fårtroendevald som fyllt 61 år och var 
minst 58 år när han eller hon lämnat sitt (sina) uppdrag- och i direkt anslutning- har 
fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från avgångstidpunkten. 

I händelse av att fårtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

F ör att få rätt till forlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den fortroendevalde 
årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har forsökt att hitta 
annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är attjämställa med inkomst av tjänst och är 
pensionsgrundande till allmän pension. 

Övrigt(§ 7) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra forvärvsinkomster om 
inte annat anges. 

Ansökan om omställningsstöd (§B) 

För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt§§ 3 - 5 krävs skriftlig ansökan, 
enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram. 
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Ändringar och nyheter i pensionsbestämmelserna 

Allmänt 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

• Avgiftsbestämd ålderspension. Pensionen grundar sig på årliga avgifter och 
avgifterna uttrycks som procentuell andel av den förtroendevaldes 
pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden m m. 

• Nettopensions bestämmelser. Avgiftsbestämd ålderspension och sjukpension är 
fristående från den allmänna pensionen. 

• Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter. Exempelvis 
beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 
uppdragets/uppdragens omfattning. 

• Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Pensionsbestämmelserna är utformade för att kunna tillämpas på fårtroendevalda som 
nytiiiträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller på fårtroendevald som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 
förtroendevald. 

Tidigare rekommendation om att förtroendevald ska ha innehaft sitt uppdrag i minst 
36 eller 48 kalendermånader får rätt till t. ex. ålderspension gäller inte. Avgiftsbestämd 
ålderspension intjänas från första kronan. 

Förmåner såsom visstidspension och andra egenpensionsförmåner, 
efterlevandepensioner, livränta och avgångsersättning och utfåstelser enligt 
bruttopensionsprincipen gäller inte längre. Beräkningstidpunkt, tidsfaktor, årspoäng 
och årsmedelpoäng som gäller för att beräkna pensionsförmåner i PBF eller PRF-KL 
återfinns inte heller. 

Varje kommun och landsting/region svarar får sin del av pensionsintjänandet. 

Genom de nya pensionsbestämmelserna blir det pensionsåtagande kommuner, 
landsting och regioner har gentemot de fårtroendevalda tydligare redovisat. 

Tillämpningsområde(§ 1) 

Tidigare precisering avseende uppdragets omfattning på heltid eller på betydande del 
av heltid är borttaget i tillämpningsområdet. Det betyder att även s.k. fritidspolitiker 
omfattas av pensionsbestämmelserna om inte annat anges. 
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Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension och sjukpension. 
Bestämmelserna har tillförts efterlevandeskydd och familjeskydd. Bestämmelserna om 
familjeskydd kommer att utarbetas efter det att pågående avtalsfårhandlingar om 
AKAP-KL avslutats. Kansliet har förutsatt att bestämmelserna kommer att bli 
likalydande. Familjeskydd ska gälla för fårtroendevald med uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid. 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 3) 

En helt ny bestämmelse om beräkning av ålderspension har införts. 

Pensionsgrundande inkomst(§ 4) 

Pensionsgmndande inkomst begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet AKAP
KL till 30 inkomstbasbelopp. 

I den pensionsgrundande inkomsten ingår den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, som fått 
vidkännas avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 
pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Pensionsavgifter(§ 5) 

Bestämmelsen är helt ny 

Perrsionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 
7,5 inkomstbas belopp. På den pensionsgrundande irrkomst som överstiger 7,5 
inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 
pensionsbehållning. 

Pensionsavgift intjänas från fårsta kronan. Någon nedre åldersgräns för 
tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 

Nivån på pensionsavgifterna motsvarar nivåerna i de pensionsavtal som finns på 
arbetsmarknaden. 

Pensionsbehållning (§ 6) 

Bestämmelsen är helt ny. 

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 
pensionsbehållning som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 
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På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan fårtroendevald 
inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsfårsäkring. 

Vad som avses med tjänstepensionsförsäkring framgår av 57 kap. 7 § IL. Med 
tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 
och som denforsäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd vilket följer av § 
Il. 

Pensionsbehållningen rälmas upp årligen med fårändringen av inkomstbasbeloppet 
Detta gäller både fåre och efter utbetalning. Närmare om uppräkningen framgår av 
bilagan till bestämmelserna (f.n. under utarbetning, kommer publiceras under 
november månad). 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 
allmän pension kan utbetalas, vilket innebär en flexiblare utbetalning av 
ålderspension. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 
pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 
som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 
ålderspension utbetalas livsvarigt 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten tagit fram. 

Sjukpension (§ 1 O) 

För rätt till sjukpension gäller samma krav som i PBF, d v s att avgången är en fåljd 
av sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. sjukpensionen gäller endast för 
förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. 

sjukpension beräknas på andra grunder än i PBF och PRF-KL. Sjukpensionen 
motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt AGS-KL. 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Bestämmelsen är helt ny. 

Eterlevandeskyddet är obligatoriskt, d v s det finns inte någon möjlighet att välja bort 
det. 

På grund av de begränsningar som finns enligt 57 kap. inkomstskattelagen kan 
efterlevandeskyddet inte tecknas i en tjänstepensionsförsäkring. Vad som avses med 
tjänstepensionsfårsäkring framgår av 57 kap. 7 § IL. Med tjänstepensionsförsäkring 
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avses också en pensionsförsäkring som- sedan en anställd dött- tecknats av 
arbetsgivaren till förrnån for den anställdes efterlevande och som arbetsgivaren har 
åtagit sig att betala samtliga premier för. 

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions
behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 
hand till barn (under 20 år). Avseende definitionen av sambo hänvisas till sam bolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 
om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 
inte. 

Familjeskydd (§ 12) 

Bestämmelsen är helt ny. 

Bestämmelser om familjeskydd kommer att utarbetas efter det att pågående 
avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats. Kansliet har fårutsatt att 
bestämmelserna i stort sett kommer att bli likalydande med familjeskydd i AKAP-KL. 
Familjeskydd ska gälla för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del 
av heltid. 

Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevande- och familjeskydd (§ 16) 

För att få rätt till sjukpension efterlevande - och familjeskydd krävs en skriftlig 
ansökan, enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram. 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL AU 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-

§ 2014/ 

Kompass Karlshamn, program för styrning, uppföljning och kvalitet i 
Karlshamns kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta Kompass Karlshamn, program får styrning, uppföljning och kvalitet i 
Karlsharnus kommun 

att Kornpass Karlshamn börjar gälla för budgetåret 2015 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över och anpassa reglerna för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning och tas upp för beslut i kommunfullmäktige i oktober 2014 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram kommungemensamma riktlinjer för 
synpunktshantering i Karlshamns kommun 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fram kommungemensamma riktlinjer för 
servicelöften i Karlshamns kommun 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ersätta nuvarande pris för "årets arbetsplats" med 
"årets kvalitetspris" i Karlshamns kommun. 

Sammanfattning 

Karlshamns kommun antog 2013 visionen "En plats för liv och lust". Visionen anger 
kommunens långsiktiga ambitioner och prioriteringar. Hela kommunkoncernen har i 
uppdrag att arbeta mot visionen och den utgör därför grunden för kommunens arbete 
med ledning, uppföljning och kvalitetsutveckling. 

Kompass Karlshamn är Karlshamns kommuns gemensamma program för arbetet med 
styrning, uppföljning och kvalitetsutveckling. Programmet omfattar alla kommunala 
verksamheter och bolag i kommunen, men där kommunens bolag undantas vissa delar 
av programmet. 

Det koncerngemensamma programmet syftar till att säkerställa en effektiv verksamhet 
som skapar önskade resultat för medborgarna samt en samhällsnytta. 

Beslutsunderlag 

• Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-05-23 
• Kompass Karlshamn, program för styrning uppföljning och kvalitets i 

Karlshamns kommun . 



MISSIV 
2014-05-23 

Kommunfullmäktige 

l (2) 

Kompass Karlshamn, program för styrning, uppföljning och kvalitet i 
Karlshamns kommun 
Dnr 2014.:XXX 

Sammanfattning 
Karlshamns kommun antog 2013 visionen "En plats för liv och lust". 
Visionen anger kommunens långsiktiga ambitioner och prioriteringar. Hela 
kommunkoncernen har i uppdrag att arbeta mot visionen och den utgör 
därfor grunden för kommunens arbete med ledning, uppföljning och 
kvalitetsutveckling. 

Kompass Karlshamn är Karlshamns kommuns gemensamma program för 
arbetet med styrning, uppföljning och kvalitetsutveckling. Programmet 
omfattar alla kommunala verksamheter och bolag i kommunen, men där 
kommunens bolag undantas vissa delar av programmet. 

Det koncerngemensamma programmet syftar till att säkerställa en effektiv 
verksamhet som skapar önskade resultat för medborgama samt en 
samhällsnytta. 

Beslutsunderlag 
Missiv: Kompass Karlshamn, program för styrning, uppfoljning och 
kvalitet i Karlshamns kommun, 2014-05-23 
Kompass Karlshamn, program for styrning, uppföljning och kvalitet i 
Karlshamns kommun 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att anta Kompass Karlshamn, program för styrning, uppföljning och 
kvalitet i Karlshamns kommun 

att Kompass Karlshamn börjar gälla for budgetåret 2015 

att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att se över och anpassa reglemente för 
ekonomi- och verksamhetsstyrning och tas upp for beslut i KF i oktober 
2014 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn· Tfn 0454-810 00 · Internet: www.karlshamn.se 



att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram kommungemensamma 
riktlinjer för synpunktshantering i Karlshamns kommun 

att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram kommungemensamma 
riktlinjer for servicelöften i Karlshamns kommun 

att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ersätta nuvarande pris för "årets 
arbetsplats" med "årets kvalitetspris" i Karlshamns kommun 

Göran Persson 
Kommundirektör 

Expediering: 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningar 
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iliKARLSHAMNS KOMMUN 

Utgivare: Kornmunledningsfdrvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: 2015-01-01 

Beslut: KF§ XXX, 2014-06-16 

FÖRFATTNINGsSAMLING 

Kompass Karlshamn, program fdr 
styrning, uppföljning och kvalitet i 
Karlshamns kommun 

Kompass Karlshamn, program för styrning, 
uppföljning och kvalitet i Karlshamns kommun 

Sammanfattning och disposition 

Kompass Karlshamn är Karlshamns kommuns gemensamma program får arbetet med styrning, 
uppföljning och kvalitetsutveckiing. Programmet omfattar alla kommunala verksamheter och 
helägda bolag. De helägda bolagen undantas vissa delar av programmet. 

Det koncerngemensamma programmet syftar till att säkerställa en effektiv verksambet som skapar 
önskade resultat får medborgarna samt en samhällsnytta. Programmet anger ramar och strukturer 
får hur kommunen arbetar med styrnings-, uppföljnings- och kvalitetsfrågor. 

Programmet disponeras enligt följande kapitelindelning. 

Kapitel l: Inledning 

Kapite12: Programmets fyra grundprinciper 

Kapitel3: Beskriver den första principen, medborgaren och samhällsnyttan i fokus. Kommunen är 
till för sina medborgare och får att skapa samhällsnytta. Detta tillsammans med uppdragen och de 
ekonomiska ramarna styr verksamheterna mot att uppnå resultat får våra målgrupper. 

Kapite14: Beskriver den andra principen, vi ser till helheten. För att realisera visionen och 
säkerställa en hög effektivitet i arbetet är det väsentligt att kommunen strävar mot gemensamma 
mål och säkerställer en fungerande samverkan mellan olika verksamheter. 

Kapitels: Beskriver den tredje principen, vi tar ansvar och uppmuntrar delaktighet och transparens. 
En grundläggande fårutsättning för en effektiv och fungerande verksamhet är att alla vill och tar sitt 
ansvar med tydlig ansvarsfårdelning på alla nivåer. 
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Kapite16: Beskriver den fjärde principen, utveckling och förändring för att möta framtiden. 
Karlshamns kommun är en verksamhet i ständig förändring och utveckling. I takt med att 
omvärlden utvecklas och kraven förändras måste kommunen säkra att verksamheterna följer med 
och fortsätter skapa värde för medborgarna. 

Kapitel 7: Definitioner 

l Inledning 

Karlshamns kommun antog 2013 visionen "En plats för liv och lust". Visionen anger kommunens 
långsiktiga ambitioner och prioriteringar. Hela kommunkoncernen har i uppdrag att arbeta mot 
visionen och det är genom samarbete kommunen kan lyckas. Visionen utgör därför grunden för 
kommunens arbete med ledning, uppföljning och kvalitetsutveckling. K valiletsarbetet drivs genom 
att kontinuerligt ompröva och utveckla verksamheterna utifrån nya krav, förutsättningar och 
kunskaper. 

Programmet ger kommunens förvaltningar och bolag en gemensam plattform för att arbeta med 
ledning, uppföljning och kvalitetsutveckling. Varje chef i kommunkoncernen har en viktig uppgift i 
att förankra och arbeta med programmet i sina respektive verksamheter, samt att säkerställa en 
dialog med medarbetare om verksamheternas huvuduppdrag och vilka resultat som uppnås för de 
målgrupper verksamheten är till för. Det ligger därför ett stort ansvar på varje chef i kommunen att 
säkerställa att Kompass Karlshamn används på ett aktivt sätt i verksamheterna och för att driva 
kvalitetsutvecklingen i den kommunala servicen framåt. 

2 Programmets grundprinciper 

Utgångspunkten för Kompass Karlshamn är att det ska hålla samman kvalitetsutveckling och 
styrning av hela kommunkoncernen på ett effektivt och tydligt sätt. Kommunens vision utgör 
grunden för den koncerngemensamma styrningen av all verksamhet. Allt i syfte att skapa bästa 
resultat för medborgama utifrån fastställd vision. För att åstadkomma detta utgår programmet från 
fyra grundläggande principer: 

2.1 Medborgaren och samhällsnyttan i fokus 

Kommunens grundläggande uppdrag är att skapa värde för sina medborgare och en samhällsnytta. 
Kommunens olika verksamheter har olika uppdrag och målgrupper. Varje verksamhet behöver vara 
tydlig med vilka specifika målgrupper de riktar sig till och vilka resultat som ska uppnås för dessa. 
Detta utgör sedan utgångspunkten i all planering, genomförande samt uppföljning av verksamheten. 
Detta innebär t.ex. att skolan har tydligt fokus på elevers lärande i allt som görs, att hemtjänsten 
utgår ifrån sitt uppdrag att hjälpa äldre till ett värdigt liv och känna välbefinnande, eller att 
Karlshamn energi har som utgångspunkt att tillgodose ktmdemas behov av konkurrenskraftiga och 
miljövänliga energilösningar. 

Fokusen på medborgare och samhällsnytta utgör utgångspunkten för varje medarbetare i sitt arbete 
och i möte med medborgaren. 
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2.2 Vi ser till helheten 

Visionen får Karlshamns kommun uppnås genom att alla verksamheter bidrar och går mot 
gemensamma mål. Det är tillsammans vi gör skillnad. Många gånger är olika kommunala 
verksamheter beroende av varandra för att effektivt kunna lösa uppdragen för våra målgrupper. De 
organisatoriska gränserna ska inte utgöra hinder för att effektivt lösa medborgarens problem. Därfår 
arbetar kommunen med att identifiera centrala områden där verksamheterna planerar tillsammans 
(kallas samplanering i programmet) får att uppnå önskade resultat får medborgarna. 

2.3 Vi tar ansvar samt uppmuntrar delaktighet och transparens 

För en effektiv styrning och uppföljning krävs tydliga ansvarsområden och att kommunens chefer 
och medarbetare känner ägarskap för sitt uppdrag. För att ta ansvar och ägarskap krävs det 
befogenheter som stämmer överens med ansvaret. Det handlar även om fungerande samspel mellan 
politik och tjänstemannaorganisationen, delaktighet i planering, uppföljning och utveckling samt 
transparens i de resultat som skapas. 

Kommunens framgång bygger på att medarbetarna involveras och känner sig ansvarig att delta i 
planering, uppföljning och utveckling får att skapa bästa möjliga resultat får våra målgrupper inom 
givna ekonomiska ramar och uppdrag. Det är forst när personalen är delaktig vi kan göra skillnad 
och skapa resultat för dem vi är till får. 

2.4 Utveckling och förändring för att möta framtiden 

Kommunen arbetar med att ständigt utvecklas och förbättras utifrån nya förutsättningar, krav och 
kunskaper. En viktig del i detta är samla in synpunkter från medborgare så att verksamheten 
utvecklas. Andra delar är ett aktivt arbete med omvärlds bevakning, ta del av de senaste 
forskningsrönen samt göra jämförelser med andra kommuner får att få underlag för utveckling. 
Lösningar som fungerat tidigare är inte nödvändigtvis giltiga idag eller imorgon. Genom att 
kontinuerligt reflektera och analysera framgångar och utmaningar ges underlag får utveckling och 
förbättring. Centralt är därför arbete med kontinuerlig uppföljning, utvärdering och analyser av de 
kommunala verksamheterna. 

3 Medborgaren och samhällsnyttan i fokus 

Kommunen är till för sina medborgare och får att skapa samhällsnytta. Baserat på detta och utifrån 
uppdragen samt de ekonomiska ramarna styrs verksamheterna mot att uppnå resultat får våra 
målgrupper. 

3.1 Medborfokus ocb samhällsnytta i ledning och uppföljning 

Såväl planering som uppföljning av våra verksamheter präglas av tydligt medborgarfokus och att 
skapa samhällsnytta. Viktiga frågor att besvara är: Vilka resultat ska vi åstadkomma med våra 
insatser och aktiviteter? På vilket sätt är våra insatser och aktiviteter till gagn får kommunens 
medborgare, våra klienter, brukare, barn, elever, företag, kunder etc.? Hur vet vi att våra insatser 
och aktiviteter har önskvärd effekt? 
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De mål som formuleras för våra verksamheter ska i så stor utsträckuing som möjligt ha ett tydligt 
fokus på våra målgrupper och vad vi önskar uppnå får dem. 

3.2 De kommunala bolagen har dubbla uppdrag 

Karlshamns kommun har fyra helägda bolag. Bolagen är affårsdrivande men med tydliga 
samhällsuppdrag som skall gagna kommunens samhällsutveckling och därigenom medborgarna. I 
bolagens ägardirektiv framgår att bolagen styrs utifrån de båda perspektiven, affårsmässiga 
uppdraget samt samhällsuppdraget Båda perspektiven är viktiga delar i bolagens styr- och 
kvaiitetssystem. 

För att bedriva bolagen på ett affårsmässigt och marknadsmässigt sätt har bolagen ett starkt 
kundperspektiv i sina verksamheter. Att generera avkastning är en viktig förutsättning får bolagens 
framgång. 

De mer bolagsspecifika målen beslutas av kommunfullmäktige i specifika ägardirektiv. Det är 
sedan bolagens styrelser som ansvarar får att bolagen bedrivs på ett effektivt sätt utifrån beslutade 
direktiv. 

3.3 Servicelöften för att tydliggöra förväntningar 

Genom utfårclaude av servicelöften tydliggörs vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens 
olika \jänster. Servicelöftena definieras av respektive nämnd och tar sin utgångspunkt i uppdragen. 
Genom servicelöftena tydliggörs vilka förväntningar medborgaren kan ha på kommunen i mötet 
med de olika verksamheterna. 

3.4 Synpunktshanteringen 

För att forenkla får medborgarna i Karlshamns kommun har vi en gemensam strategi för 
synpunktshanteringen. För att underlätta för medborgaren finns det möjlighet att lämna synpunkter 
på kommunens hemsida oavsett vilken verksamhet som avses. Kommunen ansvarar får att 
säkerställa att inkomna synpunkter tas emot och behandlas av ansvarig tjänsteman. 

4 Vi ser till helheten 

För att realisera visionen och säkerställa en hög effektivitet i kommunens arbete är det väsentligt att 
kommunen strävar mot gemensamma mål. Det är viktigt att säkerställa en fungerande samverkan 
mellan olika interna verksamheter men även samverkan med externa parter. Utgångspunkten för 
samverkan är att skapa goda resultat får medborgarna och/eller öka effektiviteten i verksamheterna. 

För att skapa effektivetet och en sammanhållen kommunkoncern som går i gemensam riktning är 
det viktigt med en tydlig styrkedja, från vision och kommunfullmäktiges mål till den enskilda 
enhetens verksamhetsplanering och medarbetarnas vardag. 

4.1 Vi går åt samma håll och har en sammanhållen styrkedja 

Visionen utgör grunden får kommunens vägval och är beslutad av kommunfullmäktige. F ör att 
styra mot visionen formulerar kommunfullmäktige övergripande mål- kallade inriktningsmål och 
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som fårväntas gälla över en mandatperiod. Dessa mål är tydligt kopplade till visionen "En plats för 
liv och lust" och som samtliga verksamheter och kommunens helägda bolag ska förhålla sig till och 
styra mot. 

Till varje inriktningsmål etableras ett program som beslutas av kommunfullmäktige. Programmen 
anger kommunfullmäktiges strategi får att uppnå respektive inriktningsmåL För respektive program 
utses programansvarig tjänsteman som ansvarar får att implementera och följa upp programmen 
kopplade till inriktningsmålen. Programansvariga är personer i förvaltningsledande ställning och 
utses av kommundirektören. 

Utöver inriktningsmålen styr kommunfullmäktige nämnderna med så kallade verksamhetsmåL 
Verksamhetsmålen beslutas årligen av kommunfullmäktige och insorteras under respektive 
inriktningsmål och ger tydliga prioriteringar till nämnderna. Merparten av verksamhetsmålen 
kommer rikta sig till två eller fler nämnder och syftar till att stärka samverkan mellan nämnderna 
och förvaltningarna. För att tydliggöra kommunfullmäktiges prioriteringar begränsas antalet 
verksamhetsmåL För varje mål beslutar kommunfullmäktige indikatorer, inklusive målnivåer, som 
beskriver hur målen ska följa upp och vilka resultat som fårväntas vara uppnådda i samband med 
uppföljningen. 

Nämndernas mål, kallade nämndmål, beslutas av respektive nämnd. Genom nämndmålen utvecklar 
nämnderna sina prioriteringar får sina olika verksamhetsområden. Nämndmålen formuleras inom 
ramen får sin budget och sitt uppdrag, samt ska bidra till att realisera kommunfullmäktiges mål. Det 
är därför viktigt med en tydlig koppling mellan nämndemas mål och målen som beslutas av 
kommunfullmäktige. Nämndernas mål återfinns i förvaltningens sammanhållna verksamhetsplan 
(VP). Nämnderna ska även besluta om indikatorer som ska användas för att följa upp nämndmålen, 
samt beskriva vilka resultat som förväntas vara uppnådda i samband med uppföljningen. 

Verksamhetsområdena och enheterna har sedan till uppgift att uppnå de mål som nämnderna 
beslutar samt utveckla åtaganden. Verksamhetemas och enheternas åtaganden beskriver de 
viktigaste resultaten som måste uppnås för att nå de politiskt satta målen. Åtagandena tas fram 
utifrån tilldelade resurser. 

styrkedjan från vision till enhet och medarbetare i kommunens förvaltningar (illustration av 
bolagen beskrivs längre fram i texten) kan illustreras i följande modell: 

5 



Karlshamns kommun 

FÖRF A TTNINGSSAMLING 

Kompass Karlshamn, program för styrning, uppföljning och kvalitet i Karlshamns kommun 

För varje inriktningsmål upprä,ttas program 
som sträcker sig över mandatperioden. 

VerkSamhets
<måt 

Verksamhets:.: Verksampets- : 
<mål ·_ mål • 

Namnd VP 

VerkSamhets VP Verksamhets VP 

< 

< EnhetsVP Enhets VP Enhets VP Enhets VP 

4.2 Nämndernas verksamhetsplanering 

Nämndernas mål återfinns i nämndens verksamhetsplan (VP). Målen sorteras in under respektive 
kommunfullmäktige mål. I verksamhetsplanen återfinns även nämndernas indikatorer som är 
kopplade till respektive mål och som används för att följa upp måluppfyllelsen. 

Baserat på nämndernas verksamhetsplan har varje enhet i uppgift att upprätta en verksamhetsplan 
där verksamheten definierar sina mål, prioriteringar samt hur verksamheten ska följas upp. 
Verksamhetsplanen är en plan kopplad till verkställigheten av de politiska målen. Här är det centralt 
att planeringen genomförs tillsammans med personalen- delaktigheten och medskapandet är en 
förutsättning för att styrningen ska få effekt och ge mening för den anställde. Enheternas 
verksamhetsplan ställs samman i plan för respektive förvaltnings verksamhetsområde och delges 
nämnden. 

4.3 Samplanera-vi ntgår från en helhetssyn 

För att hitta de bästa och mest effektiva lösningarna behöver verksamheterna många gånger arbeta 
över enhetsgränser. Det är därför viktigt att kornrnunen har en stark fokus på helheten och det som 
är bäst för våra medborgare. För att skapa struktur för detta perspektiv arbetar Karlshamn med 
samplanering. 

Varje verksamhet förväntas planera utifrån sin målgrupps behov. För att lyckas med respektive 
uppdrag på ett effektivt sätt behöver konnnunens olika verksamheter många gånger samverka. I 
verksamhetsplanerna ska de viktigaste intressenterna identifieras och i de fall dessa är andra 
verksamheter inom konnnunen ska det ske en samplanering i de gemensamma frågorna. 
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Samplaneringen innebär att berörda enheter tillsammans planerar för de områden där samverkan är 
särskilt relevant utifrån ett medborgarperspektiv och/eller effektivitetsperspektiv. 

4.4 Bolagens affärsplanering 

Kommunalt ägda bolag är viktiga aktörer för att realisera kommunens vision. Kommunens helägda 
bolag styrs genom kommunfullmäktiges beslutade ägardirektiv. Som framgår av ägardirektiven 
omfattas bolagen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och de politiskt beslutade programmen 
kopplade till målen. 

De mer bolagsspecifika målen beslutas av fullmäktige i specifika ägardirektiv. Det är sedan 
bolagens styrelser som ansvarar for att bolagen bedrivs på ett effektivt sätt utifrån beslutade 
direktiv. 

styrkedjan för Karlshamns kommuns helägda bolag kan illustreras i föUande modell: 

Inriktnings
mål 

Inriktnings
mål 

För varjie inriktningsmål upprättas program 
som strä!Cker sig över mandatperioden. 

Ägardirektiv 
till koncernen 

Ägardirektiv 
till bo lagen 

> 

, Koncernen 

'Bolagets 
affärsplan 

stadsvapnet AB 

Bolagets 
affärsplan 

4.5 Att styra andra utforare än dem i egen regi 

En del av den kommunalt finansierade verksamheten utfors av andra än kommunens egen regi. 
Detta kan t.ex. vara personliga assistenter, behandlingsgivare inom missbruksvården, friskolor eller 
föräldrakooperativ inom forsko lan. Oavsett om det är egen regi eller andra utforare är kommunen 
ansvarig for att medborgarna får den service de är beslutade att få. Styrningen av externa utförare 
ser olika ut for olika verksamheter. De metoder som kommunen primärt använder sig av är: 
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• Förfrågningsunderlag för upphandling av externa utforare 

• Avtal mellan beställare och upphandlad utforare 

• Utformning av biståndsbeslut när extern utforare anlitas 

• Uppfoljning av avtal (och lagar) foljs, samt att den enskilde får det som beslutats 

• Inspektion ( framfor allt externa förskaleutövare) 

I de fall där medborgarna ges möjlighethet att välja mellan alternativa utförare är det viktigt att 
valen kan fattas utifrån verksamheternas formåga att åstadkomma resultat för målgrupperna- det 
vill säga hur väl de har presterat utifrån uppsatta mål och indikatorer. 

4.6 Kommunens styrhjul 

Nämnderna beslutar om 'lP. 
Dialogmöten för kommande år 

Oktober 

September 

Augusti 

Mars 

KF faststilller bokslut 
samt över- resp 
underskottsreglering. 

KF fastställer imiktnings- och verksamiletsmål för 
koncernen samt budgel for kommunorganisationen 
konnnande år och planperimlen. 

Arbetet med kommunens mål och budget för nästkommande år pågår under våren. Nämnderna 
lämnar prioriterade underlag till budgetberedningen i början av april. 

Efter att kommunfullmäktige i juni har fastställt inriktnings- och verksamhetsmål samt budget for 
kommunen kan arbetet med nämndernas och forvallningarnas verksamhetsplaner starta. 
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4.7 De kommunala bolagens styrhjul 

KF beslutar om bolagens borgensramar 

styrelserna beslutar om 
budget och 
investeringar tar 
bolagen. 
Dialogmöte för 
kommande år. Oktober 

September 

Augusti 

Juli Juni 

KF faststaller imiktnings- och 
verksamhetsmäl tar konceJnen 

Mars 

Styrelsema beslutar om 
bolagens bokslut. 

KF fastställer bolagens 
bokslut 
stadsvapnet har dialog 
med bolagen om 5-åriga 
alfarsplaJJer. 

5 Vi tar ansvar samt uppmuntrar delaktighet och transparens 

En grundläggande förutsättning för en effektiv och fungerande verksamhet är att alla vill och tar sitt 
ansvar. Detta bygger på en tydlig ansvarsfårdelning på alla nivåer och att kommunens chefer har 
nödvändiga förutsättningar får att ta ansvaret. Kommunens stödfunktioner har ett viktigt uppdrag att 
fårse verksamheternas chefer med relevant stöd och underlag får att underlätta chefernas arbete. 

5.1 Effektivt samspel mellan politiker och tjänstemän 

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig får besluten i kommunen. Genom delegationsordning 
fårdelas beslutanderätten till olika nivåer i kommunen. Förutom den formella delegationen krävs 
det ett effektivt samspel mellan politiker och tjänstemän får att få en ändamålsenlig styrning av 
verksamheterna. Samspelet bygger bland annat på ett strukturerat styrsystem där politiken ansvarar 
för visionen, målen och uppföljningen, men där tjänstemännen bidrar till framtagandet. En annan 
viktig faktor får samspelet är såväl formella som informella dialoger mellan ledande politiker och 
tjänstemän. Det är genom dialog som vi förstår varandra och som nödvändig tillit och fårtroende 
etableras. Just förtroendet får varandras roller och uppdrag är en grundbult för ett effektivt samspel. 

5.2 Ansvarsfördelning 

Ansvarig för att verkställa de kommunövergripande programmen kopplade till 
kommunfullmäktiges inriktningsmål är de chefer som utses av kommtmdirektören. Ansvaret 
innebär att koordinera och samordna kommunens genomförande av programmen. Denna planering 
förutsätter samplanering mellan förvaltningar och bolag. 

9 



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGsSAMLING 

Kompass Karlshamn, program fdr styrning, uppfdljning och kvalitet i Karlshamns kommun 

Ansvarig för att uppnå kommunfullmäktiges verksamhetsmål är de nämnder som omfattas av 
respektive mål. Förvaltningscheferna ansvarar för att verkställa och säkerställa att verksamheten når 
målen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt inom ramen får tilldelade resurser. I förvaltningar 
med verksamhetschefer ansvarar dessa får att nå målen får sina respektive område. 

All personal ansvarar för att delta i och känna till sin enhets verksamhetsplan och mål. Det är i 
mötet och genom sättet att bemöta medborgarna som värdet av den kommunala servicen skapas. En 
central del i kvalitetsarbetet är därför att kontinuerligt ha dialoger om vilka resultat som ska uppnås 
med de insatser och aldiviteter som genomförs, samt hur de anställda möter och bemöter 
medborgarna. 

5.3 Dialog och delaktighet är en förutsättning 

För att underlätta för var och en att ta ansvar är det viktigt att planerings-, uppföljnings- och 
utvecklingsarbete sker i dialog och samarbete med de anställda. Genom delaldighet och förståelse 
får verksamhetens mål och uppdrag kan alla ta ansvar och fårväntas ta ansvar. 

5.4 Transparens 

Ambitionen är att personalen har tillgång till de resultat, finansiella och verksamhetsmässiga, som 
enheten uppnår. Genom transparens ges förutsättningar får delaktighet, men också möjlighet till 
reflektion och lärande- vad kan vi lära av våra resultat? Vad gick bra och vad behöver vi utveckla? 

6 Utveckling och förändring för att möta framtiden 

Karlshamns kommun är en verksamhet i ständig förändring och utveckling. I takt med att 
omvärlden utvecklas och fårändras måste kommunen säkra att verksamheterna utvecklas. Arbetet 
med ständiga fårbättringar får aldrig stanna av. 

Centralt får lärandet är att utvecklas utifrån vunna erfarenheter, omvärldsbevakning, forskningsrön 
samt jämförelser med andra kommuner. Detta kräver ett systematiskt arbete med uppföljning, 
analys och reflektion och där medarbetarna aktivt involveras. 

6.1 Uppföljning och resultatdialoger för lärande och utveckling 

Arbetet med kontinuerlig uppföljning och utvärdering ger underlag för att utveckla verksamheterna 
och nå uppsatta mål. Vad fungerar, får vilka och i vilka sammanhang är grundfrågor som alltid ska 
ställas. För att underlätta och stimulera det ständiga lärandet genomfårs kontinuerliga uppföljnings
och resultatdialoger där både ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat diskuteras och 
analyseras. 

Alla chefer ska ha resultatdialoger med sin chef i samband med varje verksamhetsrapportering tre 
gånger per år. Resultatdialogerna hålls i anslutning till förvaltningarnas rapportering till 
kommunfullmäktige. I samband med resultatdialogerna genomfårs dialoger på APT kring uppnådda 
resultat, vilka lärdomar som kan dras och hur verksamheten kan vidareutvecklas. I Karlshamn 
uppmuntras särskilt personalens ideer om fårändringar och förbättringar får att hela tiden kunna 
skapa värde för målgrupperna. 

lO 



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Kompass Karlshamn, program rör styrning, uppföljning och kvalitet i Karlshamns kommun 

6.2 Kommunens årshjul för uppföljning och resultatdialoger 

Månadsuppfåljningar inklusive delårsbokslut efter augusti görs sex gånger per år till 
kommunfullmäktige. Till dessa kommer bokslutsredovisningen vid årsskiftet. Resultatdialoger 
genomförs tre gånger per år efter varje tertial. 

Månadsuppföljning 
för november. 
Dialogmöten tor 
konunan<le år. 

Oktober 

Månadsuppföljning tar september. 
Resultatdialoger efter 
månadsuppföljning/ September 
delårsrapport tor augusti. 

l'vlånadsuppföljning samt 
Delårsbokslut för augusti 

Juli Jmu 

6.3 De kommunala bolagens årshjul för uppföljning 

Mars 

Bokslutsberedning ink! över- resp. 
underskottsreglering 
Ntlnmderna faststtlller bokslut. 
Resultatdialoger efter bokslut. 
Månadsuppföljning för febmari. 

KF fastställer bokslut ink! över- resp 
April underskottsregleri:ng. 

Månadsuppföljning för april 

Månadsuppföljning för maj. 
Resul!at<lialoger et1er 
månadsuppföljning för april. 

Bolagen gör egna uppföljningar varje månad. Månadsuppföljning lämnas till kommunfullmäktige 
sex gånger per år samt vid bokslut. Täta dialoger och avstämningsmöten sker kontinuerligt mellan 
stadsvapnets Ordförande och VD och respektive bolags Ordförande och VD. 

Månaelsuppföljning för 
november. 
Dialogmöten för 
kommande år 

Månadsuppfd,ljning 
för september 

Oktober 

September 

Måaadsuppföljning l 
delårsbokslut för augusti Juli 
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Juni 

Mars 

April 

Bokslutsberedning. 
S tyrelsema fastställer bokslut. 
l\•!åna<lsuppföljning för febmari. 

KF fastställer bokslut. 
Mi\naclsuppföljll:i:ng tar april. 

Maj Månadsuppföljning för maj. 



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Kompass Karlshamn, program fOr styrning, uppf61jning och kvalitet i Karlshamns kommun 

6.4 Kvalitetspris och goda exempel 

För att uppmuntra och stimulera kommunens kvalitetsarbete införs ett årligt pris utifrån enheternas 
kvalitetsarbete och förmåga att skapa värde för målgrupperna. 

Vidare ska kommunen arbeta aktivt med att sprida goda exempel gällande kvalitetsarbete i 
kommunen. 

7 Definitioner 

Kommunfullmäktiges iuriktuiugsmål 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål är kopplade till kommunens vision "En plats för liv och lust" 
och riktar sig till hela kommunkoncemen. Tidsperspektivet är en mandatperiod. 

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål är konkretisering av inriktningsmålen och riktar sig till de 
olika verksamheter som bedrivs i kommunen. Samma mål omfattar ofta mer två eller fler nämnder. 
Tidsperspektivet är flerårigt. 

Nämndens mål 

Nämndens specifika mål som konkretiserar konununfullmäktiges mål och beskriver vilka resultat 
som ska uppnås. 

Enhetens åtaganden 

Enheten konkretisera nämndens mål genom egna åtaganden i enhetens verksamhetsplan. Åtagande 
är vad enheten åtar sig gentemot målgruppen och ska formuleras som resultat som ska uppnås för 
målgruppen. De ska rymmas inom enhetens ekonomiska ram. Åtagandena fastställs årligen i 
enhetens verksamhetsplan. 

Indikator 

Indikatorn anger hur målen ska följas upp, samt kompletteras med en målnivå för indikatorn. För 
varje indikator ska även finnas metoder för uppföljning, minst en gång per år. 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL AU 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-

§ 2014/1195 

Instiftande av Karlshamns kommuns stipendium för årets unga ledare 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att instifta Karlshamns kommuns stipendium för unga ledare 

att fastställa följande statuter att gälla för Karlshamns kommuns stipendium för unga 
ledare inom kultur och idrott: 

l. Stipendiet utdelas årligen till en ungdomsledare från Karlshamns kommun i 
åldern 18-28 år med ledaruppdrag inom idrotts- och kulturföreningarna i 
kommunen 

2. Personen ska ha utmärkt sig, visat stort engagemang, gott ledarskap samt vara en 
god förebild för föreningslivet 

3. stipendiet utgör tiotusen kronor (l o 000 kr) 
4. Förslag till kandidat kan lämnas av föreningar och enskilda personer i 

Karlshamns kommun 
5. Fritidsnämnden ansvarar för att möjligheten att söka stipendium annonseras på 

kommunens hemsida och/eller andra lämpliga platser 
6. stipendiet utdelas i samband med Östersjöfestivalen eller annat större 

föreningsarrangemang i kommunen. stipendiaten förväntas medverka. 
7. stipendiet utses av en delegation bestående av presidieledamöterna i 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kulturnämnden och fritidsnämnden. 
Ordföranden i fritidsnämnden är ordförande i delegationen. 

att medel för stipendiet tas från fritidsnämndens budget. 

Sammanfattning 

Fritidsnämnden föreslår att ett stipendium för årets unga ledare instiftas. 

Karlshamns kommun har sedan 1991 delat ut ett stipendium till ungdomsledare som 
utfört mångårigt arbete till gagn för föreningslivet i kommunen. Varje år har det i 
samband med ungdomsledarnomineringarna nominerats duktiga och framgångsrika 
unga ledare till stipendiet. Ungdomar som inte utfört mångårigt arbete till gagn för 
föreningslivet men som borde premieras och lyftas fram för sitt engagemang. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat fritidsnämndens förslag till 
kulturnämnden för yttrande. 

Fritidsnämndens förslag till statuter har reviderats 2014-05-12. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL AU 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-

Kulturnämnden har därefter beslutat att föreslår kommunfullmäktige att instifta 
stipendiet och att fastställa statuterna. 

Beslutsunderlag 

• Fritidsnämndens protokoll2014-03-21 § 27 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-04-08 § 70 
• Kulturnämndens protokoll2014-05-15 § 41. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 19 (031) 

Fritidsnämnden 2014-03-21 

' 

FN§ 027 ZCi r L( {JJ~1[] 2014/1195 

Instiftande av Karlshamns kommun stipendium f6r årets unga lednre 

Fritidsnämndens heslut 

att fåreslå fullmäktige att instifta Karlshamns kommuns stipendium får årets unga ledare. 

att föreslå fullmäktige att fastställa fOljande statuter att gälla för Karlshamns kommuns 
stipendium för årets unga ledare 

l. Slipendiet utdelas årligen till en ungdomsledare under 25 år i kommunen. 

2. Personen ska visat på god talang, stort engagemang, gott ledarskap samt vara en god 
fårebild får fOreningslivet 

3. Slipendiet utgör tjugofemtusen kronor. 

4. Förslag till kandidat kanlämnas av fåreningar och enskilda personer i kommunen. 

5. stipendiet utdelas i samband med Östersjöfestivalen eller atmat större 
föreningsarrangemang i kommLmen. 

6. Slipendiat utses av en delegation bestående av presidieledamöterna i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kulturnämnden och fritidsnämnden. 

att f6reslå kommunfullmäktige att medel får stipendiet tas från Fritidsnämndens budget. 

Sammanfattning 

Karlshamns kommun har sedan 1991 delat ut ett stipendium till ungdomsledare som 
utt1irt mångårigt arbete till gagn for fåreningslivet i kommunen. Ett bra sätt att lyfta och 
premiera det viktiga ungdomsarbetet som eldsjälarna i våra fåreningar bedriver. 

Varje år har det i samband men ungdomsledarnomineringarna nominerats duktiga och 
framgångsrika unga ledare till stipendiet. Ungdomar som inte utf61i mångårigt arbete till 
gagn for foreningslivet men som borde premieras och lyftas fram får sitt engagemang. 

Att barn och ungdomar inom idrotten får växa som personer, i ansvar, uppgifler och 
ledarskap hamnar ofta i skuggan av idrottsliga och kulturella prestationer och 
tävlingsresultat. Därfår är det viktigt att lyfta fram unga ledare som goda forebilder får 
fåreningslivet och samhället genom ett stipendium. 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse från ordförande Andreas Saleskog daterad 2014-03-09 

Forts. ?J(r( 



KARLSHAMNS KOMMUN 

Fritidsnämnden 

FN§ 027, forts 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
Ordförande Andreas Saleskog (S) 
Flitidsintendent Thomas Nilsson 
Beslutsuppföljningen( ;j~ 
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PROTOKOLL 20 (031) 

2014-03-21 

2014/1195 



Karlshamn 2014-05-12 

Karlshamns kommuns stipendium för 
årets unga ledare inom kultur och idrott 

Bakgrund 
Karlshamns kommun har sedan 1991 delat ut ett stipendimn till 
ungdomsledare som utfart mångårigt arbete till gagn for foreningslivet i 
kommunen. Ett bra sätt att lyfta och premiera det viktiga ungdomsarbetet 
som eldsjälarna i våra fdreningar bedriver. 

V ruj e år har det i samband men ungdomsledarnomineringarna nominerats 
duktiga och framgångsrika unga ledare till stipendiet. Ungdomar som inte 
utfart mångårigt arbete till gagn fdr föreningslivet men som borde premieras 
och lyftas fram för sitt engagemang. 

Att brun och ungdomar inom idrotten och kulturen får växa som personer, i 
ansvar, uppgifter och ledarskap hamnar ofta i skuggan av idrottsliga och 
kulturella prestationer och tävlingsresultat. Därfdr är det viktigt att lyfta fram 
unga ledare som goda forebilder for foreningslivet och samhället genom ett 
stipendium. 

statuter 
Följande regler föreslås gälla fdr Karlshamns kommuns stipendium för årets 
unga ledare inom kultur och idrott: 

l. Slipendiet utdelas årligen till en 1.mgdomsledare från Karlshamns kommun 
i åldern 18-28 år med ledaruppdrag inom idrotts- och kulturföreningarna i 
kommunen. 

2. Personen ska ha utmärkt sig, visat stort engagemang, gott ledarskap samt 
vara en god forebild for föreningslivet 

3. Slipendiet utgör tiotusen kronor (10 000 kr). 

4. Förslag till kandidat kanlämnas av föreningar och enskilda personer. 
i Karlshamns kommun. 

5. Fritidsnämnden ansvarar för att möjligheten att söka stipendium 
annonseras på kommunens hemsida och/eller andra lämpliga platser. 

Karlshamns KommLm 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn· Tfn 0454-811 00 · Fax 0454-810 40 

info@karlshamn.se · karlshamn.se 



6. Slipendiet utdelas i samband med Östersjöfestivalen eller annat större 
foreningsarrangemang i kommunen. stipendiaten fOrväntas medverka. 

7. stipendiat utses av en delegation bestående av presidieledamöterna i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kulturnämnden och 
fritidsnämnden. Ordforanden i fritidsnämnden är ordforande i 
delegationen. 

Förslag på beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

att fdreslå fullmäktige att instifta Karlshamns kommuns stipendium för årets 
unga ledare inom kultur och idrott. 

att fdreslå kommunfullmäktige att medel för stipendiet tas från 
Fritidsnämndens budget 

att fdreslå fullmäktige att fastställa foljande statuter att gälla får Karlshamns 
kommuns stipendium för årets unga ledare inom kultur och idrott. 

statuter: 
Karlshamns kommuns stipendhun for årets unga ledare inom kultur och 
idrott: 

l. Slipendiet utdelas ärligen till en ungdomsledare från Karlshamns kommun 
i åldern 18-28 år med ledaruppdrag inom idrotts- och kulturfdreningarna i 
kommunen. 

2. Personen ska ha utmärkt sig, visat stort engagemang, gott ledarskap samt 
vara en god förebild for foreningslivet 

3. stipendiet utgör tiotusen kronor (10 000 kr). 

4. Förslag till kandidat kan länmas av foreningar och enskilda personer. 
i Karlshamns kommun. 

5. Fritidsnämnden ansvarar fOr att möjligheten att söka stipendium 
annonseras på kommunens hemsida och/eller andra lämpliga platser. 

6. Slipendiet utdelas i samband med Östersjöfestivalen eller annat större 
foreningsarrangemang i kommtmen. Slipendiaten forväntas medverka. 

7. Stipendiat utses av en delegation bestående av presidieledamöterna i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kulturnämnden och 
fritidsnämnden. Ordföranden i fritidsnämnden är ordförande i 
delegationen. 

Andreas Saleskog (S) 
Fritidsnämndens ordforande 

Karlshamns Kommun 

Lena Sandgren (S) 
Kulturnämndens ordforande 

Rådhuset • 374 81 Karlshamn· Tfn 0454-811 00 ·Fax 0454-810 40 
info@karlshamn.se · karlshamn.se 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 3 14 

Kulturnämnden 2014-05-15 

§ 41 
_ LLf( 11 qr 

lO·· ··· D nr 2014/1195 

Karlshamns kommuns stipendium f6r årets unga ledare 

Kulturnämndens beslut 

att fåreslå kommunfullmäktige att instifta Karlshamns kommuns stipendium får 
unga ledare 

att fåreslå kommunfullmäktige att fastställa bifogade statuter att gälla får Karls
hamns kommuns stipendium får unga ledare och 

att fåreslå kommunfullmäktige att medel får stipendiet tas från fritidsnämndens 
budget. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2014-04-08 § 70 sänt ärendet till kulturnämnden på re
miss. 

Fritidsnämnden fareslår att ett stipendium får årets unga ledare instiftas. 

Karlshamns komnnm har sedan 1991 delat ut ett stipendium till ungdomsledare 
som utfart mångårigt arbete till gagn får fåreningslivet i kommunen. Varje år har 
det nominerats duktiga och framgångsrika unga ledare till stipendiet. Ungdomar 
som inte utfart mångårigt arbete, men som ändå borde premieras och lyftas fram 
får sitt engagemang. 

Reviderade statuter, daterade 2014-05-12, delas ut på dagens möte. 

Beslutsunderlag 

o KSau § 70 Instiftande av Karlshamns kommuns stipendium får årets 
unga ledare, 2014-04-08 

o FN§ 27, Instiftande av Karlshamns kommuns stipendium får årets unga 
ledare, 2014-03-21 

o Karlshamns kommuns stipendium får årets unga ledare, skrivelse fritids
nämndens ordfårande Andreas Saleskog (S) samt kulturnämndens ordfå
rande Lena Sandgren (S), 2014-03-09 d6 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 3 

Kulturnämnden 2014-05-15 

§ 41, forts 

Yrkanden 

Cecilia Holmberg (M) yrkar att under punkt l i statuterna ska "en" stlykas och 
att under punkt 3 lägga till "vardera". 

Propositioner 

15 

Ordforande Lena Sandgren (S) ställer proposition mellan Cecilia Holmbergs och 
ordforandes forslag och finner att nämnden beslutar enligt ordforandes f<irslag. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Fritidsnämnden r/; 6 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 

Kommunstyrelsen 2014-

§ 2014/1375 

Fördjupad kostutredning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att ge tekniska nämnden i uppdrag att upprätta en genomförandeplan enligt fördjupad 
kostutredning 

att förorda minst ett tillagningskök i varje kommundel 

Sammanfattning 

I dokumentet "Mål & budget 2013 och flerårsplan 2014-2015 med vision för 20 17" 
föreslår koalitionen att en kostutredning tillsätts med uppdrag att belysa verksambeten 
utifrån kvalite, effektivisering, organisation, produktionsställen, transporter m.m. 

Dining Development, konsult Inger stiltjestrand Svensson, fick uppdraget och har, 
under 2012-2013, genomfört en utredning av kostenheten med måltidsservice till 
förskola, skola och äldreomsorg. Utgångsfaktor för utredningen var nationella rikt
värden, mål och rådande regelverk 

Utredningen resulterade i följande dokument: 

• Nulägesheskrivning med checklista för kökens fYsiska status. (Av utredningen 
framgår att i ett flertal av köken krävs stora investeringar) 

• Kostutredning - tre olika fårslag för produktion och samordning, Karlshamns 
kommuns måltidsfårsörjning. Presenterad för tekniska nämnden 4 december 
2013 och för omsorgsnärnnden, BUS-nämnden och gyrnnasienämnden den lO 
mars 2014. 

• Av de tre förslagen förordar tjänstemännen en modifierad modell av fårslag 2 
som innebär minst ett tillagningskök i varje kommundel. Modifieringen skulle i 
så fall innebära att vissa tänkta mottagningskök behålls som tillagningskök 

Tekniska nämnden har 2014-03-26 beslutat 

att överlämna nulägesutredning och fördjupad kostutredning till kommunfullmäktige 

att ge tekniska nämnden i uppdrag att upprätta en genomförandeplan enligt fördjupad 
kostutredning 

att förorda minst ett tillagningskök i varje kommundel. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 

Kommunstyrelsen 2014-

Tekniska nämndens förslag har remitterats till omsorgsnämnden, BUS-nämnden och 
gymnasienämnden för yttrande. 

Omsorgsnämnden ställer sig bakom tekniska nämndens förslag om förorda minst ett 
tillagningskök i varje kommundel. Gällande matdistribution, leverans av huvudmål till 
brukare i ordinärt boende, är nämndens grundkrav att leverans av varm mat ska ske 
dagligen. 

BUS-nämnden ställer sig bakom tekniska nämndens förslag med tillägg att hänsyn bör 
tas till de tillagningskök som redan finns på nybyggda förskolor samt på det snart 
fardigställda stenbackaNavet och att dessa behålls som tillagningskök 

Gymnasienämnden ställer också sig bakom tekniska nämndens förslag. 

Beslutsunderlag 

• Tekniska nämndens protokoll 2014-03-26 § 54 
• Omsorgsnämndens protokoll2014-05-26 § 76 
• BUS-nämndens protokoll 2014-05-22 § 50 
• Gyronasienämndens protokoll2014-05-19 § 36. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL . 17(32) 

Tekniska nämnden 2014-03-26 

TN §54 2013.2363 

Upphandling fordjupad kostutredning 

Tekniska nämndens beslut 

att överlämna nulägesutredning och fördjupad kostutredning till kommunfullmäktige 

att föreslå kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden i uppdrag att upprätta en 
genomförandeplan enligt fördjupad kostutredning. 

att fororda minst ett tillagningskök i varje kommundel 

att återrapportering sker 20 14-09-24 

Sammanfattning 
I dokumentet "Mål & budget 2013 och flerårsplan 2014-2015 med vision för 201 T' 
föreslår koalitionen att en kostutredning tillsätts med uppdrag att belysa verksamheten 
utifrån kvalite, effektivisering, organisation, produktionsställen, transporter m.m. 

Dining Development, konsult Inger Stiltjestrand Svensson, fick uppdraget och har, under 
2012-2013, genomfort en utredning av kostenheten med måltidsservice till förskola, skola 
och äldreomsorg. Utgångsfaktorer fcir utredningen var nationella riktvärden, mål och 
rådande regel verk. 

Utredningen resulterade i följande dokument: 

• N ulägesbeskrivning med checklista för kökens fysiska status. (Av utredningen framgår 
att i ett flertal av köken krävs stora investeringar) 

• Kostutredning-tre olika förslag för produktion och samordning, Karlshamns 
kommtms måltidsförsörjning. Presenterad får tekniska nämnden 4 december 2013 och 
för omsorgsnämnden, BUS-nämnden och gyronasienämnden den l O mars 2014. 

• Av de tre fårslagen förordar tjänstemännen en modifierad modell av fårslag 2 som 
irmebär minst ett tillagningskök i varje kommundel. Modifieringen skulle i så fall 
innebära att vissa tänkta mottagningskök behålls som tillagningskök. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från enhetschefer kost Diana Sjöström, Siri Ekberg och Elisabet 
Henningor 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforande Leif Håkansson, S presenterar koalitionens beslutsfcirslag: 

att överlämna mtlägesutredning ochy·djupad 

Forts / 
/----, 

ostutredning till kommunfullmäktige 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 

Tekniska nämnden 2014-03-26 

Forts §54 

att föreslå kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden i uppdrag att upprätta en 
genomförandeplan enligt fördjupad kostutredning. 

att förorda minst ett tillagningskök i varje kommundel 

Tilläggsförslag 

18(32) 

Nya moderatema genom 2:e vice ordfOrande Britt Kilsäter lämnar fåljande tilläggsforslag: 

Vi moderater ställer oss bakom forslaget modifierat alternativ 2. 

Vi hyser dock en oro fOr att gästernas framtida krav på valfrihet och önskad levalite inte 
tillräckligt tillgodosetts i förslaget. 

Vi vill även öppna upp for att kostverksamhet d v s kök i kom1mmen skall kunna utmanas 
av lokala matproducenter och därmed öppna upp möjligheten till en småskalig 
upphandling av mat. 

Propositionsordning 
Ordfårande LeifHåkansson ställer proposition på bifall eller avslag på koalitionens fårslag 
till beslut och finner att tekniska nämnden bifaller koalitionens fårs lag. 

Propositionsordning tilläggsförslag 
Ordfårande LeifHåkansson yrkar avslag på Britt Kilsäters tilläggsfårslag och finner att 
nämnden har bifallit ordforandens yrkande om avslag. 

Omröstning begärs. Tekniska nämnden godkänner fciljande besluts gång. 
J a-röst för ordfårandes avslagsyrkande på Britt Kilsäters tilläggsfårslag 
Nej-röst fcir Britt Kilsäters tilläggsforslag 

Ontröstningsresultat 
Med 5 ja-röster for ordforandes avslagsyrkande och 2nej-röster for Britt Kilsäters 
tilläggsfårslag beslutar tekniska nämnden att avslå Britt Kilsäters tilläggsförslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Leif Håkansson (S) x 
Mats Dahlström (C) x 
Britt Kilsäter (M) x 
Anita Martinsson (S) x 
Per Atmander (MP) x 
S tig Johansson ( S) x 
Stig Nygren (M) x 
Summa 5 2 

2 



KARLSHAMNS KOMMUN 

Tekniska nämnden 

Forts§ 54 

Protokollet ska sidekas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef P eter Persson 
Enhetschef kost Diana Sjöström 
Enhetschef kost Siri Ekberg 
Enhetschef kost Elisabet He!ll1ingor 
Ekonom Susanne Andersen 

PROTOKOLL 19(32) 

2014-03-26 



J~ 
~ 
KARLSHAMN 

Upphandling 11irdjupad kostutredning 

Bakgrund 
I dokumentet "Mål & budget 2013 och flerårsplan 2014-2015 med vision fOr 20 17" 
föreslår koalitionen att en kostutredning tillsätts med uppdrag att belysa verksamheten 
Litifrån kvalite, effektivisering, organisation, produktionsställen, transporter m.m. 

Resultat 
Dining Development, konsult Inger stiltjestrand Svensson, fick uppdraget och har, under 
2012-2013, genomfort en utredning av kostenheten med måltidsservice till fdrskola, skola 
och äldreomsorg. Utgångsfaktorer f<ir utredningen var nationella riktvärden, mål och 
rådande regel verk. 

Utredningen resulterade i följande dokument, som även bifogas: 
• Nulägesheskrivning med checklistaför kökensfYsiska status. (Av utredningen 

framgår att i ett flertal av köken krävs stora investeringar) 
• Kos/utredning- tre olikaförslagför produktion och samordning, Karlshamns 

kommuns måltidsförsörjning Presenterad for Tekniska nämnden 4 december 2013 
och for Omsorgsnämnden, BUS-nämnden och Gyronasienämnden den l O mars 
2014. 

Genomf6rda åtgärder 
Kostpolicy samt Måltidsprogram är framtaget, for godkännande. 
Förändring av ledning/organisation kommer att genomföras under 2014. 

Tjänstemännens syn på de tre olika förslagen i stora drag: 
Förslag l 
Fördelar: 

• Många tillagningskök vilket ger mjuka värden (kompetensen nära, kontakt med 
gästen, doft i huset etc.) 

• Oförändrad personalstyrka ser vi som en fcirdel då stora personalfOrändringar 
skapar oro och stress. 

• Fördelaktigt med många tillagningskök vid rekrytering av kompetent personal. 
Nackdelar: 

• Högre kostnader. 
• Befintliga lokaler och utrustning nyttjas inte maximalt. 

Förslag 2 
Fördelar: 

• Lägre driftskostnader. 
• Möjligheter att i högre grad nyttja befintliga lokaler och utrustning. 

Nackdelar: 

Karlshamns kommun • Samhällsbyggnadsförvaltningen • Kostservice 
Radhuset· 374 81 Karlshamn. Tel 0454-81315,81063.81613,61620 

E·post: kost@karlshamn.se · Hemsida: http:l/www.karlshamn.se 



• Förlust av kompetent personal då det iir svårare att rekrytera till ett 
mottagningskök. 

• Arbetsmiljöförhållandena försämras på grund av mycket tunga lyft vid omlastning 
av samtliga varor till alla mottagningskök 

• Hänsyn tas inte till mjuka viirden. 

Förslag 3 
Fördelar: 

• Kostnadseffektivt, markant lägre driftskostnader. 
• Möjlighet att nyttja befintliga lokaler och utmstning maximalt. 

Nackdelar: 
• Försämrade arbetsmiljöfårhållanden, då stor del av personalstyrkan övergår till 

"l agerarbet are". 
• Svårare att rekrytera kompetent personal. 
• Hänsyn tas inte till mjuka värden. 

Summering 
Tjänstemännen torordar en modifierad modell av fårslag 2, med minst ett tillagningskök i 
vatje kommundel. Modifieringen skulle i så fall innebära att vissa tänkta mottagningskök 
behålls som tillagningskök 

I tjänsten 
Elisabet Henningor, Siri Ekberg och Diana Sjöström, Kostservice 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 5 93 

Omsorgsnämnden 2014-05-26 

§ 76 2014/1375 

Fördjupad kostutredning 

Omsorgsnämndens beslut 

att ta ställa sig bakom framtaget yttrande. 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har tagit fram ett yttrande gällande det underlag och 
forslag till beslut som Kostutredningen resulterat i. 

Representanter från omsorg.\förvaltningen och Omsorgsnämndens 
presiclie deltog 20!4-03-10 vid genomgången av resultatet av 
kostutredningen och de tre förslag som arbetatsji·am. Vid mötet 
framfordes de synpunkter som nämnden har gällande leverans av måltider 
till Omsorgsnämndens verksamheter. 

Tekniska nämndens forslag attförorda minst ett tillagningskök i varje 
kommundelligger i linje med det som Omsorgsnämnden förordar. 
Gällande matdistribution, leverans av huvudmål till brukare i ordinärt 
boende, är nämndens grundkrav att leverans av varm mat ska ske 
dagligen. 

Omsorgsnämndens utgångspunktfor de måltider som Tekniska nämnden 
levererar till nämndens verksamheter, är att de ska uppfylla och tillgodose 
de krav och mål somfinns ifi'amtagen Kostpolicy(klar för beslut av 
Kommunfitllmäktige). Som förtydligande och stöd är även ett dokument 
kring måltidsverksamhet framtaget, som anger riktlinjer för verksamheten 
inom kostservice respektive verksamheterna inom omsorgsjorvaltningen. 

För nämndens målgrupper är det viktigt att möjlighetfinns att äta i 
gemenskap med andra i lunchrestauranger i våra olika kommundelar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Yttrande: Svar på begäran om yttrande, 2014-04-28. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 



YTTRANDE 
2014-04-28 

Svar på begäran om yttrande, d nr 2014/1375 

l (l) 

Omsorgsnämnden har ombetts yttra sig gällande det underlag och 
förslag till beslut som kostutredningen resulterat l, dn r 2014/1375. 

Representanter från omsorgsförvaltningen och Omsorgsnämndens 
presid le deltog 2014-03-10 vid genomgången av resultatet av 
kostutredningen och de tre förslag som arbetats fram. 
Vid mötet framfördes de synpunkter som nämnden har gällande 
leverans av måltider till Omsorgsnämndens verksamheter. 

Tekniska nämndens förslag att förorda minst ett tillagningskök i varje 
kommundelligger i linje med det som Omsorgsnämnden förordar. 
Gällande matdistribution, leverans av huvudmål till brukare i ordinärt 
boende, är nämndens grundkrav att leverans av varm mat ska ske 
dagligen. 

Omsorgsnämndens utgångspunkt för de måltider som Tekniska 
nämnden levererar till nämndens verksamheter, är att de ska 
uppfylla och tillgodose de krav och mål som finns i framtagen 
Kostpolicy(klar för beslut av Kommunfullmäktige). Som förtydligande 
och stöd är även ett dokument kring måltidsverksamhet framtaget, 
som anger riktlinjer för verksamheten inom kostservice respektive 
verksamheterna inom omsorgsförvaltningen. 

För nämndens målgrupper är det viktigt att möjlighet finns att äta i 
gemenskap med andra i lunchrestauranger i våra olika kommundelar. 

Christel Friskopp 
Ordförande omsorgsnämnden 

Karlshamns kommun · Omsorgsförvaltningen · Kansli 
Radhuset· 374 81 Karlshamn· Besöksadress: Kungsgatan 27 · Tfn: 0454-817 00 ·Fax: 0454-817 60 

E-post: omsorg@karlshamn.se · Internet: www karlshamn.se 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS 3 64 

Nämndenfor 
barn, ungdom och skola 2014-05-22 

§50 2014.1375 

Yttrande om fördjupad kostutredning 

BUS-nämndens beslut 

att ställa sig bakom forvaltningens yttrande med tillägg att hänsyn bör tas till de 
tillagningskök som redan finns på nybyggda forskolor samt på det snart fardig
ställda stenbackaNavet och att dessa behålls som tillagningskök 

Sammanfattning 

Till nämnden for barn, ungdom och skola inkom 2014-04-08 en begäran om ytt
rande gällande fordjup ad kostutredning. Tekniska nämnden har upphandlat en 
utredning av måltidsservice till forsko la, skola och äldreomsorg. Konsulten har 
redovisat tre förslag som i korthet går ut på folj ande: 
l. 22 tillagningskök och 5 mottagningskök (befintlig struktur) 
2. 7 tillagningskök och 20 mottagningskök 
3. 2 centralkök/tillagningskök och 20 mottagningskök 3 mottagningskök/sam
ordnings-/omlastningsenheter och 2 omlastningsenheter med serveringsmatsaL 

Samhällsbyggnadsforvaltningen forordar en modifierad modell av forslag 2, med 
minst ett tillagningskök i varje kommundel (Karlshamns stad, Mörrum, Svängsta, 
Asarum och Hällaryd). Modifieringen skulle i så fall innebära att vissa tänkta 
mottagningskök behålls som tillagningskök. 

Utbildningsforvallningen bedömer att samhällsbyggnadsforvallningens tjänste
mannafOrslag kan vara en bra kompromiss mellan ekonomiska överväganden 
och kvalitetsmässiga, men utbildningsfcirvaltningen anser att det åtminstone bör 
finnas ett tillagningskök på varje större forskoleenhet. Ytterst är detta en fråga 
om den politiska ambitionsnivån i Karlshamns kommun. 

Beslutsunderlag 

• BUS au §34, 2014-05-12 
• Yttrande om fordjupad kostutredning, tjänsteskrivelse från förvaltnings

chef Ewa Kristensson och utvecklingssamordnare Matthias Holmesson, 
2014-04-29 

• Upphandling fordjupad kostutredning, tjänsteskrivelse från Elisabet Hen
ningor, Siri Ekberg och Diana Sjöström, kostservice 

Yrkanden 

Ordforande Tobias Folkessen (S) med instämmande av Carin Erlandsson (M) 
och Gertrud Ivarsson (C) foreslär att nämnden ställer sig bakom forvaltningens 
yttrande med tillägg att hänsyn bör tas till de tillagningskök som redan finns på 
nybyggda forskolor samt på det snart fårdigställda stenbackaNavet och att dessa 
behålls som tillagningskö~ 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS 3 

Nämnden för 
barn, ungdom och sl;;ola 2014-05-22 

Protokollet ska sldcl>as till 

K-~""fii 

65 



!S 
KARLSHAMN 2014·04-29 2014/1375 

BUS-nämnden 

Yttrande om fördjupad kostutredning 

Till nämnden för barn, ungdom och skola inkom 2014-04-08 en begä
ran om yttrande gällande fördjupad kostutredning. Tekniska nämnden 
har upphandlat en utredning av måltidsservice till förskola, skola och 
äldreomsorg. Konsulten har redovisat tre förslag som i korthet går ut på 
följande: 
1. 22 tillagningskök och 5 mottagningskök (befintlig struktur) 
2. 7 tillagningskök och 20 mottagningskök 
3. 2 centralkök/tillagningskök och 20 mottagningskök 3 mottag

ningskök/samordnings-/omlastningsenheter och 2 omlastningsen
heter med serveringsmatsaL 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar en modifierad modell av för
slag 2, med minst ett tillagningskök i varje kommundel (Karlshamns 
stad, Mörrum, Svängsta, Asarum och Hällaryd). Modifieringen skulle i så 
fall innebära att vissa tänkta mottagningskök behålls som tillag
ningskök 

Maten och måltiden är en viktig kvalitetsfråga i förskolans och skolans 
verksamhet. God, vällagad och näringsrik mat i en trivsam miljö har be
tydelse för hälsan, inlärningen och barnets sociala utveckling. Att tidigt 
grundlägga goda kostvanor är väsenligt- inte minst för att motverka de 
växande folkhälso problemen, t ex förekomst av diabetes, hjärt· och 
kärlsjukdomar, övervikt. 

Kostutredningen beaktar ett flertal perspektiv på kostverksamhet
ekonomi, livsmedels· och arbetsmiljölagstiftning, minimikrav på mat
kvalitet i gällande skollagstiftning och Livsmedelsverkets riktlinjer etc. 
En aspekt som saknas i utredningen är kosten som konkurrensfaktor j 
det fria valet till förskola och skola. Maten är en viktig fråga för vård· 
nadshavarna j Karlshamns kommun. 

Utbildningsförvaltningen ser åtskilliga fördelar med att maten tilllagas 
lokalt på respektive enhet. Den personliga anknytningen till personalen 
är central, inte minst i förskolan. Barnen känner lul<ter från matlag
ningen vilket stimulerar aptiten och en större flexibilitet kan erbjudas 

Karlshamns kommun • Utbildningsförvaltningen 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn ·Tel +46 454-813 00 · Fax +46 454-813 20 

E-post: utblldning@utb.karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 



för att tillgodose barnens behov vid t ex mellanmål. Närhetsprincipen 
innebär lägre matsvinn och färre transporter vilket gynnar miljön. 

Tillagningskök innebär att det är lättare att rekrytera kompetent perso
nal. Denna aspekt är betydande i utbildningssammanhang då köket har 
förutsättning att vara en integrerad del av den pedagogiska verksam
heten. 

Utbildningsförvaltningen bedömer att samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänstemannaförslag kan vara en bra kompromiss mellan ekonomiska 
överväganden och kvalitetsmässiga, men utbildningsförvaltningen an
ser att det åtminstone bör finnas ett tillagningskök på varje större för
sko!eenhet. Ytterst är detta en fråga om den politiska ambitionsnivån i 
Karlshamns kommun. 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår BUS-nämnden besluta 

att förorda samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemannaförslag, fast 
med modifieringen att varje större förskaleenhet ska ha ett tillag
ningskök 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Ewa Kristensson 
Förvaltningschef 

Matthias Holmesson 
Utvecklingssamordnare 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL GY 3 

Gyronasienämnden 2014-05-19 

§ 36 2014/1375 

Yttrande över fördjupad Iwstutredning 

Gyronasienämndens beslut 

att fårorda samhällsbyggnadsfcirvaltningens tjänstemannafårslag, dvs. en mo
difierad modell av fårslag 2, med minst ett tillagningskök i varje kommundel 
(Karlshamns innerstad, Mörrum, Svängsta, Asanun och Hällaryd). Modifieringen 
skulle i så fall innebära att vissa tänkta mottagningskök behålls som tillag
ningskök 

Sammanfattning 

Till gyronasienämnden inkom 2014-04-08 en begäran om yttrande gällande 
fordjupad kostutredning. Tekniska nämnden har upphandlat en utredning av 
måltidsservice till fårskola, skola och äldreomsorg. Konsulten har redovisat tre 
forslag som i korthet går ut på få !j ande: 

l. 22 tillagningskök och 5 mottagningskök (befintlig struktur) 
2. 7 tillagningskök och 20 mottagningskök 
3. 2 centralkök/tillagningskök och 20 mottagningskök 3 mottag

ningskök/samordnings-/omlastningsenheter och 2 omlastningsenheter 
med serveringsmatsaL 

Samhällsbyggnadsfårvallningen forordar en modifierad modell av forslag 2, 
med minst ett tillagningskök i varje kommundel (Karlshamns iMerstad, Mör
lUlU, Svängsta, Asarum och Hällaryd). Modifieringen skulle i så fall innebära att 
vissa tänkta mottagningskök behålls som tillagningskök. 

Maten och mältiden är en viktig kvalitetsfråga i skolans verksamhet. God, väl
lagad och näringsrik mat i en trivsam miljö har betydelse for hälsa och inlär
ning. Att tidigt grundlägga goda kostvanor är väsentligt- inte minst får att 
motverka de växande folkhälsoproblemen, t ex förekomst av diabetes, bjärt
och kärlsjul<domar samt övervikt. 

Utbildningsf<irvaltningen bedömer att samhällsbyggnadsfårvaltningens tjäns
temannaforslag kan vara en bra kompromiss mellan ekonomiska överväganden 
och kvalitetsmässiga. Ytterst är detta en fråga om den politiska ambitionsnivån 
i Karlshamns kommun. För fullständigt yttrande, se beslutsunderlag. 

Utbi!dningsfårva!tningen föreslår gyronasienämnden besluta 

att fårorda samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemannaforslag, dvs. en mo
difierad modell av forslag 2, med mitist ett tillagningskök i varje kommundel 
(Karlshamns innerstad, Mötrum, Svängsta, Asarlun och Häl!aryd). Modifieringen 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL GY 3 

Gyronasienämnden 2014-05-19 

§ 36 forts. 2014/1375 

skulle i s ä fall innebära att vissa tänkta mottagningskök behålls som till ag· 
ningskök. 

Beslutsunderlag 

• Yttrande om fordjupad kostutredning, tjänsteskrivelse av Ewa Kristens· 
son, forvaltningschef, daterad 2014-05-06. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ewa Kristensson, forvaltningschef 
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• KARLSHAMN 2014-05-06 D nr 2014/1375 

Gymnasienämnden 

Yttrande om fördjupad kostutredning 

Till gymnasienämnden inkom 2014-04-08 en begäran om yttrande gäl
lande fördjupad kostutredning. Tekniska nämnden har upphandlat en 
utredning av måltidsservice till förskola, skola och äldreomsorg. Kon· 
s u! ten har redovisat tre förslag som i korthet går ut på följande: 
1. 22 tillagningskök och 5 mottagningskök (befintlig struktur] 
2. 7 tillagningskök och 20 mottagningskök 
3. 2 centralkök/tillagningskök och 20 mottagningsköl<. 3 mottag

ningskök/samordnings-/omlastningsenheter och 2 omlastningsen
heter med serveringsmatsaL 

Samhällsbyggnausförvaltningen förordar en modifierad modell av för
slag 2, med minst ett tillagningskök i varje kommundel (Karlshamns 
stad, Mörrum, Svängsta, Asarum och Hällaryd). Modifieringen skulle i så 
fall innebära att vissa tänkta mottagningskök behålls som tillag
ningskök 

Maten och måltiden är en viktig kvalitetsfråga i skolans verksamhet. 
God, vällagad och näringsrik mat i en trivsam miljö har betydelse för 
hälsa och inlärning. Att tidigt grundlägga goda kostvanor är väsentligt
inte minst för att motverka de växande folkhälsoproblemen, t ex före
komst av diabetes, h j ärt- och kärlsjukdomar samt övervikt. 

Kostutredningen beaktar ett flertal perspektiv på kostverksamhet
ekonomi, livsmedels- och arbetsmiljölagstiftning, minimikrav på mat· 
kvalitet i gällande skollagstiftning och Livsmedelsverkets riktlinjer etc. 
En aspekt som saknas i utredningen är kosten som konkurrensfaktor i 
det fria valet av skola. Maten är en viktig fråga för vårdnadshavare i 
Karlshamns kommun. 

Utbildningsförvaltningen bedömer att samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänstemannaförslag kan vara en bra kompromiss mellan ekonomiska 
överväganden och kvalitetsmässiga. Ytterst är detta en fråga om den 
politiska ambitionsnivån i Karlshamns kommun. 

Karlshamns kommun • Utbildningsförvaltningen 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn ·Tel +46 454-813 00 · Fax +46 454-813 20 

E-post: utbildning@utb.karlshamn.se · Hemslda: http://www.karlshamn.se 



Utbildningsförvaltningens förslag tlll beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår gymnasienämnden besluta 

att förorda samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemannaförs lag, dvs. 
en modifierad modell av förslag 2, med minst ett tillagningskök i varje 
kommundel (Karlshamns stad, Mörrum, Svängsta, Asarum och Hällaryd). 
Modifieringen skulle i så fall innebära att vissa tänkta mottagningskök 
behålls som tillagningskök 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Ewa Kristensson 
Förvaltningschef 



Landstingsfullmäktige 
Kommunfullmäktige i 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Karlshamns kommun 
Olofströms kommun 
sölvesborgs kommun 

Ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Region Blekinge 

2014-04-24 

Dnr 102-18-2013 

översänder härmed handlingar för prövning av ansvarsfrihet för regionstyrelsen. 

Önskar ni även handlingarna digitalt är ni välkomna att kontakta undertecknad med 
uppgift om vart de ska skickas 
andrea.hellsberg®regionblekinge.se alt. 0455-30 50 02 

Vänliga hälsningar 

/fJ:?c-lvz[, /iä>Pc~l"cJ 
Andrea Heltsberg _/ 
sekreterare i regionstyrelsen 

Region Blekinge 'Valhallavägen 1 • 371 41 Karlskrona • Tel 0455-30 50 00 • Fax 0455-30 50 10 
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REGION 

BLEKINGE 

Landstingsfullmäktige 
Kommunfullmäktige i 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Karlshamns kommun 
Olofströms kommun 
sötvesborgs kommun 

Ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Region Blekinge 

2014·04-24 
Dnr 102-18-2013 

Med anledning av Region Blekinges förbundsordning § 10, som gäller fr o m 2011 ska 
Region Blekinges revisorer avge revisionsberättelse för Region Blekinges styrelse till 
medlemmarna. 
Denna skall således antas av respektive medlems fullmäktige som beslutar om 
ansvarsfrihet för Regionstyrelsen. 

Regionstyrelsen har den 16 april godkänt årsredovisningen för 2013 års verksamhet. 
Regionstyrelsen beslutade att överlämna årsredovisningen till revisorerna samt att 
överlämna årsredovisningen samt revisionsberättelse till Region Blekinges medlemmar 
för prövning av ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2013. Protokollsutdrag bifogas. 

Dessa handlingar överlämnas härmed. 

Om medlem så begär sker medverkan från Region Blekinge vid respektive medlems 
fullmäktigesammanträde. 

Beslut ska fattas innan juni månads utgång 2014. Meddelande om detta med 
protokollsutdrag önskas till Region Blekinge så snart ärendet är behandlat. 

REGION BLEKINGE 

(~;f??#:Jf"m~~:o/?1? / 
Christina Mattisson c~ 

Regionstyrelsens ordförande 

Region Blekinge • Valhallavägen 1 • 371 41 Karlskrona • Tel 0455-30 50 00 • Fax 0455·30 50 10 
E-post kansli®regionblekinge.se • Org.nr 222000·1321 • Bankgiro 5106·8914 • www.regionblekinge.se 



§ 28 
Årsredovisning 2013 

REGIONSTYRELSEN 
Sam m anträdesprotok o Il 
2014-04-16 

Dnr 102-18-2013 

Under verksamhetsåret 2013 har Regionstyrelsen beslutat om en ny Blekingestrategi, 
arbetet påbörjades under våren 2012. Blekingestrategin tar fokus på "det attraktiva 
Blekinge" där fler vill bo, arbeta och komma på besök. 

l november 2013 fattades beslut i Regionstyrelsen om den nya Länstransportplanen för 
åren 2014-2025. Beslutet fattades efter en intensiv och bred process. l december 
återinvigdes Kust-till-Kust-banans sträckning mellan Emmaboda och Karlskrona. Dagen 
efter började Krösatågen trafikera banan. En omfattande bussupphandling blev också 
klar under 2013 och ger riktningen på den nya, moderna och miljövänliga 
kollektivtrafiken med stads- och expressbussar/regionalbusstrafik från mitten av 2014. 

Under 2013 har ett intensivt arbete genomförts för att genomföra verksamhetsövergång 
för samttig personal från Blekingetrafiken AB till Region Blekinge. 
Verksamhetsövergången skedde per 1 juli 2013. Samtidigt har intensivt arbete lagts ner 
för samlokalisering och implementering av ny organisation inom Region Blekinges olika 
verksamheter. Trafiknämndens reglemente har reviderats och utvecklats och 
trafiknämnden har från 1 juli 2013 det operativa trafikansvaret under regionstyrelsen. 

Under våren 2013 har en särskild handlingsplan "Ungdomskraft" processats fram för att 
gemensamt verka för att halvera ungdomsarbetslösheten till 2017. Det har gjorts i 
samverkan med aktörer från hela länet. 

Samverkan har under året utvecklats inom flera områden för att bredda och stärka 
tillväxten i Blekinge, bl a inom Turism och besöksnäringen liksom hälsa och Innovation. 

l februari signerades en avsiktsförklaring angående "digital agenda för Sverige" mellan 
Näringsdepartementet och Blekinges regionala aktörer genom Region Blekinge, detta ska 
leda till att en regional digital agenda tas fram i samverkan mellan Region Blekinge 
och andra aktörer. 

EU:s programperiod 2008-2013 håller på att slutföras. Arbetet inför kommande 
programperiod pågår för fullt. 
Processen med bildandet av en sydsvensk region har fortsatt. En ideell förening 
"Sydsvensk regionbildning ideell förening" bildades i slutet av 2012. Det första årsmötet 
hölls i mars 2013. l samband med årsmötet 2014 övergår ordförandeskapet i föreningen 
till Blekinge. 

Årets resultat uppgår till19.770 kronor. Det finns både positiva och negativa 
budgetavvikelser. Dessa är kommenterade i den finansiella redovisningen. 

Beslutsunderlag 
• Årsredovisning 2013 ink! bilagor 
• Samverkansprotokoll, 2014-03-31 
• Trafiknämndens protokoll 2014-03-06 
• Kultur- och Fritidsnämndens protokoll2014-02-28 
• Förslag till beslut, daterat 2014-03-21 
• Arbetsutskottets beslut, 2014-04-02 

Arbetsutskottet har 2014-04-02 tillstyrkt förslaget. 

Just Just~ 35 (48) 



Region Blekinge 
Revisorerna 

REGION BLEKINGE 

Ink. 2014 -04- 1-':5 

Till fullmäktige i Landstinget Blekinge, 
Karlshamns, Karlskrona, Olofströms, Ronneby 
och sölvesborgs kommuner 

Revisionsberättelse för år 2013 

Vi, av landstingsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat Region Blekinges verksamhet för år 2013. 

Regionstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlin
jer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns tillräcklig 
intern kontroll. 

Granskningen har utfcirts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och ansvarsprövning. 
Granskningen avser inte verksamhet och måluppfYllelse i nämnderna. 

Ett av de finansiella målen har inte uppnåtts under året. Målet avser att årets investeringar skall finan
sieras inom den löpande verksamheten, motsvarande årets avskrivningar och årets resultat. 

Vi bedömer sammantaget att: 
• verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-

lande sätt 
• räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande 
• tre av f'yra av de finansiella målen är uppnådda 
• regionförbundet har en ekonomi i balans 

Det är angeläget att regionstyrelsen fastställer mätbara verksamhetsmål för regionförbundet och att 
uppföljning sker i årsredovisningen avseende måluppf'yllelse. Utifrån redovisningen är det svårt att 
bedöma om verksamhetsmålen har uppnåtts. Vi noterar att begreppet mål har ersatts med utveck:l
ingsinsatser. 

Under verksamhetsåret har vi uppmärksammat vissa brister i den interna kontrollen vilka avrapporte
rats i separat granslmingsrapport. 

Ansvarsfrihet 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar regionstyrelsen ansvarsfrihet i de delar som här har granskats. 
Vi tillstyrker att Region Blekinges årsredovisning godkänns. 

Vi åberopar följande för vår bedömning: 
Granskning av hantering av allmänna handlingar 
Granskning av delårsrapporten 
Granskning av årsredovisningen 

Karlskrona 2014- O 4 - 1\ 
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Granskning av årsredovisning 2013 

1 Sammanfattning 
Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verk
samheten, verksamhetens finansiering. och den ekonomiska ställning
en. 

Region Blekinge lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 
a-b). Per den sista december 2013 uppgår Region Blekinges eget kapital till 4 232 

tkr (föregående år 4 212 tkr). 

Förvaltningsberättelsen innehäller en uppföljning av verksamhetsmål och de fyra 
finansiella mål som regionstyrelsen har angivit i Verksamhetsplan och budget 2013. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvi
sande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 

Vi bedömer att Region Blekinges ekonomiska situation och utveckling beskrivs på 
en övergripande nivå. Resultat för år 2013 uppgår till 20 tkr (143 tkr) mot budgete
rat nollresultat. Budget 2013 har reviderats under hösten 2013. Budgeterade kost
nader och intäkter har ökat med 13,6 mkr. En av anledningarna är att vid halvårs
skiftet överfördes hela personalen, utom vd, från Blekingetrafiken AB till Region 
Bleldnge genom en verksamhetsövergång. I samband med reviderad budget har 
även projektintäkter och kostnader ökat för den politiska verksamheten som utö
kats med trafiknämnden. Verksamheten omfattar förutom den politiska verksam
heten och regiondirektör inklusive ledningsstöd och ledningsgrupp verksamhets
områdena Kultur och fritid, Trafiknämnd och Bleklngetrafiken, Regional utveckling 
och Administration. 

Region Blekinge lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 
Uppföljning görs av de av regionstyrelsen fastställda finansiella målen för 2013. Vi 
instämmer i bedömningen att ett av målen gällande investeringar inte har uppnåtts. 
Vi bedömer att de övriga tre finansiella målen uppnås i och med resultat- och ställ
ning år 2013. 

Vi bedömer att verksamhetens mål är beskrivna, samt att uppföljning görs av samt
liga mål och att de är förenliga med de av regionstyrelsen fastställda målen i ''Verk
samhetsplan och budget 2013". 

Då några mål till viss del inte är mätbara och några mål är långsiktiga mål finner vi 
det svårt att uttala oss om mål uppfyllelsen, men vi konstaterar att samtliga mål som 
regionstyrelsen fastställt följs upp i årsredovisningen. Vi bedömer att det behövs en 
fortsatt utveckling mot tydliga och mätbara mål. 

Vi noterar att det beskrivs att uppföljning av indikatorer för besöksnäringen inte 
varit möjliga att följa upp. Uppföljning kommer att genomföras under 2014. 
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Granskning av årsredovisning 2013 

Årets investeringar uppgår till1167 tkr (488 tkr) Investeringarna är inte budgete
rade. Orsaken till att investeringarna är högre än under de senaste åren är framför 
allt hänförbart till investeringar vid verksamhetsflytten till nya lokaler. 
Kostnader som direkt har resultatförts i samband med att verksamheten flyttat och 
har en utökad organisation uppgår totalt till l 879 tkr. En samordning och integrat
ion av Region Blekinge och Blekingetrafiken AB har genomförts under året. 

Vi konstaterar att balansen mellan kostnader och intäkter uppnåtts på sammanta
gen nivå, men budgetavvikelserna inom några områden är stora. Orsaken till avvi
kelserna kommenteras i förvaltningsberättelsen. 

I bilaga till årsredovisningen beskrivs utförligt den projektverksamhet som bedrivs 
inom regionala tillväxtmedeL 

Vi har tidigare påpekat att det i årsredovisningen skall finnas kommentarer till de 
projekt som uppvisar stora avvikelser mot budget. Denna bedömning kvarstår. Vi 
rekommenderar att det i årsredovisningen skall finnas en beskrivning av större av
vikelser. 
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Granskning av årsredovisning 2013 

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

Revisionsobjekt är Regionstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för års
redovisningens upprättande. 

2.2 Revisionsfråga och metod 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 
ramen för dennauppgift 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 regionstyrelsen beslutat om. Bedömningen ska biläggas 
årsbokslutet. 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 iförhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål regionstyrelsen beslutat av
seende 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. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (ink! drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

• sammanställd redovisning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 
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Granskning av årsredovisning 2013 

Vi har även granskat Region Blekinges ekonomiska ställning och utveckling, efter
levnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de 
mål för god ekonomisk hushållning som regionstyrelsen beslutat om. 

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 personal 
på verksamheten Administration och kommunikation. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redo
visningsrevision i kommuner och landsting". Vägledningen baseras på ISA (Inter
national standards on Auditing). Som framgår avvägledningen kan implemente
ringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har följts. Granskning
en har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskaps
material och i förekommande fall registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 
presenterades 2014-02-28. Regionstyrelsen fastställer årsredovisningen 2014-04-

16. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av administrativ chef och koncerncontroller. 
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Granskning av årsredovisning 2013 

3 Granskningsresultat 
3.1 Verksamhetens utfall, finansiering och eko

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

Analys ochrättvisande bedömning av ekonomi och ställning 
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande. 

Vi rekommenderar att de finansiella nyckeltalen bör utökas för att ge en tydligare 
bild av verksamheten och resultatet. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Av förvaltningsberättelsen framgår väsentliga händelser som inträffat under räken
skapsåret . 

. Förväntad utveckling 
Av årsredovisningen framgår den förväntade utvecklingen av verksamheten. 

Väsentliga personalförhållanden 
Uppgifter om den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro enligt KRL 4:1 a, 
lämnas. Redovisningen innehåller frånvaron specificerad på lång- och korttidsfrån
varo, män och kvinnor samt åldersindelad. 

Gemensam förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade verksamhetens 
organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernfö
retaget i enlighet med RKR 8.2. 

3.1.1.2 Investeringsredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att investeringsredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild 
av årets investeringar. 

Årets investeringar uppgår till1167 tkr (488 tkr) Investeringarna är inte budgete
rade. 

Investeringsredovisningen återfinns i förvaltningsberättelsen och överensstämmer 
med övriga delar av årsredovisningen. 
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Vi noterar förbättringen att det i budget 2014 finns budgeterade investeringar 2014 

och planerade investeringar för de kommande åren och vad dessa avser. 

3.1.1.3 Driftredovisning 
Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att driftredovisning till största delen uppfyller kraven i KRL 4:2. I för
valtningsberättelsen redovisas en sammanfattande bild av årets kostnader och in
täkter för de olika verksamhetsområdena. 

Vi bedömer att driftredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till regionstyrelsens budget. Avvikelserna till budgeterade in
täkter och kostnader är för några verksamheter betydande. Projektverksamheten 
har omsatt 43,5 mkr mot budgeterat 14,5 mkr. Orsaken till den stora avvikelsen 
beror på ej avslutade projekt, EU-medel har inte erhållits då det är lång eftersläp
ning i granskning hos framför allt Tillväxtverket 

3.1.2 Balanskrav 
Bedömning och iakttagelser 
Vi instämmer i Region Blekinges bedömning av att balanskravet har uppfyllts. 
I förvaltningsberättelsen lämnas upplysning om ackumulerat balanskravsresultat 
2013. 

3.1.3 God ekonomisk hushållning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi delar Region Blekinges bedömning att tre av de finansiella målen är uppnådda 
medan målet gällande investeringar inte har uppnåtts. 

Vi noterar att det i prognosen i delårsrapporten 2013 bedömdes att det finansiella 
mål som avser investeringar skulle uppnås på helåret. Orsaken till de högre investe
ringarna är främst kopplade till verksamhetsflytt till nya lokaler. 

Vi har i vår granskning inte funnit något som tyder på att måluppfyllelsen avseende 
verksamhetens mål är oförenliga med de av regionstyrelsen fastställda målen i 
'Verksamhetsplan och budget 2013". 

Då några mål till viss del inte är mätbara och några mål är långsiktiga mål finner vi 
det svårt att uttala oss om måluppfyllelsen, men vi konstaterar att samtliga mål som 
regionstyrelsen fastställt följs upp i årsredovisningen. 

Vi noterar att det beskrivs att uppföljning av indikatorer för besöksnäringen inte varit möj
liga att följa upp. Uppföljning kommer att genomföras under 2014. 

Finansiella mål 
I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot förbundets finansiella mål 
som fastställts i verksamhetsplan och budget 2013: 
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Granskning av årsredovisning 2013 

Finansiellt mål, fastställt av region- Utfall 2013 
styrelsen i budget 2013 

Alla investeringar som görs i Inventarier, 
datorer etc. ska finansleras inom den 
löpande verksamheten, dvs. av internt 
tillförda medel som motsvaras av resul
tat och §rets avskrivningar (ingen skuld
sättning). I budget 2013 är summan 500 
tkr. 

Ingen skuldsättning ska ske utöver ut
nyttjande av checkkredit (vid tillfällig 
likviditetsbrist) 

Likviditet: Text från budgetpropositionen 
Utgiftsområde 19, Den regionala tillväxt
politiken utgör huvuddelen i det statliga 
uppdraget. Anslaget 1:1 regionala till
växtåtgärder för regional och central 
projektverksamhet 1:3 Europeiska reg
ionala utvecklingsfonden utgör de eko
nomiska resurserna för att genomföra 
politiken. Region Blekinge bedriver för 
närvarande drygt 40 projekt som pro
jektägare eller Lead Partner. Detta inne
bär en stor belastning på likviditeten på 
grund av att utbetalning avEU-medel 
eller Regionala till-växtmedel sker i ef
terskott, efter rekvisitan av pengar. 

Räntekostnader som uppstår är ingen 
godkänd kostnad utan måste täckas i 
Region Blekinges medlemsintäkter. 
Ambitionen är att så snabbt som möjligt 
rekvirera medellöpande för att minimera 
räntekostnaden. Användandet av med
lemsavgiften för att finansiera räntekost
naden kan ses som en möjlighet att öka 
den externa finansieringen. 

Mål för verksamheten 

Internt tillförda medel 
uppg§r till l 071 tkr, 
investeringar uppg§r till 
1166 tkr tkr 

Det har inte skett n§gon 
skuldsättning utöver 
utnyttjad checkkredit, 
vilken beror p§ fördröj
ning av extern finansie
ring, 

Beroende p§ fördröjning 
i rekvisitionsförfarandet, 
mäste kostnader som 
uppst§r l projekten täck
as av medlems-intäkter. 
Positivt räntenetto upp
g§r till 406 tkr. 

Samma utfall som ovan 

Mäluppfyllelse 
regionstyrelsens bedöm
nin 
Mälet är inte uppnätt 

M§let är uppnätt 

M§let är uppnätt. 

Mälet är uppnätt. 

Verksamhetsmålen har antagits av regionstyrelsen i "Verksamhetsplan och Budget 
2013". Det regionala utvecklingsprogrammet "Blekingestrategin" är det politiska 
styrdokument som ligger till grund för verksamhetsmålen. 

Region Blekinge har sex insatsområden: 
• Innovation och förnyelse 
• Kompetensförsörjning 
• Hållbarhet och tillgänglighet 
• strategiskt gränsöverskridande arbete 
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• Kultur och fritidsverksamhet 
• Besöksnäring 

Verksamhetsmål har sorterats utifrån ovanstående perspektiv. Dess inriktningsmål 
beskrivs och utvärderas i årsredovisningen. 

3.1.4 Nämndernas redovisning av sitt uppdrag 
Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa hur de fullgjort sina uppdrag och 
regionstyrelsen skall beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för 
den. 

Bedömning och iakttagelser 
En ekonomisk redogörelse lämnas för Kultur och fritidsnämndens verksamhet, 
samt för Blekingetrafiken AB:s verksamhet. 

3.2 Rättvisande räkenskaper 
3.2.1 Resultaträkning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att resultaträkaingen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i 
enlighet med god redovisningssed. 

Vi bedömer att resultaträlmingen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat. 

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år: 

Resultaträkning (tkr) Utfall Utfall Ökn/ 
2013 2012 minslcning 

Verksamhetens intäkter 120176 108 432 11744 
Verksamhetens kostnader -364 005 -304 769 -59 237 
Avskrivningar -1051 -542 -509 
Verksamhetens nettokostnader -244880 -196 879 -48002 
Intressentbidrag 244494 196 335 48159 
Finansiella intäkter 439 321 118 
Finansiella kostnader -33 -57 23 
Jämförelsestörande post o 422 -"1:22 

Årets resultat 20 143 -123 

En analys av händelser och "opåverkbara" poster som haft väsentlig påverkan på 
skillnaden mellan åren redovisas nedan. 
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I verksamhetens kostnader ingår kollektivtrafikens medlems bidrag, motsvarande 
belopp fanns inte föregående år. Beloppet finns med i den kompletteringsbudget 
som antagits under hösten 2013. 

Kostnader har belastat verksamheten för personal som genom verksamhetsöver
gång vid halvårsskiftet överförts från Blekingetrafiken AB till Region Blekinge. 
Under 2013 har en samlokalisering av verksamheterna genomförts, Från december 
2013 finns de flesta verksamhetsområdena lokaliserade till Gräsvik Detta har inne
burit kostnader av engångskaraktär på 1 878 960 kronor. Kostnaderna fördelas en
ligt följande: 

Sammanställning av kosbiader för integration av trafik, utveckling av 

lmllektivtrafikmyndighet samt flytt 

(tkr) 

Kostnader med anledning av flytt 

Ombyggnation samt möbler kanslibyggnad 

Dubbla hyror 2013 

Flytt av !T, BLI från Wärnö Center 

Övriga kostnader f'ör ny organisation 

Konsult verksamhetsövergäng, Previa risk- och konsekvensanalys 

Netto kostnader för flytt och ny organisation 

Intäkt 

o 

o 

-400,0 

-400,0 

o 

o 

-400,0 

Kostnad 

476 

568 

872 

1916,00 

363 

363 

2 279,00 

I samband med beslut om att verksamheten vid Blekingetrafiken AB skulle överfö
ras till Region Blekinge påhöljades en organisationsöversyn. Samtidigt meddelade 
Landstinget Blekinge att de själva var i behov av de lokaler som Blekingetrafiken AB 
hyrde av Landstinget Blekinge för verksamheterna Färdtjänsthandläggare, IT
avdelning och Beställningscentralen. Landstinget Blekinge var i behov av lokalerna 
på Wämö Center för byggnation av ny vårdcentral från 1 mars 2013. Verksamheter
na flyttades därför till Gräsvik Landstinget ersatte Region Blekinge med 400 tkr då 
hyresavtalet ännu gällde. Övrig verksamhet har succesivt flyttat in i lokalerna på 
Gräsvik, vilket inneburit att Region Blekinge till viss del haft dubbla hyror under 
året. 

3.2.2 Balansräkning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att balansrälmingen 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. 
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Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är full
ständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL. 

3.2.3 Kassaflödesanalys 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar Region Blekinges finansiering och 
investeringar. 

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 Region Ble
kinges ekonomiska ställning och åtaganden. Vi bedömer att konsolideringen av un
derliggande enheter beskrivits på ett korrekt sätt och att eyentiJella olikheter i redo
visningsprinciper mellan enheter beskrivits. 

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, innebärande 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
rälming samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys
ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god re
dovisningssed i övrigt. 

. Yvonne Lundin 
: l Auktoriserad revisor j 

y' Certifierad kommunal revisor 
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1. Förord 

Med 2013 i backspegeln 
Mandatperiod närmar sig sitt slut och supervalåret 2014 har inletts. 

Vårt långsiktiga arbete ger konkreta resultat. Med regional samverkan når vi effekter som 

varken vi eller någon annan enskild organisation skulle kunna åstadkomma på egen hand. 

Under 2013 avslutade vi en bred process med Blekinges gemensamma vision, den regionala 

utvecklingsstrategin Blekingestrategin 2014- 2020. Med Blekingestrategin "Attraktiva Blekinge" 
har vi har nått en bred förankring kring Blekinges utmaningar och möjligheter. Arbetet har 

också gett konkret effekter i insatser. Blekingestrategin omfattar fyra insatsområden; bilden av 
attraktiva Blekinge, livskvalitet, arbetsliv och tillgänglighet. 

satsningen på besöksnäringen har målet att skapa en gemensam organisation för 

besöksnäringen i Blekinge och är en konkret insats som stärker bilden av Blekinge. En växande 
besöksnäring kan skapa fler arbetstillfällen, främst för ungdomar. En annan viktig och konkret 

insats under 2013 är kraftsamlingen för halverad ungdomsarbetslöshet till2017. 

Region Blekinge har stärkt sin position som samverkanspartner och har också blivit en regional 

aktör med operativa verksamheter. Under 2013 integrerades Blekingetrafiken AB i Region 

Blekinge inom verksamhetsområde Trafik. Att kollektivtrafiken är en viktig del av regional 
utveckling visar Blekinges trafikförsörjningsprogram. Genom en utvecklad kollektivtrafik stärks 

tillgängligheten samtidigt som vi får bättre förutsättningar att nå våra klimatmåL 

Region Blekinge jobbar enträget för att förbättra tillgängligheten, ett insatsområde i 

Blekingestrategin. Effektiva och hållbara transportsystem med god kollektivtrafik kan knyta 
samman kommuner till större, gränslösa och dynamiska arbetsmarknadsområden. Blekinges 

geografiska läge är en styrka. Vi ligger strategiskt nära växande marknader i det nya öppna 
Europa. Detta syns tydligt både i den OECD-studie av Blekinge och Småland som vi gjort 

tillsammans med Smålandsregionerna, liksom i Trafikverkets kapacitetsutredning. Det 

strategiska läget väger tungt i länstransportplanen för 2014- 2025 som regionstyrelsen fattade 
beslut om under 2013. 

En fortsatt aktuell fråga är hur samverkan mellan de södra regionerna kan utvecklas. Oavsett 

om det blir en sammanslagning av organisationer eller en större region så innebär Blekinges 

litenhet att vi måste fortsätta att utveckla vårt arbete mot långsiktig samverkan och se vår roll 
i ett större sammanhang. Vi måste stärka vår position och synligghet både nationellt och 

internationellt. Därför blir EU:s kommande programperiod med strukturfonder en viktig arena 
för att möjliggöra insatser för Blekinges utveckling. 
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Den kreativitet och innovationsförmåga som finns i Blekinge är en styrka som ständigt måste 
vårdas och utvecklas. Öppenhet och attityder ger mod att skapa nytt. Att stärka vårt 
innovationssystem, genom ökad samverkan mellan aktörer och kluster, är nödvändigt. Det är så 
vi skapar förutsättningar för nya satsningar i Blekinge och gemensamma satsningar med våra 
grannregioner vilket ger nya och växande företag och utvecklar både näringsliv och offentlig 
verksamhet. 

Genom att utnyttja våra styrkor, vårt geografiska läge, vår fantastiska skärgård och vår 
kreativitet och innovationsförmåga, får vi fler som vill besöka vår region, fler som vill etablera 
företag här vilket i sin tur skapar fler arbetstillfällen och gör att fler vill bosätta sig i Blekinge. 

Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt. 

@;iff;;;w:JJII'!f~ 
Christin{Mattisson (S) 
ordförande 

Fakta om Blekinge 

t&[CeL_ 
Anna·Lena Cederström 
regiondirektör 

l!:;_v~n~e- __________ 1:5~?~? ___________ h6_er~c~nt_av_S~rlg~ ___ _ 
Y.!,a _____________ 1911 !v~dr_atJoil2m'"'t'"r _____ Q/ .J?r2c'!_nt_a~S~er!Jl<;_ ____ _ 

Invånare/Kvadratkilometer _ 52,1 ---- . 23,7i S_~erige ---~--~ 

2013 2012 

Kvinnor Män Kvinnor Män 
Andel av befolkningen 

Blekinge 49,3 50,7 49,3 50,7 

Riket 50,1 ·~~~~~'!! 50,:!:_- 49,!!_ ·- ·--~--
Inflyttningtill Blekinge 2 695 3052 2 415 2 839 

Utflyttning från Blekinge 2 262 2904 2515 3177 

2012 2011 

Kvinnor Män Kvinnor Män 
Andel förvärvsarbetande {20-64 år) 

Blekinge 75,2 76,5 74,5 76,3 

Riket 75,6 78,5 75,0 78,5 
-·~------··-

Minst tre år eftergymnasial 
utbildning (20-64 år) 

Blekinge 22,7 14,8 22,0 15,1 

Riket ---~L~-- 18,6 25,6 18,6 

Inpendling 2122 3728 2021 3 785 

Utpendling 2 652 4383 2 598 4420 
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2. Året som gått 
Region Blekinge har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i Blekinge. Den regionala tillväxt
arenan förändras allt mer och i allt snabbare takt. Regionerna får större ansvar och möjlighet 
att arbeta strategiskt och operativt utifrån lokala och regionala förutsättningar. 

l det regionala tillväxtarbetet ingår att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Blekinge 
vilken vi kallar Blekingestrategi n. Processen med att ta fram en ny Blekingestrategi för 
perioden 2014-2020 inleddes våren 2012 och beslut om den nya Blekingestrategin togs i region
styrelsen den 12 juni 2013. Blekingestrategin tar fokus på "det attraktiva Blekinge" där fler vill 
bo, arbeta och komma på besök. 

Området infrastruktur, transporter och tillgänglighet är en viktig tillväxtfråga för Blekinge. 
November 2013 fattades beslut l Regionstyrelsen om prioriteringar för Blekinge efter en 
intensiv och bred process för att ta fram och förankra den nya länstransportplanen för Blekinge 
för åren 2014- 2025. Planen omfattar ca 514 mnkr för Blekinge under perioden fram till 2025. 
satsningar sker också inom den operativa trafiken. Lördag 14 december återinvigdes Kust-till
Kust-banans sträckning mellan Emmaboda och Karlskrona. Dagen efter började nyrenoverade 
tåg i Krösatågssystemet att trafikera banan. En omfattande bussupphandling blev också klar 
under 2013 och ger riktningen på den nya, moderna och miljövänliga kollektivtrafiken med 
stads- och expressbussar/regionalbusstrafik från mitten av 2014. 

Under 2013 genomfördes ett omfattande arbete för att förankra, förbereda och genomföra 
verksamhetsövergång för verksamheten Blekingetrafiken till Region Blekinge. Verksamhets
övergången skedde per den 1 juli 2013 medan avveckling av bolaget Blekingetrafiken AB sker 
till våren 2014. Trafiknämndens reglemente har reviderats och utvecklats och trafiknämnden 
har från 1 juli tagit över ansvaret för den operativa trafikverksamheten under regionstyrelsen. 
l den nya organisationen för Region Blekinge ingår den operativa delen inom Verksamhets
område Trafik. 

Demografi och hög arbetslöshet bland ungdomar är en utmaning för hela Blekinge och det 
regionala utvecklingsarbetet. Återkommande varsel på arbetsmarknaden har främst drabbat 
den yngre generationen. Under våren har en särskild handlingsplan "Ungdomskraft" processats 
fram för att gemensamt verka för att halvera ungdomsarbetslösheten till 2017. Målsättningen 
är att samla lokala och regionala initiativ tillsammans med myndigheter och andra aktörer för 
att visa på vad vi gör och kan göra mer gemensamt för att stärka regionen för ungdomar. l 
arbetet samarbetar bland andra Länsstyrelsen i Blekinge, Landstinget Blekinge, Region 
Blekinge, Arbetsförmedlingen, Blekinge Tekniska Högskola och Almi. 

Samverkan är ett nyckelord för Region Blekinge. Att stärka samverkan inom och utanför 
regionen är den viktigaste pusselbiten för framgång. Samverkan har utvecklats inom flera 
områden för att bredda och stärka tillväxten i Blekinge bl. a. inom Turism och besöksnäringen 
liksom hälsa och innovation. Under året har en bred process fortsatt för bildandet av ideella 
föreningen Visit Blekinge, initiativtagare är Besöksnäringen själva tillsammans med det 
offentliga i Blekinge i form av Region Blekinge, Blekinges kommuner och Länsstyrelsen. 2013 
bildades också den ideella föreningen Blekinge Health Arena för att stärka samverkan mellan 
folkhälsa, innovation och forskning. Ytterligare initiativ som har tagits inom området 
innovation och hälsa är samverkan med SICATH (Swedish Innovation Center för Applied Health 
Technology). SICATH är en behovsdriven innovationssatsning som görs av Landstinget Blekinge, 
Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola. Syftet är att driva på utvecklingen av smarta 
digitala produkter och tjänster som gör att vi människor själva kan ha bättre koll på vår hälsa, 
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att vi snabbare kan få den vård som vi behöver och som gör att hälso- och sjukvården kan 
arbeta effektivare. 

l februari signerades en avsiktsförklaring angående "digital agenda för Sverige" mellan 
Näringsdepartementet och Blekinges regionala aktörer genom Region Blekinge, Länsstyrelsen i 
Blekinge samt Landstinget Blekinge. Avsiktsförklaringen innebär att vi delar målet att Sverige 
ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter samt att Region Blekinge 
avser att ta fram en regional digital agenda i samverkan med andra aktörer. Under hösten hölls 
en "kick ·out" och arbetsgrupper redovisade den potential som finns till samverkan och 
utveckling av digitalisering och e-förvaltning inom flera områden i Blekinge. En satsning på lT
infrastruktur ingår som en del i detta arbete och regional bredbandsstrategi står högt på 
agendan. Samarbetet sker nom ramen för pågående projekten ReDA (regional digital agenda 
för Blekinge) och CeSam Blekinge (centrum för e-samhälle i Blekinge) genom samverkan mellan 
Signatärerna och NetPort Science Park. 

Med anledning av förändringar i verksamhetsuppdraget har en förändrad budget- och 
planeringsprocess med tillhörande medlemsdialog beslutas av Regionstyrelsen, dels för Region 
Blekinges långsiktiga ekonomi och finansiering, dels för anpassningen till medlemmarnas 
budgetprocesser. l årsbokslutet för 2013 konsolideras Region Blekinges ekonomiska redovisning 
inkluderande kultur och fritid samt verksamhetsområde Trafik/Blekingetrafiken. 

2.1. Uppdrag och Samverkan 

Uppdraget att ansvara för den regionala utvecklingsstrategin, Blekingestrategi n, framgår dels 
av förbundsordningen från medlemmarna och dels av villkorsbrevet från näringsdepartementet. 

Förbundsordningen som gäller från 2011 tydliggör Region Blekinges uppdrag att främja 
Blekinges utveckling bland annat genom att: 

• Region Blekinge ska vara Blekinges regionala politiska företrädare 

• Region Blekinge ska verka för hållbar tillväxt och utveckling i Blekinge och 
• samverka inom och utanför länet 

Dessa uppgifter ska även genomsyra det ansvar Region Blekinge fått enligt Lag (2002:34) om 
samverkansorgan i länet: 

• ta fram utvecklingsprogram för länet - Blekingestrategin 

• ansvara för det regionala tillväxtprogrammet, genomförande av Blekingestrategin 
(förordning SFS 2007:713) 

• besluta om regionala tillväxtmedel (förordning SFS 2003:596) 
• planera och prioritera infrastrukturen bland annat genom upprättande av länsplaner 

för regional infrastruktur 

• samordna utvecklingsinsatser samt uppföljning av åtgärder 

Region Blekinge ska inom sina områden bedriva omvärldsbevakning samt beakta kunskaps
utveckling och utvecklingen inom EU:s politiska områden som är av betydelse för förbundets 
verksamhetsområden. Samverkan, hållbarhet, jämställdhet, mångfald och internationalisering 
är horisontella uppgifter som ska genomsyra alla verksamhetsområden. 

Region Blekinge har ett fortsatt stort engagemang med koppling till sammanhållningspolitiken 
och kommande programperiod för EU:s budget som bland annat ger inriktning (mål och medel) 
för strukturfonder liksom för exempelvis landsbygdsprogram och lnterReg-program bland annat 
genom Partnerskapsöverenskommelsen mellan Sverige och EU-kommissionen. 
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Resurser för att stödja genomförande av regionalt tillväxtarbete genom EU:s strukturfonder 
och andra EU-medel är betydelsefulla för en region som Blekinge med ett strategiskt, 
geografiskt läge i Östersjön med samverkan inom och utanför regionens gränser. Ett intensivt 
arbete har pågått under 2013 för att följa och medverka på den nationella nivån liksom att 
medverka tillsammans med Region Skåne i skrivandet av regionalfondsprogrammet för Skåne· 
Blekinge. 

För att positionera Blekinge i ett nationellt och europeiskt perspektiv, har Region Blekinge 
under 2013 fortsatt arbeta genom direkta uppvaktningar gentemot beslutsfattare samt genom 
projekt såsom TransGovernance. Region Blekinge har arbetat för att föra fram regionala behov 
och nyttar i nationella och internationella prioriteringar och beslutsprocesser. Trafikverkets 
kapacitetsutredning och OECD:s rapport ger samstämmiga bilder av utvecklingen av marknader 
i östra Europa och mot Asien. Blekinge och sydöstra Sverige har en strategisk position för att 
länka Sverige med sydöstra Östersjöregionen. 

Genom kluster· och projektinitiativen skapas också en bas för att utveckla samverkan med 
grannregioner inom och utanför Blekinges gränser samt för att värna och utveckla miljö och 
hållbara transporter. Detta gäller också för innovationsprojekt inom hälsa, kultur och kreativa 
näringar i och runt Östersjön. Detta skapar också en möjlighet att fortsätta stärka vår 
strategiska position och att fortsätta påverka och bidra till utvecklingen av Östersjöstrategin. 
Baltic Maritime Science Park (BMSP) är ett initiativ mellan Region Blekinge, Blekinge Tekniska 
Högskola, Kustbevakningen och Sjöfartsskolan vid Linneuniversitetet för att stärka nätverk och 
samarbete runt Östersjön för förebyggande miljö- och sjösäkerhet liksom tillvaratagande av 
ideer för innovation och utveckling. Även Blekinge Museum visar på möjligheten till samverkan 
och utvecklingsprojekt inom nya områden bl. a. genom projektet Art Line, som avslutades 
under 2013. Att fler aktörer kan verka på gränsöverskridande områden och på eu-arenan är av 
vikt för Blekinge och för genomförandet av Blekingestrategin. 

Genom DECD-analysen och samarbetet med det gemensamma regionkontoret i Bryssel har 
samverkan mellan Blekinge och Smålandsregionerna stärkts. Medverkan från lärosätena i 
respektive region har också tillfört extra kraft. Med anledning av pågående förhandlingar i EU 
om kommande budgetperiod, har samverkan på Brysselarenan varit och är fortfarande viktig 
för samspelet mellan regionala utvecklingsstrategier, forsknings- och innovationsstrategier 
(Horizon 2020) och sammanhållningspolitiken. 

Processen med bildandet av en sydsvensk region fortsätter. En ideell förening "Sydsvensk 
regionbildning ideell förening" bildades i slutet av 2012. En parlamentarisk styrelse och en 
tjänstemannagrupp har utsetts för att säkerställa en bred förankring av det fortsatta arbetet. 
Det första årsmötet i föreningen hölls den 14mars 2013. l samband med årsmötet 2014 
övergår ordförandeskapet i föreningen till Blekinge. 
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Region Blekinges politiska organisation den 31 december 2013. 
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2.2. Blekingestrategin 
Blekinges regionala utvecklingsstrategi - Blekingestrategin antogs av Regionstyrelsen den 12 
juni 2013 efter en omfattande och bred process. Blekingestrategin ska visa vägen för vad vi 
gemensamt behöver göra för att Blekinge ska utvecklas positivt med tillväxt och innovations
kraft, hög attraktionskraft och god livsmiljö för regionens invånare. Syftet med en regional 
utvecklingsstrategi och Blekingestrategin är att skapa ett gemensamt förhållningssätt till att 
Blekinge ska utvecklas på ett hållbart sätt. 

Nu och framåt fortsätter det viktiga arbetet, att fortsätta att utveckla engagemanget och 
forma handlingsplaner för alla Blekinges involverade aktörer, för att genomföra strategin inom 
de fyra insatsområdena; 

• Bilden av attraktiva Blekinge 
• Livskvalitet 
• Arbetsliv 
• Tillgänglighet 

Blekingedagen blir en återkommande dag för förankring och uppföljning. 

De insatsområden som lagts fast i Blekingestrategi n, stämmer i många avseenden väl överens 
med de utmaningar som omnämnts i OECD-studien för Blekinge och Småland liksom med profil
områden utpekade i varumärkesprocessen "Blekinge av Blekinge". 

Bilden av attraktiva Blekinge 
För att människor skall överväga att flytta till Blekinge behöver de få upp ögonen för Attraktiva 
Blekinge. Vi ska använda alla möjligheter vi har att berätta för andra i Sverige och i våra 
grannländer om de goda möjligheter tilllivskvalitet och arbetsliv som finns här. 

De styrkor som vi vill att omvärlden ska känna till om Blekinge är: 
• Blekinges geografiska läge 
Det nya, öppna Europa skapar nya vägar för handel och transporter där Blekinge ligger i ett 
strategiskt bra läge. 
• Blekinges kust- och skärgård 
Blekinge är en unik kustregion med stora mö j tigheter till rekreation och attraktiva 
boendemiljöer. 
• Kreativitet och Innovationsförmåga 
Regionens innovationskraft, näringslivets teknikhöjd och människors kreativitet tillsammans 
med det öppna Europa ger helt nya möjligheter och skapar en ny spelplan för regionens 
utveckling. 

Målet är att Blekinge 2020 är förknippat med våra styrkor kreativitet och innovation, det 
strategiska läget samt en unik kust och skärgård. 

Livskvalitet 
Det vackra kustlandskapet med trygga miljöer för arbete, boende och rekreation utgör viktiga 
tillgångar för god livskvalitet i Blekinge. Med en välkomnande attityd och god service har 
Blekinge goda förutsättningar att attrahera nya invånare. 
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Målen är att Blekinge 2020 kännetecknas av: 
• Att ha goda och tillgängliga boendemiljöer med god samhällsservice där människor mår 

bra 
• Ett inkluderande samhälle präglat av öppenhet och deltagande med ett nyskapande 

kultur-, idrotts- och fritidsliv med bredd och kvalitet 
• Miljö- och klimatarbetet har bevarat och förbättrat förutsättningarna för god 

livskvalitet och god förvaltning av natur- och 

Arbetsliv 
Goda möjligheter att hitta ett stimulerande arbete är avgörande för Blekinges attraktionskraft. 
Blekinge näringsliv är sårbart och står inför utmaningar där utbudet av produkter och tjänster 
behöver en högre grad av kunskapsintensitet för att inte riskera utslagning i konkurrensen med 
låglöneländer. Med klok användning av våra styrkor som innovation och geografiskt läge kan de 
välutbildade människor som arbetsmarknaden behöver välja Blekinge. Målet är att Blekinge 
2020 kännetecknas av: 

• Ett expansivt och konkurrenskraftigt näringsliv, 
• ett starkt innovationsklimat som involverar näringsliv, utbildningsaktörer, offentlig, 

ideell och kreativ sektor. Ideer lyfter och blir livskraftiga företag och organisationer. 

• Att näringslivet och de offentliga organisationerna har god tillgång till kompetent 
arbetskraft samtidigt som många går vidare till högre utbildning och en hög andel av 
befolkningen är sysselsatt 

• Att näringslivet och offentliga verksamheter beaktar kriterier för en hållbar utveckling 
när det gäller både hushållning med råvaror, energi, mark och vatten såväl som 
undanträngning av den fysiska miljön. Miljö- och klimatfrågor är en drivkraft för 
utvecklingen. 

Tillgänglighet 
Effektiva och hållbara transportsystem med god kollektivtrafik kan knyta samman kommunika
tioner till större, gränslösa och mer dynamiska arbetsmarknadsområden. Vårt strategiska läge i 
Europa kan med god tillgänglighet integrera Blekinge gränslöst med expansivaÖresunds-och 
Östersjöregionen samt österut. 

Målet är att Blekinge 2020 har ett attraktivt och hållbart transportsystem som utvecklas utifrån 
invånarnas, arbetsmarknadens och besökarnas behov. 

Den digitala infrastrukturen är en ytterligare viktig komponent för framtidens arbetsliv och 
informationssamhälle i hela Blekinge. Tjänsteutvecklingen inom medborgarservice, besöks
näring och inom e-hälsa m.fl. områden erbjuder både affärsmöjligheter bättre livskvalitet. 
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Nivå 

EU 

Nationell 

Regional 

Kommunal 

Politiska styrmedel Finansiering 

EU:s fonder 

Svenska EU·ffnanslerade 
strukturfondsprogram 

Blekingestrategin ska visa riktningen för hur Blekinge ska utvecklas positivt med stark tillväxt, hög attraktionskraft 
och god livsmiljö för regionens invånare. Blekingestrategin är länken mellan kommunala, nationella och europiska 
strategier för tillväxt. 

Övergripande indikatorer för Attraktiva Blekinge: 

• Invånarantal 
• Andel sysselsatta i åldern 20-64 år 
• Antal gästnätter 

13 



3. Insatsområden 

3 .1. lnsatsområde: Innovation och förnyelse 

Långsiktigt mål: "Att det i Blekinge ska uppstå och pågå långsiktigt hållbara och strategiska 
innovations- och förnyelseprocesser som bidrar till långsiktig hållbar tillväxt och konkurrenskraft i 
näringslivet samt ökad attraktivitet i länet." 

Utveckling av nya och befintliga företag - stärka intäktsbasen i Blekinge 
Målet är att fler innovationer ska bli nya och växande företag genom en gemensamt väl förank
rad och utvecklad innovationsstrategi i linje med Blekingestrategin. Arbetet med att ta fram en 
innovationsstrategi, i linje med Blekingestrategin, är påbörjat. 

l syfte att stärka utvecklingen av kunskapsintensiva utvecklingsinsatser i regionen håller Region 
Blekinge kontinuerligt Tillväxtforum och Klusterchefsmöten. Där möts olika aktörer inom 
Blekinges näringslivsutveckling för erfarenhetsutbyte, utveckling av gemensamma satsningar 
och kunskapsinhämtning. 

Region Blekinge har under våren startat upp länets gemensamma projekt "F ramtidssatsning i 
Blekinges intäktsbas". Projektet är startat i mindre skala i väntan på det nya EU-programmet 
för att inte tappa fart i utvecklingsarbetet. Intäktsbasen består av de verksamheter som har en 
marknad utanför länet. "Framtidssatsning i Blekinges intäktsbas" syftar främst till att stärka de 
existerande små och medelstora företagen i intäktsbasen, omkring 330 stycken. Fem delprojekt 
arbetar utifrån olika perspektiv med att stimulera och stödja dessa företag så att de kan skapa 
mer sysselsättning. Delprojekten är igång med insatser inom; komposit och nya material, 
vindkraft, insatser i samband med etableringen av forskningsanläggningar och andra offentliga 
satsningar i regionen, Internet-of-things, telernatik och maskin-maskin kommunikation och för 
ökad samverkan och utbyte mellan högskolan och näringslivet. Under hösten har ett export
seminarium hållits med Tillväxtforum och Business Sweden, vilket resulterade i bl. a att nio 
företag deltar i steps-to-export, en affärsutvecklingsprocess med fokus på export. 

Jämställd utveckling och tillväxt 
En handlingsplan som syftar till "ökad strategisk och långsiktig förståelse av hur ett 
jämställdhetsperspektiv ska genomsyra planeringen och genomförandet av det regionala 
tillväxtarbetet" är inlämnad till Näringsdepartementet. Som en del i genomförandet av de 
aktiviteter som identifierats i handlingsplanen genomförs ett pilotprojekt om 
jämställdhetsintegrering i det företagsfrämjande systemet i Blekinge. Detta sker i samverkan 
mellan Region Blekinge, Länsstyrelsen, Almi Företagspartner Blekinge AB och Coompanion 
Blekinge. 

Projektets mål är dels att ta fram ett fungerande stöd som kan användas vid handläggning av 
regionala tillväxtmedel för att bedöma jämställdhetsperspektivet, dels att ta fram ett verktyg 
som kan användas i rådgivningsprocessen för att säkerställa att kvinnor och män får tillgång till 
rådgivning och finansiering på lika villkor. l detta förändringsarbete är Blekinge ett av 
Tillväxtverkets pilotlän. Detta projekt har fortskridit under hösten som planerat. 
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Entreprenörskap 
För att bredda och förnya intäktsbasen stöder Region Blekinge aktiviteter och utvecklings· 
insatser som stimulerar till att öka andelen entreprenörer och utveckla nya produkter/tjänster. 
Ett exempel på projekt som beviljats regionala tillväxtmedel är Art 8: Technology där 
Olofströms kommun är projektägare. Syftet med projektet är att nya kunskapsbaser samverkar 
i syfte att utveckla nya produkter och tjänster. l detta projekt samverkar traditionell 
tillverkningsindustri med en grupp konstnärer. 

Under första halvåret har kontakter knutits med Business Sweden. Detta som ett led i en 
utvecklad service och bättre bemötande för att attrahera företagsetableringar och skapa goda 
förutsättningar för utveckling av befintligt näringsliv. En workshop om etableringar kopplat till 
service och bemötande har genomförts tillsammans med kommunernas näringslivschefer. 

Under andra halvåret har kontakterna med Business Sweden utvecklats ytterligare i syfte att 
tillsammans med kommunernas näringslivschefer hitta ett strategiskt regionalt samarbete för 
att attrahera företagsetableringar och skapa goda förutsättningar för utveckling av befintligt 
näringsliv. En workshop med en branschspecialist hölls under hösten. 

Regionala strukturfondsprogram 
strukturfonderna är EU:s viktigaste instrument för att genomföra intentionerna i tillväxt· 
strategin EU 2020. strategin syftar till att skapa smart och hållbar tillväxt för alla genom att 
arbeta med: 
Smart tillväxt- utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation. 
Hållbar tillväxt - främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi. 
Tillväxt för alla - stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell 
sammanhållning. 

Under året har Region Blekinge och Region Skåne tagit fram ett gemensamt förslag till program 
för Europeisk Regional Utvecklingsfond (ERUF) 2014·2020. Innehållet är baserat på regionala 
strategier och en socioekonomisk analys över programområdet. 

Förslaget lämnades till regeringskansliet som förhandlar med kommissionen under våren 2014 
och ett beslut om nytt regionalfondsprogram beräknas komma under senhösten. En förändring i 
förhållande till tidigare program är att ett nytt nationellt program etableras som hanterar 
frågor av samordnande karaktär mellan de åtta regionala programmen. 

Avseende Europeiska Socialfonden (ESF) så pågår skrivarbetet på regeringskansliet av det 
nationella programmet. Programmet beräknas starta under senhösten 2014 efter det att för· 
handlingarna med kommissionen är avslutade. Parallellt sker framtagande av Skåne/Blekinges 
regionala handlingsplan. Detta arbete beräknas starta våren 2014 och en första utlysning kan 
presenteras senhösten 2014. 

Det bör noteras att kommissionen kommer att fördela extra medel till ett tredje insatsområde 
inom ESF; sysselsättningsinitiativ för unga. Detta initiativ omfattar endast tre regioner i 
Sverige: Sydsverige (Skåne/Blekinge), mellersta Norrland och Norra Mellansverige. 

Under den nya programomgången 2014-2020 understryker kommissionen behovet av 
samordning mellan de olika fonderna och en fondsamordningsgrupp har etablerats inom 
programområdet Skåne/Blekinge. 
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Resultat per den 31 december, 2013 

1. Projektet Hållbar tillväxt i Blekinges 
intäktsbas avslutades under våren 
2013. 

2. Projektet Framtidssatsning i Blekinges 
intäktsbas har beviljats medel och 
startat under våren 2013. 

3. Arbetet har påbörjats och beräknas 
vara färdigt under hösten. 

4. Flera projekt har startat bl. a. 
Kraftsamling för innovation och 
utveckling inom vård/hälsa (BTH), 
Framtidssatsning i Blekinges intäktsbas 
(Region Blekinge) och Art ft 
Technologies (Olofströms kommun). 

5. En handlingsplan om jämställdhet i 
tillväxtarbetet har lämnats till 
näringsdepartementet och ett 
pilotprojekt kring 
jämställdhetsintegrering har startats. 

6. Arbete pågår inom e· hälsa, ett viktigt 
område i arbetet med att utveckla en 
regional digital agenda för Blekinge. 



3. 2. lnsatsområde: Kompetensförsörjning 
Långsiktigt mål: "Tillgången på arbetskraft med rätt kompetens är en förutsättning för att 
näringsliv och offentlig sektor skall vara konkurrenskraftiga. Blekinge skall sträva efter att 
bygga upp ett flexibelt utbildningssystem som är anpassat till ett hållbart samhälle. Det skall 
underlätta omställningar för näringslivet och göra det möjligt för individer att stärka sin 
anställningsbarhet." 

Region Blekinge har sedan 201 O ett nationellt uppdrag att öka samordningen mellan den 
regionala tillväxtpolitiken och utbildningspolitiken. För att ha en beredskap för förändringar på 
arbetsmarknaden följer kompetensplattformen utvecklingen och åtgärder identifieras genom 
regional samverkan. 

Under första halvåret har arbetet med kompetensplattformen intensifierats. Aktörerna har 
gemensamt och i arbetsgrupper arbetat med att forma handlingsplanen för det fortsatta 
arbetet. Parallellt har även en utvärdering gjorts av arbetet fram till första kvartalet 2013. 
Underlaget från utvärderingen är en del i utvecklingen av handlingsplanen. 

Blekinge har en högre ungdomsarbetslöshet än riket i genomsnitt. Den höga ungdomsarbetslös
heten är en utmaning och samtidigt en potential om den kan sänkas. Projektet UngSam 
( Ungdomsjobb i samverkan) har under året gett ett hundratal ungdomar chansen att komma ut 
på arbetsmarknaden. Syftet med satsningen är att få ungdomar ut i riktiga arbeten och det 
sker i samarbete med kommunerna, näringslivet och arbetsförmedlingen. 

För att skapa starkare förutsättningar för ungdomar i Blekinge har även Ungdomskraft 2015 
sjösatts. Ungdomskraft 2015 är en strategisk samverkan mellan arbetsförmedling, arbetsgivare 
och näringsliv, landsting och länsstyrelse i Blekinge, utbildningsaktörer, ALMI Blekinge, 
Blekinges kommuner och Region Blekinge. Målet är att alla insatser i Ungdomskraft ska vara 
implementerade under 2015 och att ungdomsarbetslösheten ska vara halverad 2017. Under 
hösten pågick en rad delprojekt i alla våra kommuner. För att nå ett högt satt mål krävs att 
hela Blekinge samverkar och arbetar med ett långsiktigt fokus. 

Sysselsättning och arbetsmarknad 
Det livslånga lärandets betydelse är prioriterat i Blekingestrategin. Kompetensplattform 
Blekinge utgör ett forum för kontinuerlig samverkan mellan utbildningssystemet och det om
givande samhället, så att arbetsmarknadens behov och individers efterfrågan kan matchas. 
Region Blekinge ska underlätta för och medverka till samverkan inom området så att fler får 
arbete och arbetsgivare lyckas rekrytera. 

Genom arbetet med handlingsplanen för Blekingestrategins insatsområde Arbetsliv integreras 
kompetensutveckling och kompetensförsörjningsfrågorna i utvecklingen av ett expansivt 
näringsliv och starkt innovationsklimat för att underlätta för och medverka till samverkan inom 
området så att fler får arbete och arbetsgivare lyckas rekrytera. Detta är även ett led i att 
Region Blekinge skall förstärka samverkan med andra aktörer för att ge fler ungdomar 
möjlighet till kompetens och arbete. 
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Resultat per den 31 december, 2013 

1. Pågår inom arbetet med en 
kompetensplattform för Blekinge och 
genom olika projekt såsom t. ex. start 
11, UngSam och Ungdomskraft. 

2. Under våren har det startat en 
behovsinitierad utbildning inom 
besöksnäringen i Blekinge och det pågår 
utbildning inom kabel teknik. 

3. Region Blekinge har en dialog med de 
olika aktörerna inom YH i Blekinge om 
regionens behov av YH·utbildningar. 

4. Inom ramen för Kompetensplattformen 
har projektet UngSam startat där 
kommunerna och arbetsförmedlingen 
samverkar med arbetsplatser för att 
anställa unga. Genom projektet 
Ungdomskraft har även ungdomar getts 
möjligheten att får handledning och ett 
inträde på arbetsmarknaden. 



3.3. lnsatsområde: Hållbarhet och tillgänglighet 
Långsiktigt mål: "Blekinge ska ha ren havsmiljö och ren luft, transportsystemet ska på ett 
hållbart sött möjliggöra tillgänglighet till och bidra till utbyte av varor, service, upptäckter 
och kontakter. " 

Region Blekinges strategiska uppdrag 
Blekinge har ett strategiskt gynnsamt läge för kommunikation och handel över Östersjön och 
med Öresundsregionen. Vi ligger nära det nya öppna Europa, granne med växande ekonomier. 
Landskapets värden i hav, skärgård och sunt klimat ska värnas och hög tillgänglighet ska finnas 
för utveckling av näringsliv och arbetstillfällen. Vi ska sammanlänka regionen inom länet och 
med andra regioner och andra länder. 

Vi är på väg mot hållbar utveckling 
l samverkan med andra ska vi planera och driva 
utvecklingen mot ett hållbart Blekinge med 
hög livskvalitet och ett rikt arbetsliv. En 
förutsättning är att det finns god tillgänglighet 
för att kommunicera, transportera gods, varor 
och oss själva. En utmaning är att åstadkomma 
funktionella och klimatsmarta sätt att göra 
detta på. Vi ska öka resandet med 
kollektivtrafiken, fler långväga godstransporter 
ska gå via Blekinges hamnar med 
sjöfart/järnväg och användningen av e·tjänster 
ska utvecklas. 

Klimatsamverkan Blekinge har under 2013 
färdigställt Klimat och energistrategin för 
Blekinge. strategin fastställdes av länsstyrelsen 
i december. Temagrupper som arbetar vidare 

o 

• 

o 

o 

• 

Indikatorer 

Antalet resande i kollektivtrafiken 
2012 var 8 350 000, en ökning med 
1 O, 7 % från 2008, utvecklingen följer 
delmålet 2015. 
Växthusgasutsläpp 2010 var 3,7 ton 
C02-ekvivalenter/invånare, jmf med 
Sverigesnittet 5,6 ton. 
Gods över kaj 2013 kv. 1-3, 4545 000 
ton, 23 %mindre än kv. 1-3 2012. 
Antalet resande 2013 kv. 1-3,421286, 
11 %färre än kv. 1-3 2012. Andelen 
intarmodala transporter i hamnarna 
ingen uppgift. 
Av länets invånare hade 21 %tillgång 
till fiberkabel 2012. Alla har tillgång 
till trådlös kommunikation varav 26 % 
har minst 50 Mbit/s. 
Andelen väglängd på EZZ genom länet 
som har tillgänglighet för 110 km/h är 
8, 7 km motsv. 7 %. 

med åtgärder i strategin har initierats. Region Blekinge har som en av aktörerna ansvar för 
åtgärder inom transportsektorn. 
Hållbarhetsforum Blekinge, med uppgift att verka för att Blekinge ska bli en ledande region för 
hållbar utveckling, har bl.a. arrangerat en konferens för utbyte av kompetens och erfarenhet 
från olika företag om hållbar utveckling. 

Transportsystemet i Blekinge blir bättre 
Möjligheterna att resa och transportera gods och varor förbättras. Under året har Kust till 
kustbanan färdigställts mellan Emmaboda och Karlskrona liksom Verköbanan till hamnen. 
Karlshamns och Karlskronas hamnar har investerat i ökad intermodalitet och med möjligheter 
att hantera ökade godsmängder. Motorvägsbygget på E22 Sölve-Stensnäs pågår planenligt. 
Totalt är det investeringar i infrastruktur på över 2,2 miljarder. 

Förslaget tilllänstransportplan för Blekinge åren 2014-2025 har tagits fram under året och 
överlämnats till regeringen. Fokus i planen ligger på att ta vara på Blekinges strategiska läge i 
södra Östersjön för den ökade handeln mot östra Europa, Centraleuropa och Asien. Samman
taget står Blekinges hamnar som sjätte största i landet när det gäller gods över kaj under 2013. 
lnterRegprojektet Bothnian Green Logistic Corridor, där vi studerar marknadsförutsättningarna 
för gods på järnväg mellan norra Sverige/Norge och Karlskrona, har starkt bidragit till att de 
första godstågen kommer att angöra hamnen under våren 2014. 
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Ett annat viktigt område är att öka kapaciteten på Blekinge kustbana för ökat resande till 
arbete, studier och fritid. Järnvägsutredningen för sydostlänken blev klar under året och visar 
på samhällsekonomisk lönsamhet. Sydostlänken·intressenterna jobbar vidare med att övertyga 
regeringen om nyttan av denna satsning. Arbetet med Sydostleden, den nationella cykelleden 
mellan Simrishamn och Växjö via Blekinge pågår planenligt. l lnterRegprojektet BSR 
TransGovernance, som fokuserar på så kallad flernivåstyrning och som leds av Region Blekinge, 
har arbete fortgått inom de olika projektaktiviteterna. 

Kollektivtrafiken utvecklas 
Som en följd av beslutet att Blekingetrafikens verksamhet ska vara en del av Region Blekinge 
gick personalen över till regionen 1 juli. Tätare samverkan mellan trafiken och infrastrukturen i 
den regionala utvecklingen möjliggörs i nya lokaler på Gräsvik. 

Under året blev det klart med tågtrafiken på Emmabodabanan med trafikstart den 15 
december. Trafiken är en del av Krösatågstrafiken i Småland, Halland, Skåne och nu också i 
Blekinge. Under året har flera viktiga beslut tagits om utveckling av kollektivtrafiken. 
Upphandlingen av den regionala busstrafiken har avslutats under hösten. Tidsperioden 
omfattar 10 år med trafik från augusti 2014 till ett värde av ca 2 miljarder. Bussarna ska drivas 
med ett fossilfritt bränsle (RME) och medelhybriddrift i stadstrafiken. Utöver detta kommer 
flera förstärkningar i busstrafiken att göras. Som ett led i Blekinges satsning på ungdomar har 
beslutats att studentrabatter införs i kollektivtrafiken från 2014. 

Under 2013 gjordes 1, 9 miljoner resor med Öresundståg på Blekinge kustbana. Det är en 
betydande andel sett i relation tilllänets 153 000 invånare och visar på behovet av dagpendling 
och ökad rörlighet. Mot den bakgrunden har Region Blekinge beslutat att trafiken ska utökas 
med halvtimmestrafik mellan Kristianstad och Karlshamn under 2014. 

Digital infrastruktur och e-tjänster 
NetPort har, på Region Blekinges uppdrag genomfört en förstudie för ReDA, den regionala 
digitala agendan. För åtta områden har förslag till vision, mål och ambitionsnivåer till år 2020 
tagits fram. 

·· Utvecklingsinsats~rför.201J··" 
Hållbarhet & Tillgänglighet·. · 

1.; Bedrivil.arbe~ejnönlklimatsa~verka~ 
~~~u:!~~~d~~t.sforurn.inom.utpekade 

2. Ta fram indikator för hållbar utveckling 
3. Utbyggnaden av infrastruktur ska ske i 

takt med länstransportplanen. 
E2Z, sydostlänken och förbättringar på 
Blekinge kustbana ska finnas med i ny 
natipnell transportplan 2014·2025. 

5. Det går godstågstrafik till Verkö ~ch tåg 
för resande på Kust till kustbana n. (KTK) 

6. ~~tt~a~k~~~~~~~~i för arbetet m~d~n 
. digitalagenda för länet. 
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Resultat per den 31 december, 2013 

1. Medverkat i Hållbarhetsforum och i 
Klimat· och energistrategi för 
Blekinge, ansvar utpekat inom vissa 
åtgärdsområden. 

2. Indikatorerna energianvändning för 
transporter och andel förnybart 
drivmedel finns i Blekingestrategin. 

3. Viss utbyggnad av infrastruktur med 
förseningar jämfört med planen. 

4. l förslaget finns E22 Lösen-Jämjö och 
möjligheter till förbättringar på Blek
inge kustbana, men inte Sydostlänken. 

5. Resande på KTK är igång, godståg till 
hamnen med trafikläge våren 2014. 

6. Förstudie klar för den digitala 
agendan, utvecklingsstrategi saknas. 



3.4. lnsatsområde: strategiskt gränsöverskridande arbete 

Långsiktigt mål: "Att göra morgondagens Blekinge till en central region på en internationell 
spelplan för människor, tankar, transporter och kommunikation. Positionera Blekinge i 
Östersjöregionen." 

Internationellt samarbete 
En översikt av Region Blekinges internationella arbete och möjligheter att utveckla 
internationalisering som horisontellt verktyg i genomförandet av Blekingestrategin har under 
våren tagits fram. Detta i syfte att S\ärka Region Blekinges position som en strategisk 
samarbetspartner. Översikten skapar en struktur för framtida prioriteringar av såväl aktivt 
påverkansarbete gällande EU:s framtida sammanhållningspolitik och partneröverenskommelser 
som att utveckla det internationella perspektivet i förhållande till Blekingestrategin. Som ett 
led i att utveckla det internationella arbetet i linje med Blekingestrategin har 
internationalisering införts som ett horisontellt perspektiv. Fyra huvudprocesser för det 
internationella arbetet har identifierats: 

Bevaka och påverka EU-policy och EU-program 

Lära av internationella projekt och territoriella program 

Utveckla nätverk, projekt och kunskap 

Främja aktörer i regionen genom informationsspridning och rådgivning 

Östersjöregionen och Öresund 
Uppföljning av tidigare samverkansavtal mellan Blekinge och Kaliningrad gjordes i samband 
med Kaliningrads årliga partnerforum. Projekten Baltic Maritime Science Park, 
TransGovernance och Bothnian Green Logistic Corridor fortgår enligt plan. Region Blekinge är 
även associerad partner i ytterligare tre projekt riktade mot södra östersjöområdet. Inom 
plattformen Sustainable Business Hub, i samverkan med Region Skåne, genomförs även 
exportfrämjande aktiviteter inom projektet "REX". Under året initierades ett samarbete med 
ansvarig koordinator för Östersjöstrategin inom område turism för att organisera 7th Baltic Sea 
Tourism Forum (BSTF) i Blekinge. 

Södra Östersjöprogrammet 
Programskrivningen inför den nya programomgången 2014-2020 för Södra Östersjöprogrammet 
har påbörjats. Region Blekinge deltar aktivt i arbetet genom arbetsgrupper och i Joint 
Programming Committee. Arbetet fortskrider under 2014 under ledning av förvaltande 
myndighet och i samverkan med nationella och regionala parter. Ett slutligt förslag till nytt 
program ska lämnas in till kommissionen under 2014. 

E U-samarbete 
Inom ramen för EU - kompetens Småland Blekinge har en rad utbildningar erbjudits såväl 
tjänstemän som politiker bland annat inom områden som ekonomi, infrastruktur, IT, 
kompetensförsörjning, miljö/energi/klimat och näringsliv. Från Blekinge har även Karlskrona 
och Ronneby kommun deltagit i projektets satsning på en EU-coach som stöd för kommunerna i 
den strategiska utvecklingen av det internationella arbetet. 
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Regional samverkan 
Samarbetet inom regionen och mellan svenska och europeiska regioner är av stor betydelse för 
Blekinges vidareutveckling såsom Småland-Blekinge inklusive Småland Blekinges gemensamma 
Brysselkontor, Euroregion Baltic (ERB), Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe 
(CPMR) m .fl. 

Utvecklingsinsatser 2013 -
Striltegiskt gränsöverskridande arbete 

1. · "Ny spelplan" stärka R~gion Blekinges 
_, -,,-: positionsom enstrategis~-

samarbets~artner i Östersjöregione~, 
örE;>sundsregionen o c: h. i genomförande~ 
av östersjöstrategin. 

2. Bedriva aktivt påverkansarbete · 

gällandeElJ:Sframtida •·· • ·•• •• •· .· 
samrnallhållningspolitik, inom berörda 
program och EU:s strategi för 
Östersjöregionen. 

3. sökafinansiering i form av Ell·medel 
utanför strukturfonderna för åren 
2013-2015.för strategiska 
utvecklingsprojekt. 
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Resultat 2013 

1. Region Blekinge driver flera strategiska 
samarbetsprojekt inom 
Östersjöregionen; Baltic Maritime 
Science Park (BMSP), 
TransGovernance, Bothnian Green 
Logistic Corridor. Region Blekinge är 
även aktiva i samarbetet inom ERB, 
CPMR och BSSSC samt BSTF. 

2. Region Blekinge har aktivt deltagit i 
förberedelserna inför programperioden 
2014-2020 inom Regionalfond, 
Social fond, för Södra Östersjöområdet 
samt övriga territoriella program av 
intresse. 

3. Förberedande arbete är inlett. 



3.5. Insatsområde Kultur- och fritidsverksamhet 
Långsiktigt mål: "Att locka människor- på scen, bakom scenen och i publiken. Region 
Blekinge vill erbjuda människor att vara delaktiga i Blekinges kulturliv. När fler människor, i 
alla åldrar och livssituationer kan möta kultur och dess olika uttryck kommer större 
förutsättningar skapas för ett kreativt, livskraftigt, demokratiskt och hållbart samhälle." 

Region Blekinges strategiska uppdrag 
Region Blekinges uppdrag är att främja, utveckla och göra kultur och fritid tillgänglig för alla i 
Blekinge. Uppdragsgivare är Region Blekinges politiska ledning genom dess Kultur- och 
fritidsnämnd. Blekinge har en regional kulturplan som beskriver riktlinjerna för hur kulturen i 
regionen ska utvecklas och bedrivas. Arbetet med att genomföra kulturplanen utgår från fem 
prioriterade områden; ökad tillgänglighet, barn och unga, organisation och finansieringsformer, 
nya samverkansformer och internationella samarbeten. 

Ökad tillgänglighet 
Blekinges kulturliv ska vara jämlikt och jämställt och Region Blekinge ska verka för att öka 
tillgängligheten till kultur för regionens invånare. Som ett led i detta uppdrag har Region 
Blekinge under större delen av året bland annat genomfört kompetensutveckling för de 
regionala kulturverksamheterna gällande jämställdhet. 
En utredning gällande tillgängligheten för barn och unga till kultur med kollektivtrafik har 
genomförts tillsammans med Region Skåne och Regionförbundet Södra Småland. 
Utredningen visar att utbildningsresorna har ett stort värde. Fler utbildningsresor skulle bidra 
till en bättre utbildning för eleverna. Fler resor görs i de lägre åldrarna, medan reslängden 
ökar med åldern. Majoriteten av resorna görs med abonnerad buss. Vetskapen om möjligheten 
att resa på ett särskilt skolkort är låg på skolorna. Att resa kollektivt upplevs krångligt 
eftersom man inte kan vara säker på att komma med förbokad tur. 

Barn och unga 
Under det första halvåret har Region Blekinge tillsammans med Blekinge museum, 
Blekingearkivet och Slöjd i Blekinge tagit fram ett projekt med fokus på kulturarvspedagogik 
för barn och unga. Projektet beviljades medel från statens Kulturråd och påbörjades den 1 
september. 
Uppdraget är att göra kulturarvet mer tillgängligt för barn och unga och att stärka samverkan, 
inledningsvis mellan verksamheter, skolor och kommuner. l nästa skede är det tänkt att 
omfatta såväl föreningar som andra kulturaktörer i Blekinge. 
Projektets mål är att: 

Ta fram nyskapande metoder för att arbeta med kulturarvspedagogik 
Förmera och stärka de regionala kulturarvsverksamheternas samarbete 
Att fler invånare kan ta del av de regionala kulturarvsverksamheterna 

Fokus under projektets första månader har legat på att utvärdera och undersöka hur man idag 
arbetar med kulturarvspedagogik, vilka ytterligare möjligheter som finns och vilka delar i de 
olika verksamheterna som behöver stärkas och hur de kan stärka varandra. 
Genom kultursamordnare i alla Blekinges kommuner har verksamheten etablerat kontakt med 
skolorna och en strategi för samverkan med skolan har utformats. En referensgrupp med lärare 
och bibliotekarier från alla kommuner har bildats. 
En pedagogisk modell med namnet Kulturkofferten har arbetats fram. Kulturkofferten är tänkt 
att finnas dels som faktiska koffertar som cirkulerar mellan skolorna och dels som digitalt 
material. Varje koffert är ett tema och utgår från Lgr 11, och är skapad i samverkan mellan 
olika kulturaktörer och har därför olika ingångar till samma tema. 
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En viktig del i arbetet med kultur för och med barn och unga är förmedling av musik, teater 
och dans till skolor genom Blekingemodellen. Under våren har ett uppdragsunderlag för att se 
över modellen och hur den kan utvecklas i framtiden tagits fram. Utredningen genomfördes 
under hösten. Blekingemodellen är väl känd och mycket uppskattad. Blekingemodellen ger 
avlastning och lägre kostnader för mottagande skolor. Blekingemodellen kännetecknas också av 
stabilitet då det finns väl upparbetade rutiner och förväntningar på vad som ska ske. 
Subventionerna gör att kommunerna har råd att erbjuda barnen två föreställningar per läsår 
och genom att vara tvingande säkerställer modellen att alla barn får ta del av scenkonst varje 
år. En av modellens styrkor är att föreställningarna är kvalitetsstämplade av Blekinge Läns 
Bildningsförbund och Musik i Blekinge. 

Organisation och finansieringsformer 
Arbetet med att utöka samarbetet mellan de regionala scenkonstverksamheterna, 
Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Riksteatern Blekinge, Dans i Sydost och Musik i Blekinge har 
fortsatt. Bland annat har verksamheterna arrangerat ett gemensamt scenkonstforum i 
november, som vände sig till individer och organisationer som är aktiva inom scenkonsten i 
Blekinge. 
Sedan 2012 har Region Blekinge provat på crowdfunding, eller mikrofinansiering, som ett 
komplement till ordinarie projektmedel på kulturområdet. Crowdfunding bidrar till att stärka 
arrangörsledet - befintliga arrangörer, nya arrangörer och arrangörskap i nya former samt att 
stärka strukturerna för kulturella och kreativa näringar. Crowdfunding syftar också till att 
möjliggöra finansiering av ideer hos målgrupper som inte gagnas av den befintliga 
stödstrukturen, att stödja samverkan och distribution av kulturmedel i en glest befolkad och 
spridd bygd, att öka medborgarinflytandet över de regionala kulturpengarna och föra kulturen 
närmare medborgaren genom synliggörande av projektideer i tidigt skede samt att ge 
förutsättningar för investeringar i lokalt engagemang och smala kulturintressen. Än så länge 
har 12 projekt blivit delfinansierade genom crowdfunding med en offentlig utlysning om 
120 000 kronor per år. Regionförbundet södra Småland, Region Blekinge och Landstinget i 
Sörmland har genomfört en gemensam extern utvärdering under hösten och vintern 2013. 
Region Blekinge initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kultur- och 
fritidsnämnden. Under året har cirka 40 projektansökningar beviljats medel från de regionala 
kulturprojektmedlen. Från och med 2013 har Region Blekinge också infört ett produktionsstöd 
för att stödja enstaka och återkommande kulturarrangemang. Under våren beviljades tio 
produktioner och arrangemang medel från produktionsmedlen. 

Nya samverkansformer 
Region Blekinge ska arbeta för fler och nya samverkansformer. Genom att erbjuda 
mötesplatser för diskussion, inspiration och ideutbyte kan Region Blekinge verka för att nya 
samarbeten kan uppstå samt fördjupa de som redan finns. På så sätt ska nya 
gränsöverskridande projekt och initiativ kunna ta form. Under våren har ett kulturmingel 
genomförts på temat arrangörskap samt ett kulturturismseminarium. Den 30 maj arrangerades 
Stormöte Kultur med cirka 100 deltagare. Temat för 2013 var kreativitet. Flera nätverksträffar 
på olika teman genomförs regelbundet, bland annat driver vi ett Skapande skola-nätverk vars 
samarbete resulterat i gemensamma ansökningar och kompetensutvecklingsinsatser. 

Internationella samarbeten 
Blekinges geografiska läge med närhet till andra Östersjöländer skapar potential att öka graden 
av internationella samarbeten. För att stärka det internationella samarbetet inom kulturen är 
Region Blekinge bland annat aktivt i arbetet med att ta fram nya skrivningar för EU:s nya 
programperiod. Under året godkändes en fortsättning av det internationella konstprojektet Art 
Line som även har blivit utsett till ett flaggskeppsprojekt inom Östersjöstrategin. Arbetet för 
att ta tillvara dessa erfarenheter och vidare utveckling startades under året. För att 
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internationella kulturprojekt ska kunna bli en del av ett större nätverk och kunna dra nytta av 
andras erfarenheter undersöks medlemskap i Access Europa - ett forum för internationell 
omvärldsbevakning, nätverkande och erfarenhetsutbyte i skapandet av internationella projekt. 
Region Blekinge stöttar genom projektmedel även ett antal andra internationella projekt, 
bland annat det internationella folkmusikprojektet Baltic Sea lnter Cult (BaSIC). 

Det operativa uppdraget och ansvaret 
Utöver det strategiska uppdraget arbetar Region Blekinge också operativt genom 
verksamheterna Musik i Blekinge, Länsbibliotek Sydost, Slöjd i Blekinge samt Dans i sydost. 

Musik i Blekinge 
Uppdraget är att värna om det professionella musiklivet i länet till exempel genom att verka 
för ökade arbetstillfällen för frilansmusiker, delta i fortbildningen av musiker och andra 
konstnärliga utövare, stödja och stimulera arrangörsledet, stödja och stimulera 
amatörverksamheten samt medverka i bevarandet och utvecklingen av det svenska musikaliska 
kulturarvet. 
Under 2013 har drygt 30 000 barn och unga mellan 3-16 år fått uppleva minst en livekonsert. En 
årlig och återkommande dag är Musikutbudsdagen där ca 250 besökare möts på en kreativ 
mötesplats för diskussioner kring utvecklingen av livemusik och scenkonst för länets unga. Ca 
25 %av artisterna i 2013 års musikutbud för barn och unga är bosatta i Blekinge. Under 2013 
såldes ca 50 konsertdagar av Musik i Blekinges egna musikföreställningar till övriga landet. 
Mötesplatser där musiker kan mötas har skapats via jamsessions och workshops. Stor vikt har 
lagts vid att dessa mötesplatser även förläggs utanför städernas centrum och att de utformas 
så att människor med olika förutsättningar kan mötas. Här är Musikbilen ett gott exempel. 
Turneer och konserter har genomförts med lokala och inbjudna musiker från övriga Sverige och 
Världen. 
Musik i Blekinge genomförde under året "Musik Direkt" som är Sveriges största musiktävling för 
unga. Festivalen genomfördes i samarbete med UKM (Ung Kultur Möts). Musik i Blekinge har 
under året gett stöd till länets arrangerande musikföreningar i form av coaching, utrustning 
samt ekonomiskt stöd, och har också samarbetat med en lång rad festivaler såsom Lyckå 
Kammarmusikfestival, Äggstockfestivalen, Sweden Rock, Vis- och poesifestivalen, Blekinge 
Musikfest och Live Green. Musik i Blekinge har också arrangerat utbildningar för tekniker, 
arrangörer, musiker m .fl. i olika delar av länet. 

Länsbibliotek Sydost. 
Länsbibliotek Sydost är en verksamhet som ägs gemensamt med Landstinget Kronoberg. Denna 
verksamhet arbetar med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken i Kronoberg och 
Blekinge till exempel genom omvärldsbevakning, information, rådgivning, fortbildning, projekt
och utvecklingsinsatser och kompletterande medieförsörjning. Länsbibliotek Sydost har under 
2013 fortsatt stött bibliotekens mediearbete genom kompletterande medieförsörjning. Inom 
ramen för satsningen Låna dig rik har Länsbiblioteket genomfört åtta dialogseminarier och har 
genomfört kompetensutvecklingsinsatser inom bland annat mångspråk, bemötande, bibliotek 
och funktionsnedsättning, digital kompetens och e-böcker. 
Nätverksträffar har arrangerats för bibliotekschefer, barnbibliotekarier, program ansvariga, 
personer som arbetar med filialverksamhet och talboksansvariga. 
Länsbibliotekets personal har deltagit i arbetet med regionala digitala agendor i båda länen. 
Biblioteken i båda länen har genom att köpa in en gemensam webbplattform, Arena, satsat på 
att arbeta tillsammans och dela kunskap med varandra, detta har skett under projektledning 
av länsbiblioteket. l projektet Barn, unga och bibliotek har fyra kompetensutvecklingsdagar 
samt ett kreativt internat för barnbibliotekarier genomförts. Ett nytt projekt Arena för min 
berättelse har startat och kommer igång i full skala under 2014. Under året har ett initiativ till 
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att samarbeta med fler län tagits och det har resulterat i ett projekt för kartläggning av 
läsfrämjande insatser i sex län (Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Halland, Jönköping och Skåne) 

5/öjd i Blekinge 
Slöjd i Blekinges fokusområden är Barn och Unga samt Näringsslöjden. Näringsprojektet Visit 
Handieraft Blekinge har arbetat med förädlingen av Mor Olivlagårdens butik och 
utställningsverksamhet, samt samverkat med Regional utveckling i arbetet med att fokusera på 
marknadsföring och affärsutveckling, för att göra hantverkare sökbara på www. visitblekinge.se 
Slöjd i Blekinge har genomfört kurser för barn och vuxna, akademier, gillen samt 
slöjdklubbsverksamhet. Inom Textilt område pågår ett arbete med att förnya Blekingesömmen 
och inom hårdslöjden har det startats en julträdsakademi. Slöjd i Blekinge ingår också i 
nätverket Kultur i vården. 

Dans i Sydost 
Dans i Sydost är ett samarbete med Kronoberg och Kalmar län för att utveckla danskonsten. 
Denna verksamhet har under året i Blekinge ansvarat för inspirationsdagar för danslärare och 
pedagoger, anordnat workshops samt deltagit i olika samarbetsprojekt såsom Festival Spezial 
och Kultur i vården. 
l samarbete med Regionteatern Blekinge-Kronoberg har ungdomsföreställningen Res dig tagit 
form och Dans i Sydost har också under året presenterat professionella dansföreställningar i 
samarbete med riksteatern. 
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Utvecklingsinsatser 2013 -
Kultur och fritid 

1. Genomföra det påbörjade arbetet med 
att ta fram en digital plattform för 
kultur i Blekinge. 

2. Utreda Blekingemodellen och ta fram 
en plan för en utveckling av 
densamma. 

3. Genomföra den plan som under 2012 
tagits fram för ökad samverkan inom 
scenkonstområdet. 

4. Arrangera "stormöte kultur" där 
regionens kulturaktörer diskuterar 
Blekinges utvecklingsfrågor inom 
kulturen. 

5. Fortsätta arbetet för att utöka 
internationella samarbeten på 
kulturområdet. 

6. Påbörja arbetet med den regionala 
konstverksamheten/uppdraget. 

7. Utveckla Kulturarvspedagogiken för 
barn och unga genom att ta fram en 
gemensam strategi och ett 
utvecklingsprojekt. 

8. Utifrån avsiktsförklaringen med 
Landstinget Blekinge gällande kultur 
och hälsa utveckla en arbetsmetod 
inom området. 
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Resultat per den 31 december, 2013 

1. Arbetet har fortsatt genom att vi 
påbörjat arbetet med hur vi på bästa 
sätt använder oss av Visit portalen 
även för kultur. 

2. Utredning av Blekingemodellen har 
genomförts. Resultaten har 
presenterats för politiker och berörda 
under hösten 2013. 

3. Arbetet har fortsatt med att öka 
samarbetet mellan de regionala 
scenkonstverksamheterna - ett 
gemensamt scenkonstforum har 
genomförts under november 2013. 

4. Stormöte Kultur arrangerades 30 maj i 
Karlshamn. 

5. Under året godkändes en fortsättning 
av det internationella konstprojektet 
Art Line. Genom projektmedel stöttas 
folkmusikprojektet Baltic Sea lntercult. 

6. En utredning om konstuppdraget har 
genomförts. Resultatet har 
presenterats för politiker och berörda 
under hösten 2013. 

7. Region Blekinge beviljades under våren 
medel för projektet Att skapa din 
historia. Projektet är påbörjat. 

8. Avsiktsförklaringen med Landstinget 
har antagits i regionstyrelsen under 
hösten 2013. 



3.6. lnsatsområde: Besöksnäring 
Långsiktigt mål: "År 2020 ska Blekinges attraktionskraft vara så stark att besöksnäringen är 
en av de viktigaste näringarna för vår tillväxt." 

Huvudmålen för insatsområde Besöksnäring är att öka Blekinges marknadsandel av den svenska 
turismomsättningen och att etablera den som en viktig näring för Blekinge. Genom projektet 
"Attraktionskraft Blekinge", som är grunden för arbetet med turismutveckling liksom i 
etableringen av varumärket Blekinge genom projektet "Bilden av Blekinge" har det genomförts 
en rad aktiviteter. Nedan följer en sammanfattning av de övergripande aktiviteter som 
genomförts inom ramen för Attraktionskraft Blekinge. 

strategi 2014 
För att stärka besöksnäringen i regionen har Region Blekinge tillsammans med Länsstyrelsen 
Blekinge drivit processen med att ta fram en gemensam strategi för hur besöksnäringen i 
Blekinges skall organiseras från och med 2014. Processen har haft en bred förankring där 
närmare 300 personer har varit delaktiga. Arbetet har skett i dialog med näringen, politiker 
och andra beslutsfattare. l september presenterades strategin, innefattade såväl gemensam 
målbild, som varumärkeslöfte, prioriterade marknader och målgrupper samt förslag på 
organisation och finansieringsmodell. Finansieringsplanen för den nya organisationen, Visit 
Blekinge AB, bygger på att offentliga aktörer och näringsliv tillsammans finansierar 
organisationen, vilken ska vara igång under andra kvartalet 2014. Region Blekinge har även 
tagit fram ett märke som ska visualisera Blekinges varumärkeslöfte-Underbara Vatten. Märket 
kan adderas till och komplettera andra loggar för att förstärka budskapet. 

För att kunna utarbeta en modell för att ta fram information om våra besökares 
reseanledningar har det under våren tagits fram statistik och rapporter av olika slag som ett 
underlag i det fortsatta arbetet. 

www. visitblekinge.se 
Blekinges gemensamma informations· och bokningsplattform för besöksnäringen nylanserades i 
slutet av juni. Till plattformen är varje kommuns egen sida (visitronneby, visitolofstrom, 
visitsolvesborg, Visitkarlshamn och visitkarlskrona) kopplade. För att stärka utbudet har det 
arbetats hårt med produktutveckling och att skapa bokningsbara paket. Ett exempel är "Möten 
i Blekinge", som syftar till att utveckla fler möten och konferenser, där en gränsöverskridande 
samverkan är avgörande. 

Kunskapshöjande insatser 
Under året har en rad kunskapshöjande aktiviteter genomförts. Bland dessa kan nämnas 
Storytelling, Digitala affärsmöjligheter, Affärsutveckling och Värdskapsutbildning. Målgruppen 
för dessa insatser har varit både aktörer inom näringslivet som turistsamordnare och 
turistchefer lokalt i kommunerna. Kunskapshöjningen är en strategiskt viktig insats för att lyfta 
hela branschen och de aktörer som arbetar i Blekinge. 

Bilden av Blekinge 
Under året har en rad marknadsföringsinsatser genomförts. Prioriterade marknader är Sverige, 
Danmark, Tyskland, Holland och Polen. 
Exempel på insatser är: 

• Visit Blekinge Magasin trycks i 55 000 ex och ges ut på svenska, engelska, tyska och 
polska. Magasinet jobbar framförallt utanför Blekinge och sprids till samtliga 
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turistbyråer i Sverige, andra strategiska platser i landet, utskick till privatpersoner och 
spridning på mässor utanför Blekinge och Sverige. 

• Annonser och redaktionell text i bland annat magasinet Resmål. 
• Konsumentmässa i Veijle och Naestved, Danmark. 
• lTB, världens största resemässa med cirka 170 000 besökare i Tyskland. 
• Swedish Workshop, möte med reseagenter i Tyskland. 
• Pressresor med resejournalister från Tyskland och Österrike. 

"Uppfö{jning av indikatorer för besöksnäringen kan göras som först under våren 2014, när aktuella siffror för 2013 
har levererats från SCB och Resurs. 

Utvecklingsinsatser 2013-
Besöksnäring 

1. Att få fler turismaktörer engagerade i 
"Attraktionskraft Blekinge". 

2. Kustregion Blekinge skall utvecklas 
bt.a. genom att stärka båtturismen. 

3. Utveckla fler möten och konferenser i 
Blekinge. 

4. Under 2013 ta fram en strategi för hur 
besöksnäringen i Blekinge ska 
organiseras från och med 2014 och 
framåt. 
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Resultat per den 31 december, 2013 

1. Närmare 300 personer har under året 
varit aktiva i arbetet med att ta fram 
Blekinges strategi för besöksnäringen. 

2. Arbetet drivs av i Karlskrona AB genom 
projektet Skärgårdshamnar. 

3. Samverkan mellan de största hotell och 
konferensanläggningarna har stöttats 
genom projektet Attraktionskraft 
Blekinge. En samlad 
inspirationsbroschyr har tagits fram för 
Möten i Blekinge. 

4. En strategi, med organisation och 
finansieringsmodell är framtagen och 
förankrad bland näring och offentliga 
aktörer. Organisationen beräknas träda 
i kraft under Q2 2014. 



3. 7. Projekt med Region Blekinge som projektägare 

Framtidssatsning i Blekinge Intäktsbas 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Projektet Framtidssatsning i Blekinge intäktsbas 1 är ett av fem delprojekt inom det 
sammanhållande projektet Framtidssatsning i Blekinge lntäktsbas. Detta projekt syftar till att 
koordinera och få en samverkan mellan övriga projekt. Projektet syftar även till att genomföra 
utvärdering och uppföljning av de övriga delprojekten. 
Medfinansiering: 285 500 kronor 

Genomförande Klimat- och Energistrategi 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: l Blekinge har en Klimat- och energistrategi tagits fram som bl. a. innehåller ett 
åtgärdsprogram där ansvar för de olika åtgärderna är fördelat. strategin har tagits fram av 
Klimatsamverkan Blekinge (KSB) som är en bred sammanslutning av näringslivet och offentliga 
verksamheter. Aktiviteterna i projektet skall medverka till att utveckla näringsliv och offentlig 
verksamhet när det gäller klimat- och energiarbetet. 
Medfinansiering: 264 900 kronor 

Regionalinnovationsstruktur 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Verksamheten i detta projekt skallleda till ett samlat innovationsarbete, baserat på en 
regional innovationsstrategi. Det ska finnas ett tydligt stödsystem, där alla aktörer inklusive 
näringslivet själva är medvetna om sina respektive roller, och där alla klusterinitiativ vet vilket 
stöd som finns att tillgå i olika utvecklingsfaser. Tydliga prioriteringar för vilka branscher som 
är regionens styrkor kommer att tas fram enligt tanken om smart specialisering i linje med 
Europa 2020. 
Medfinansiering: 728 238 kronor 

Ungdomsjobb i samverkan - UNGSAM 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Syftet med projektet är att genom samordnade insatser minska den höga 
ungdomsarbetslösheten i Blekinge, som totalt uppgår till drygt 30 % (av arbetskraften) bland 
ungdomar mellan 18-24 år. Projektet bygger på samverkan med näringslivet, ökad samverkan 
inom kommunerna och på kompetensutveckling för offentliga organisationer såsom kommuner 
och Arbetsförmedling. 
Medfinansiering: 2 657 936 kronor 

Ungdomskraft 2013 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Blekingeaktörer som kommuner, Länsstyrelsen, Landsting, Arbetsförmedlingen, BTH, 
Alm i och Region Blekinge har under 2013 tagit fram nulägesbeskrivning, analyser och 
åtgärdsplaner för att i "Ungdomskraft Blekinge" gemensamt kraftsamla med målet halverad 
ungdomsarbetslöshet till år 2017. Samtidigt har regeringen anslagit särskilda medel för 
konjunkturförstärkning som tilldelats regioner med hög ungdomsarbetslöshet. 
Medfinansiering: 3 240 158 kronor 
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Regionallänstransportplan 2014-2025 för Blekinge 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Region Blekinge har i egenskap av regional planupprättare fått regeringens uppdrag att 
upprätta länstransportplan för perioden 2014 - 2025. Planförslaget ska lämnas till regeringen 
senast 16 december 2013 och då vara remitterat och sammanställt. Den nuvarande planen från 
201 O måste i sin större del revideras. Det krävs resurser med kompetens inom olika områden 
för att revidera länstransportplanen som vi inte har själva på kansliet. Dessutom måste 
huvuddelen av arbetet göras under en kort tidsperiod mellan mars - maj i löpande samråd med 
Trafikverkets planering. 
Medfinansiering: 300 000 kronor 

Blekingedagen 2013 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Blekingedagen 2013 syftar till att vara en arena och en mötesplats där Blekinges 
utveckling står i fokus. Temat under Blekingedagen 2013 är Blekingestrategi n, med fokus på 
hur vi tar strategin från ord till handling. 
Blekingedagen 2013 syftar också till att engagera parter utanför Region Blekinge att ta ansvar 
för att genomföra Blekingestrategin. Dagen ska också ge viktiga inspel från svenska EU
parlamentariker hur ett framgångsrikt EU-arbete kan användas i utvecklingen av Blekinge. 
Medfinansiering: 350 000 kronor 

Nationellt uppdrag för Region Blekinge 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Region Blekinge har såsom samverkansorgan ett nationellt uppdrag. Uppdraget styrs i 
grunden av villkorsbrevet och Förbundsordningen. Region Blekinge får nya nationella uppdrag 
och är den part som för ner och omsätter nationella prioriteringar och nationella strategier till 
en regional nivå och Region Blekinges medlemmar. 
En ny strukturfondsperiod kommer att pågå under 2014-2020. För att få en ökad kunskap om 
dessa program krävs en samordning mellan aktörer i och utanför Blekinge där erfarenheter och 
kompetens sprids till och mellan berörda aktörer. 
Medfinansiering: 4 996 000 kronor 

Värdskap Blekinge 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Att stärka värdskapet vid mottagningen av besökare till Blekinge och att Blekinge blir 
det första länet i Sverige där de som arbetar inom besöksnäringen får möjlighet till en 
gemensam och kunskapshöjande aktivitet och att bli en diplomerad värd. 
Medfinansiering: 189 000 kronor 

Blekinge från ovan 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Under 2011-2013 drivs projektet Attraktionskraft Blekinge som bygger på den regionala 
turismstrategin med samma namn, och visionen att år 2020 ska turismen vara en av de 
viktigaste näringarna för Blekinge. För att detta ska bli verkligt krävs arbete på flera nivåer, 
med olika målgrupper i fokus. Syftet är att marknadsföra Blekinge och förstärka bilden av 
Blekinge genom att ta fram en marknadsföringsfilm. 
Medfinansiering: 25 000 kronor 
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Genomförande strategi för besöksnäring 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: lT blir mer mobilt och anpassat efter konsumenterna och därmed ökar också 
förväntningarna på snabbare data med smarta verktyg. Detta har säkerställts genom att 
investera i informations· och bokningsplattformen www.visitblekinge.se. Uppgiften är nu att 
göra den information som finns på plattformen till en strategisk tillgång och skapa fördelar 
genom att rikta marknadsaktiviteter och erbjuda bokningsbara produkter så att vi på ett 
effektivt sätt kan nå lönsamma resultat för besöksnäringen. 
Medfinansiering: 196 430 kronor 

Kultursamverkan i Blekinge 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Från och med 2012 ingår Blekinge i kultursamverkansmodellen, som är en av regeringens 
största kulturpolitiska reformer, vilket innebär att Region Blekinge förutom att fördela 
regionala medel också fördelar statligt stöd till regionala kulturverksamheter. Utgångspunkten 
är samverkan mellan olika aktörer inom kulturområdet. Modellen innebar att Region Blekinge 
tillsammans med kommunerna, ideella och professionella kulturlivet samt Länsstyrelsen under 
2011 arbetade fram Blekinges första regionala kulturplan som gäller för 2012·2014. Region 
Blekinges står nu inför att ta fram en ny kulturplan som kommer att gälla för 2015·2017. 

Kultursamverkansmodellen innebär ett ökat ansvar för uppföljning och utvärdering av arbetet 
med kulturplanen och de kultursatsningar som görs i regionen. Varje år ska Region Blekinge 
sammanställa en kvalitativ och kvantitativ uppföljning till statens Kulturråd hur de statliga 
medlen har använts. Ett underlag som också regionen har stor nytta av i kommande 
prioriteringar. 
Medfinansiering: 1 1 07 525 kronor 

Ungas Innovationskraft 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: DECD-rapporten som presenterades i december 2011 visar bl.a. att den demografiska 
strukturen i regionen förändras på så sätt att andelen äldre ökar och andelen yngre minskar, 
Om denna utveckling fortsätter kommer det att innebära stora påfrestningar på samhället när 
allt färre personer i arbetsför ålder får fler att försörja. 

Projektet syftar till att få ett engagemang kring följande frågeställningar: 
• Hur kan vi gemensamt skapa förutsättningar för att unga människor skall välja att bo och 
verka i vår region? 
• Hur kan vi hjälpas åt att fånga ungdomars ideer på ett bättre sätt? 

Projektets mål är att genomföra ett ungdomsseminarium som ger underlag till fortsatt arbete 
med ungdomars innovationskraft. 
Medfinansiering: 39 829 kronor 

Tillväxt i intäktsbasen DNR: 921-198-2009 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Under 2008 och 2009 har ett antal förstudier genomförts i Blekinge angående företagens 
möjlighet att växa. Bl.a. har Region Blekinge tillsammans med de näringslivsansvariga 
tjänstemännen i kommunerna samt vid Telecomeity och NetPort intervjuat 150 företag som 
ingår i Blekinges lntäktsbas. Syftet med intervjuerna var att ta reda på vad företagen upplevde 
för tillväxthinder. Även Telecomeity har genomfört en intervju med sina mindre lCT·företag 
om deras behov för att kunna växa och Almi har genomfört en förstudie angående företagens 
behov av resurser för sin utveckling. 
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Projektet kommer att arbeta inom följande områden: Forskning och utveckling i företag, 
Exportfrämjande insatser, Finansiering och Samordning mellan de aktörer i Blekinge som 
arbetar med företagsutveckling och syftet är att få små företag i Blekinge att börja växa och 
på så sätt nå ökad sysselsättning i Blekinges Intäktsbas och lägre arbetslöshet i länet 
Resultat: Kartläggningen av intäktsbasen är gjord för hela Blekinge och per kommun. Projektet 
har varit i kontakt med alla intäktsbas-företagen i målgruppen. 

Blekinge Tekniska Högskola har varit i kontakt med alla företag i intäktsbasen och genomfört 
en enkät (utskickat till 336 företag) samt djupintervjuer i syfte at ska långsiktigt hållbara 
strukturer för kunskaps- och tekniköverföring mellan högskola och företag, drygt 150 företag 
svarade på enkäten. 
Telecom City har etablerat och vidareutvecklat ett aktivt nätverk riktat till nystartade företag 
och företag med mellan 5-20 anställda som vill expandera. 39 företag har medverkat och 11 
arbetstillfällen har skapats. 
Tech Network har agerat gränsgångare d.v.s. hjälpt deltagande företag att se och skapa 
möjligheter till enskild eller gemensam affärs- produkt- och produktutveckling genom 
kontaktförmedlande och ideskapande arbete. 97 företag har deltagit i aktiviteterna. 
ALMI har anordnat finansierings- och exportdagar för länets banker och för företagen. Alla 
länets banker och cirka 120 företag deltog vid dessa dagar. 
NetPort har genomfört en förstudie på hur man kan arbeta vidare med att stärka intäktsbasen. 
Förslag som framkommit har inhämtats genom intervjuer, statistik och undersökningar m.m. 

Delprojektet Exportfrämjande insatser har slagits samman med Almis delprojekt. 

Medfinansiering: 2 283 000 kr 

East West Transport Corridor Il DNR: 921-62-2009 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Projektets huvudfokus är att utveckla effektiva och miljövänliga transporter längs 
korridoren Esbjerg-Vilnius via Öresund och Blekinge. EU-kommissionens senaste transport 
policy när det gäller utvecklingen av gröna transportkorridorer kommer att tillämpas 

Resultat: Projektet East West Transport Corridor Il startade 2009 och pågick till hösten 2012. 
27 partners från Danmark, Tyskland, Sverige och Litauen arbetade för att utveckla 
transportflödena i öst-västlig riktning i södra Östersjöområdet. Målet har varit att tillsammans 
hantera ökande godsflöden på ett hållbart sätt till och från de växande ekonomierna i Östra 
Europa men även mot Svarta havet och Asien. Man har under projektets gång samarbetat nära 
med intressenter från bland annat Vitryssland, Ukraina, Turkiet, Kazakstan och Kina. Som en 
del av projektet etablerades föreningen East West Transport Corridor Association med syftet 
att driva utvecklingen i korridoren efter projekttidens slut. Region Blekinge, Karlshamns 
kommun, Karlshamns hamn och NetPort Science Park är medlemmar i föreningen. Projektet 
har fokuserat på och genomfört detaljstudier med rekommendationer för åtgärder inom 
följande områden: hållbara godstransportkorridorer, järnvägsutveckling, terminal- och 
hamnutveckling samt hållbara vägtransporter. Projektresultaten med sammanfattande 
rapporter och en handbok för hållbara transportkorridorer (Green Corridors) finns att tillgå på 
projektets hemsida www.ewtc2.eu. 
Medfinansiering: 2 600 000 kr 
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Trans Baltic DNR: 921-63-2009 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Projektets huvudfokus är att arbeta med PanBaltiska frågeställningar inom 
transportområdet för hela Östersjöområdet. Resultaten från Baltic Gateway m.fl. blekingska 
transportprojekt kommer att tas tillvara och vidareutvecklas inom projektet 
Resultat: TransBaltic leddes av Region Skåne och Region Blekinge deltog som en av totalt 21 
samarbetspartner. l projektet genomfördes analyser och scenariobeskrivningar utvecklades för 
transportutvecklingen samt gemensamma rekommendationer formulerades. Dessutom arbetade 
partnerskapet med bl. a. olika pilotstudier kring containertrafik, godsterminaler och IT
tillämpningar inom transportsektorn. För Region Blekinges dellåg huvudfokus på att i detalj 
undersöka handels-/godsströmmarna över Karlskrona hamn. Utöver det spelade TransBaltic en 
mycket viktig roll i processen med att förverkliga EU:s Östersjöstrategi, då projektet 
samarbetade med nationella myndigheter för att föra regionala aktörers talan i frågan om 
(bristen på) transnationell planering. 
Medfinansiering: 500 000 kr 

Kaliningrad DNR: 921-84-2011 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Att utnyttja de goda upparbetade relationerna med centrala aktörer i Kal iningrad/Sankt 
Petersburg för konkreta samverkansaktiviteter som gynnar en gemensam positiv utveckling för 
samarbetet (Region Bleking, Länsstyrelsen i Blekinge län, Regionförbundet i Kalmar län, 
Regionförbundet södra Småland) med Kaliningrad. 
Resultat: Projektets aktiviteter har inneburit en större samverkan mellan sydsvenska regioner 
och ett samverkansavtal med Region Skåne (gemensamma satsningar för miljöteknikföretag i 
Skåne/Blekinge). Samverkan har skett med näringsliv, företagsorganisationer som inneburit 
utvecklade näringslivskontakter med Kaliningrad. 
Medfinansiering: 855 014 kr (utbetalt 855 014 kr) 

Blekingestrategin DNR: 921-305-2011 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Blekinge för perioden 2014-2020. Detta 
ska göras på grundval av de strategier och styrdokument som finns för det regionala 
tillväxtarbetet idag; den tidigare regionala utvecklingsstrategin/utvecklingsplanen det 
regionala tillväxtprogrammet, trafikförsörjningsprogrammet, kulturplanen, miljörapporten, 
internationella strategin, osv. 
Resultat: En regional utvecklingsstrategi har framtagits. 
Medfinansiering:1 222 837 kr 

Regional Länstransportplan DNR: 921-43-2013 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Att ta fram en ny länstransportplan för Blekinge där samtliga kommuner ska vara 
involverade. 
Resultat: En ny länstransportplan för Blekinge har tagits fram och redovisats till regeringen och 
en miljökonsekvensbeskrivning av planen har genomförts. En politisk dialog har legat till grund 
för framtagningen. 
Medfinansiering: 300 000 kr 
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• Övriga 
14 420 139 kr 

52% 

Fördelning regionala tillväxtmedel 
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!Il Region Blekinge 

13 258 162 kr 

48% 
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3.8. Finansiering för beviljade projekt 2013 

belopp tillväxtprogram 

Kraftsamling för innovation och 
1.1 Entreprenörskap 

utveckling inom vård/hälsa 

Framtidssatsning i Blekinge 
Region Blekinge 285 500 kr 

1.2 Utveckling av nya och 
intäktsbas befintliga företag 

Internet of Things 
Blekinge Tekniska 

835 425 kr 
1.2 Utveckling av nya och 

Högskola befintliga företag 

l nd ustriell gränsgångare i 
Tech Network 947 400 kr 

1.2 Utveckling av nya och 
Blekinge intäktsbas befintliga företag 

Integrerad innovations- Blekinge Tekniska 
1 235 042 kr 350 000 kr 

1.2 Utveckling av nya och 
verksamhet in real Iife Högskola befintliga företag 

Art B: Technology Olofströms kommun 749 360 kr 
1.2 Utveckling av nya och 
befintliga företag 

Filmprojektet Enkelstöten Karlskrona kommun 275 000 kr 
1.2 Utveckling av nya och 
befintliga företag 

Utvärdering av 
Leader Blekinge 195 000 kr 910 000 kr 

1.2 Utveckling av nya och 
landsbygdsprogrammet befintliga företag 

Tilläggsbeslut Exportfrämjare i 
Karlshamns kommun 290 000 kr 

1.2 Utveckling av nya och 
Blekinge befintliga företag 

Genomförande Klimat· och 
Region Blekinge 264 900 kr 

1.2 Utveckling av nya och 
Energistrategi befintliga företag 

SICAHT 
Blekinge Tekniska 

547 000 kr 1 234 000 kr 
1.2 Utveckling av nya och 

Högskola befintliga företag 

Handla i Olofström och Blekinge 
Olofströms Näringsliv 

255 000 kr 
1.2 Utveckling av nya och 

AB befintliga företag 

Tillväxtorienterad 
Karlshamns kommun 69 974 kr 

1.2 Utveckling av nya och 
samhällsutveckling i Karlshamn befintliga företag 

Regional Innovationsstruktur Region Blekinge 728 238 kr 
1.3 Utveckling av nya och 
befintliga innovativa miljöer 

Folkhälsa, fritid och forskning 
Blekinge Health Arena 

500 000 kr 
1. 3 Utveckling av nya och 

Ideell förening befintliga innovativa miljöer 

Karlskrona Makerspace Youth 
Blekinge Tekniska 

400 000 kr 
1.3 Utveckling av nya och 

Högskola befintliga innovativa miljöer 

MEK Blekinge (Modellbaserad 
Blekinge Tekniska 1.3 Utveckling av nya och 

Kompositbearbetning i 
Högskola 

822 000 kr 
befintliga innovativa miljöer 

Blekinge) 
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Projektnamn Projektägare 
Beslutat EU· Insatsområde inom regionalt 
belopp medfinansiering tillväxtprogram 

Kreativum - mötesplats för 
Kreativum i Blekinge AB 3187 200 kr 2.1 Kompetensförsörjning kreativitet och innovation 

South Baltic Training 
NetPort Karlshamn 490 000 kr 1 510 000 kr 2.1 Kompetensförsörjning Programme 

studentregion Blekinge 
Blekinge Tekniska 

500 000 kr 2.1 Kompetensförsörjning 
Högskola 

Ungdomskraft 2013 

Green Action 2013 
~--~~--, ~, "-.~~!'~~~,~.~~--

-- - -~ - - -- -- - - - - - - - ---~-

Blekingedagen 2013 Region Blekinge 350 000 kr 3.1 En tillgänglig region 

Samlastning av transporter Energikontor Sydost 400 000 kr 3.1 En tillgänglig region 

Nationellt uppdrag för Region 
Region Blekinge 4 996 000 kr 3.1 En tillgänglig region 

Blekinge 

Test av eldriven buss Region Blekinge 25 000 kr 

Regionallänstransportplan 2014 
Region Blekinge 300 000 kr 3.1 En tillgänglig region 

· 2025 för Blekinge 

REDA NetPort Karlshamn 324 757 kr 3.2 Modern 
informationsteknik 

CeSam Blekinge NetPort Karlshamn 980 000 kr 
3.2 Modern 
informationsteknik 

Värdskap Blekinge Region Blekinge 189 000 kr 441 000 kr 5. Attraktivitet 

ART LINE ·fortsättning Blekinge Museum 150 000 kr 674 315 kr 5. Attraktivitet 

BASIC folk fr Tradition 
Folk Practice Academy 

70 000 kr 455 000 kr 5. Attraktivitet 
Ideell förening 

Genomförande strategi för 
Region Blekinge 196430kr 5. Attraktivitet besöksnäring 

Blekinge från ovan Region Blekinge 25 000 kr 5. Attraktivitet 
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3. 9. Medlemsorganisationer och nätverk 

ALM l företagspartner Blekinge AB 
ALMI:s uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag 
och stimulera nyföretagande. Almi Blekinge ägs till 49 procent av Landstinget Blekinge. 
Landstingets ägaruppdrag samordnas av Region Blekinge genom fullmakt som bland 
annat innebär att Region Blekinge representerar Blekinges regionala ägare i styrelsen för ALMI 
företagspartner Blekinge AB. 

Baltic Llnk Association 
Baltic Link Association består av 23 medlemmar. Senaste medlem är stena Line. Under 2013 
hade den stora EU·satsningen och projektet inom ramen för TEN·T "Motorways of the Sea" 
(MOS) för Karlskrona· Gdynia sin avslutningskonferens. Projektet har bl.a. omfattat 
upprustning av järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona, upprustning av Verköbanan till 
hamnen samt utveckling avintermodal terminal i hamnen. 

Blekinge Health Arena 
Den 11 juni 2013 bildades Blekinge Health Arena ideell förening. Det är Landstinget Blekinge, 
BTH, Blekinge Idrottsförbund, Region Blekinge och Karlskrona kommun som initierat och bildat 
föreningen. 

Förening har till övergripande uppgift att skapa en långsiktig infrastruktur som stödjer, 
stimulerar och utvecklar ett kunskapscentrum för idrotten, företagande, kompetensutveckling 
samt innovation och forskning inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa · allt i syfte att bidra till 
folkhälsoarbetet och fler långtidsfriska människor i Blekinge. 
En del av föreningens verksamhet är fortsätta utveckla den fysiska miljön testlabbet som finns 
på Rosenholm i Karlskrona, samt att sköta driften av densamma. Tester och modeller för 
folkhälsoarbetet ska fortsätta att utvecklas och spridas i hela länet. 

Coompanion 
Blekinge Utvecklingscentrum ekonomisk förening arbetar med information, rådgivning och 
utbildning för människor som vill starta eget tillsammans. Föreningens tjänster 
marknadsförs under det nationella varumärket Coompanion. Utvecklingscentrum är en 
ekonomisk förening med ett 40·tal ägare från den offentliga, privata och ideella 
sektorn i Blekinge. 

CPMR/BSC· Östersjökommissionen 
Region Blekinge är sedan 2005 medlem i Östersjökommissionen inom CPMR (Conference of 
Peripheral Maritime Regions of Europe). CPMR är en lobbyorganisation som jobbar 
för att ta tillvara perifera kustregioners intressen i EU. Totalt är 160 regioner från 28 
länder medlemmar och dessa representerar mer än 200 miljoner invånare. 

E22 AB 
Region Blekinge är delägare i samverkansprojektet E22 AB med aktier till ett nominellt 
värde av 20 tkr. Bolaget ska bland annat verka för att åstadkomma en utbyggnad av 
väg E22 mellan Norrköping och Trelleborg till minst 4·fältssttandard. 
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Euroreglon Baltic, ERB 
Region Blekinge är medlem i Euroregion Baltic (ERB) sedan 1998. ERB är en politisk 
plattform för att utveckla det regionala samarbetet i sydöstra Östersjön. Utgångspunkten i 
i samarbetet är att stärka regionernas mervärde av samarbetet. 

East West Transport Corridor Association 
East West Transport Corridor Association verkar för att stärka samarbeten mellan länder, 
myndigheter, forskningscentra samt privata aktörer för att skapa en konkurrenskraftig bas för 
internationella transporter i södra Östersjöområdet. Region Blekinge tillsammans med 
Karlshamns kommun är medlemmar. NetPort Science Park i Karlshamn är utnämnd som 
nationell kontaktorganisation för EWTCA. 

Energikontoret Sydost AB 
Energikontor Sydost AB arbetar för ökad energieffektivisering och tillförsel av förnybar energi i 
vårt samhälle. Verksamheten bedrivs inom olika samverkans och utvecklingsprojekt från lokal 
och regional nivå upp till europeisk nivå. Energikontor Sydost AB ägs av Föreningen 
Energikontor Sydost, vars medlemmar utgörs av kommuner, regionförbund och landsting i 
Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. 

Generator 
Region Blekinge är medlem i föreningen Generator som är en nationell plattform för 
Utveckling av kulturella och kreativa näringar. Plattformen är en förlängning av 
"Nätverket för Upplevelseindustrin" vars främsta uppgift var att samla de åtta 
mötesplatserna som ingick i KK·stiftelsens satsning på Upplevelseindustrin. Med anledning av 
förändringar i inriktning av nationell politik har stämman lyft frågan om en upplösning av 
föreningen och tills vidare är föreningen vilande. 

Godstransportrådet Skåne-Biekinge 
Region Blekinge är medlem i rådet sedan 2012. Det finns sex Godstransportråd i landet, 
Trafikverket är sammankallande och i rådet finns representanter från transportbranschen, 
företag, Handelskammaren och myndigheter. Rådet är bl. a en viktig länk i samarbetet mellan 
näringsliv och myndigheter. 

Kollektivtrafikgruppen 
Kollektivtrafikmyndigheten samlar här representanter för Blekinges kommuner, Landstinget 
Blekinge, Trafikverket Syd, Verksamhetsområde Trafik/Blekingetrafiken samt 
infrastrukturansvariga på Region Blekinge kvartalsvis för att diskutera kollektivtrafiken i 
Blekinge. Målet är att samplanera insatser för att erhålla största möjliga effekt av 
kollektivtrafiken. Kommunerna och landstinget har möjlighet att framföra sina behov av 
kollektivtrafik samtidigt som behov av infrastrukturåtgärder i kommuner och på det statliga 
vägnätet presenteras av myndigheten. 

Kommunikationsexperternas sammanslutning (Komexp) 
Gruppen utgörs av tjänstemän från samtliga länsplaneupprättare i Sverige med koppling till 
Trafikverket och Näringsdepartementet för planerings- och informationsfrågor kring 
i n f rastruktu rutveck l ingen. 
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Kulturfrågor i Sydost 
Syftet med nätverket Kulturfrågor i Sydost är att tillsammans med regionförbunden i 
Sydost ta fram underlag och resurser för att bära fler satsningar inom kulturområdet än vi har 
var och en för sig. Kultursamarbetet ska genomföras i form av verksamheter, projekt och 
aktiviteter med gemensamma resurser. 

Länstransportgruppen 
Gruppen är ett nätverk inom länet som utgörs av tjänstemän från kommunerna, länsstyrelsen, 
Region Blekinge och Trafikverket Region Syd. Infrastrukturfrågor i länets utveckling och 
kommunernas fysiska planering med koppling tilllänstransportplanen avhandlas. Region 
Blekinge och Trafikverket kallar årligen till 2 möten, med respektive kommun och ett 
gemensamt möte och i övrigt där så behövs. 

Medla Evolution 
Region Blekinge var en av initiativtagarna till Media Evolution, ett mediekluster som 
samlar och stärker satsningar inom mediebranscherna i södra Sverige. Ambitionen är 
att göra södra Sverige till den främsta innovationsmiljön inom mediebranschen i 
Europa. Media Evolution är en ideell förening med över 100 medlemsföretag. 
Föreningen äger sedan 2009 ett icke vinstdrivande offentligt aktiebolag, som driver den 
operativa verksamheten. Media Evolution ska stärka medieföretagens konkurrenskraft och 
tillväxt genom affärs- och marknadsutvecklingsprojekt, konferenser, omvärldsbevakning och 
nätverksarbete. Blekinge samverkar i engagemanget och styrelsearbetet genom Blekinge 
Tekniska Högskola, Net Port Karlshamn samt Region Blekinge. 

Nätverk RKM nationellt 
SKL har rollen som nationellt forum för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter. Även 
trafikdirektörerna i respektive län är inbjudna. Till skillnad från det regionala nätverket tas här 
upp branschfrågor där SKL kan påverka regering och EU för att ge bättre förutsättningar för 
utveckling av kollektivtrafikresandet. Forumet är viktigt för att sprida goda exempel från olika 
delar av landet. Biljettsystem, upphandlingsfrågor, kvalitetsuppföljning, lagar och trafikpolitik 
är några frågor som diskuteras och RKM får regelbunden uppdatering i viktiga frågor. 

Nätverk RKM Sydost 
Kollektivtrafiklagen innebär bl. a. att varje region ska ta fram ett politiskt beslutat dokument, 
trafikförsörjningsprogrammet, som innehåller riktlinjer för planeringen av kollektivtrafiken. En 
grundpelare är att trafiken ses i ett sammanhang med grannlänen för att resenären ska kunna 
resa mellan länen med minimalt hinder i form av administrativa gränser. Det är också viktigt 
att framtidsplaner i respektive län formas i samspel med varandra. Representant för regionala 
kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge möter här kollegor i Kalmar, södra Småland och 
Jönköpings län som är län med liknande struktur och storlek. 

Persontransportrådet 
Trafikverket bjuder kvartalsvis in till sammanträde om trafik och infrastruktur i tågsystemet i 
sydöstra Sverige. Deltar gör representanter från de regionala kollektivtrafikmyndigheterna på 
såväl myndighets- som trafiknivå i Kalmar, södra Småland och Blekinge. 
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Planupprättarna inom Trafikverksregion Syd 
Gruppen är ett nätverk som utgörs av tjänstemän från Trafikverket Region Syd och de 5 
regionerna; Skåne, Blekinge, Östra Småland, Kalmar län och Jönköpings län. Nätverket är ett 
viktigt forum för den nationella· och länsvisa infrastrukturplaneringen. 

Pågatåg nordost 
Detta är en förening för intressenter i regionala tågsystem i södra Sverige d.v.s. Krösatåg och 
Pågatåg. Här diskuterar kommuner och kollektivtrafikmyndigheter behov och brister i 
nuvarande tågsystem samt planer för framtiden. Trafikverket, trafikoperatörer, trafikplanerare 
och andra sakexperter deltar för att bidra med sakkunskap i aktuella frågor. 

Regla b 
Reglabär mötesplats för regioner, nationella myndigheter, forskare och andra som vill öka sin 
kompetens kring frågor om regional utveckling. 

Småland-Blekinge south Sweden 
Sydsveriges Europakontor Småland-Blekinge 
Småland - Blekinge South Sweden är regionens och lärosätenas gemensamma EU-kontor i 
Bryssel. Målet är att främja medlemmarna verksamhet och deras ekonomiska intressen mot de 
EU:s institutioner genom omvärldsbevakning och påverkan, service till medlemmarna och stöd i 
partner- och projektfinansiering 

Kontorets verksamhet ska vara förankrat i ett handlingsprogram med budget som behandlas av 
styrgruppen och respektive huvudman. 

Stambanan.com 
Region Blekinge är sedan 2013 medlem i Stambanan.com. Medlemmarna utgörs av 5 regioner 
och 26 kommuner samt Handelskammaren. Man verkar för att förbättra kapaciteten på Södra 
stambanan som har 22 % av all järnvägstrafik i Sverige. Även sidabanorna som ansluter till 
Södra stambanan är viktiga delar i systemet så som trafiken i Blekinge. 

SydSam 
SydSam är ett samarbete mellan Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland, 
Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet i Jönköpings län, Kommunförbundet 
Skåne samt Regionförbundet Södra Småland. Syftet är att uppnå ökad tillväxt och 
utveckling i Sydsverige. Samarbetet leds av en styrelse med tre representanter för varje 
organisation och ett årsvis rullande ordförandeskap. 

sydostlänken 
sydostlänken är ett nätverk för främjandet av en järnväg mellan Älmhult och Karlshamn. En 
järnväg mellan södra stambanan och Blekinge Kustbana. l sydostlänken samverkar de fyra 
kommunerna Älmhult, Osby, Olofström och Karlshamn, de tre regionerna Skåne, Blekinge och 
södra Småland samt näringslivet med företrädare från IKEA, AB Volvo, Volvo Personvagnar, 
Brinova, Sparbanken i Karlshamn och Karlshamns Hamn. 
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Målet är att en utvecklad tågtrafik på den befintliga delen Älmhult-Olofström och den nya 

delen Olofström-Kartshamn skall ge en bättre regional utveckling, större arbetsmarknad, bättre 

förutsättningar för företagens utveckling och miljövänligare transporter. 

sydsvensk entreprenörfond, SEF 
Riskkapitalfonden sydsvensk entreprenörfond finansieras till hälften av Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden (ERUF) och till hälften av Innovationsbron (numer fusionerat och ingår i ALM l 
lnvest), Region Skåne, Region Blekinge och Tillväxtverket. Investeringarna görs i små, växande 
bolag i Blekinge och Skåne. Region Blekinge var en av initiativtagarna och är aktiv i fonden 
genom en plats i styrelsen och genom att nominera representant i investeringskommittE\n. 
Under 2013 har 35 investeringsmöjligheter studerats, nyinvesteringar genomförts i 3 bolag samt 
följdinvesteringar ett antal bolag. Fonden hade vid årets utgång femton innehav och av 
fondens drygt 130 mnkr är nu 93,4 mnkr investerade i Blekinge och Skåne. 

Sydsvensk Regionbildning Ideell förening 
Företrädare för Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar Län, Landstinget Blekinge, 
Region Blekinge, Landstinget Kronoberg, Regionförbundet Södra Småland, Kommunförbundet 
Skåne och Region Skåne - bildade i december 2012 en ideell förening för att förbereda den 
gemensamma regionbildningen i södra Sverige. Föreningen leds av en styrelse med 30 personer 
representerande de olika huvudmännen och de politiska partierna. Varje parti säkras minst två 
ledamöter i styrelsen. Arbetet utvecklas genom ett antal arbetsgrupper: Hälso- och sjukvård, 
Kultur, Kollektivtrafik, lnfrastrukturplanering, Demokrati och internationalisering samt Hållbar 
regional utveckling (miljö, näringsliv och arbetsmarknad). Arbetet samordnas av en 
projektledare. 
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4. Ekonomisk uppföljning 
Under 2013 var omsättningen 364,7 mnkr i jämförelse med 2012 då omsättningen var 304,7 
mnkr. Den största förklaringen till att omsättningen har ökat är att medlemsbidraget för 
kollektivtrafiken har ökat samt att personalen från Blekingetrafiken AB har blivit anställda i 
Region Blekinge genom verksamhetsövergång per 2013-07-01. 

Region Blekinge är från 2012-01-01 en så kallad oäkta koncern i och med att Region Blekinge 
vid detta datum köpte aktierna i Blekingetrafiken AB från kommunerna och landstinget. Med 
anledning av detta är en sammanställd redovisning gjord per 31 december 2013, vilket innebär 
att de interna mellanhavandena mellan Region Blekinge och Blekingetrafiken AB är 
eliminerade. 

En balanskravsutredning är upprättad per 31 december 2013. Region Blekinge har inga 
underskott att återställa. 

Balanskravsutredning 

Ackumulerat balanskravsresultat t. o. m. 2012 

Arets resultat 

Realisationsvinster 

Synnerliga skäl 

Ackumulerat balanskravsresultat 2013 

T kr 

4 212,2 

19,8 

0,0 

0,0 

4 231,9 

Under 2012 påbörjades arbetet med att bygga upp den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 
Detta arbete har fortsatt under 2013, där stort arbete har lagts ner för att genomföra en 
verksamhetsövergång för personalen på Blekingetrafiken AB och förbereda inkråmsöverlåtelse 
av bolaget. Den 1 juli 2013 gick all personal vid Blekingetrafiken AB till Region Blekinge, och 
från samma datum är Region Blekinges trafiknämnd operativt ansvarig för kollektivtrafiken. 
Inkråmsöverlåtelse av bolaget är planerade till den 1 maj 2014, när de skattemässiga 
konsekvenserna har klarats ut i bolaget. 
En ny organisation har presenterats under våren på tjänstemannasidan med anledning av ovan 
beskrivna arbete. Denna organisation gäller från 1 juli 2013, och har fortsatt implementerats i 
samband med samlokalisering av verksamheter. 

Under 2013 har stort arbete lagts på samlokalisering av Region Blekinges olika verksamheter. 
Det innebär att all verksamhet, förutom Verksamhetsområde Kultur och Fritid, fr.o.m. 
december 2013 är lokaliserade till Gräsvik (kanslibyggnad samt Länken). Verksamhetsområde 
Kultur och Fritid kommer fr.o.m. mars 2014 att finnas på Ronnebygatan 22 i Karlskrona, i f.d. 
Länsstyrelsens lokaler. Dessutom är hemslöjdskonsulenterna lokaliserade till Ronneby och 
Länsbibliotek Sydost har kontor i Växjö. 

Kultur- och fritidsverksamheten omsätter 66,0 m n kr, jämfört med helårsprognos om 65 mnkr. 
Musik i Blekinge omsätter 15,5 mnkr, Länsbibliotek 7,4 mnkr, Hemslöjden 1,7 mnkr och Dans i 
Sydost 1 ,O mnkr. Övriga medel är bidrag till olika institutioner, föreningar samt projektmedeL 

Region Blekinges ordinarie verksamhet i bokslut 2013: 
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4.1. Intäkter 

Intressentbidrag 

Kulturintäkter 

Medlemsbidrag kollektivtrafik inklusive myndighet 
Projektintäkter och bidrag 

OH-intäkter Blekingetrafiken AB 

Summa intäkter 

4. 2. Kostnader 

Politisk verksamhet 

Regiondirektör inkl. ledningsstöd och ledningsgrupp 

Verksamhetsområde Kultur och Fritid 
Verksamhetsområde Trafik/Blekingetrafiken 

Verksamhetsområde regional utveckling 

Verksamhetsområde Administration 

Summa kostnader 

4.3. Budgetkommentarer 

17,1mnkr 

66,0 mnkr 
227,5 mnkr 

42,8 mnkr 
11,7mnkr 

365,1 mnkr 

5,0 mnkr 

5,3 mnkr 
66,4 mnkr 

236,0 m n kr 

44,2 mnkr 
8,2 mnkr 

365,1 mnkr 

Resultatet för perioden uppgår till19 770 kr (budget O kr). Det finns både positiva och negativa 
budgetavvikelser. Se driftredovisning sidan 50 där avvikelser mot budget redovisas. 

Den politiska verksamheten, vilken omfattar regionstyrelsen, regionstyrelsens arbetsutskott, 
rapportörer, kultur- och fritidsnämnden, trafiknämnden, revisionskostnader samt 
sammanträdesarvoden för Sydsvensk regionbildning ideell förening, visar på underskott om ca 
0,3 mnkr vilket främst beror på högre fasta arvoden i regionstyrelsen samt fler 
sammanträdesarvoden. En anpassning till detta ska arbetas fram i budget 2015. 

Regionala samarbeten visar på ett överskott O, 1 m n kr för helåret, vilket beror på mindre 
aktiviteter i vissa verksamheter, exempelvis SydSam, än budgeterat. 

Verksamhetsområde Kultur och Fritid visar på ett underskott på 0,4 m n kr beroende på högre 
administrativa kostnader, detta täcks av Region Blekinges medlemsbidrag. För övriga 
verksamheter redovisar Kultur och Fritid ett+- O resultat. Redovisningen för de olika 
verksamheterna inom Kultur och Fritid återfinns i bilaga 6. 

Vad gäller ägarbidragen till kollektivtrafiken är dessa lägre än budget, beroende på att 
verksamhetens överskott. Verksamhetsområde Trafik/Blekingetrafiken AB visar ett resultat på 
+ 21,7 mnkr i bokslut 2013 jämfört med budget. Detta överskott kommer att återbetalas till 
Region Blekinges medlemmar i samband med årsbokslutet. 

Verksamhetsområde Regional utveckling har betydligt större omslutning än budget, beroende 
på en större omsättning av projekt än budgeterat, dessutom har viss möjlighet funnits att 
avsluta gamla projekt. 

Verksamhetområde administration och kommunikation visar på ett underskott på ca 0,2 mnkr. 
Detta beror bland annat på engångskostnader i samband med flytt/samlokalisering under 2013. 
Dessa kostnader utgörs av flytt av el och IT, dubbla hyror under kortare period samt kostnader 
för flytt. l och med att organisationen förändrats med anledning av verksamhetsövergång av 
personal den 1 juli har även företagshälsovården genomfört en psykosocial 
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medarbetarundersökning samt en risk- och konsekvensanalys av arbetsmiljön i lokalerna. 
Bakgrunden för flytt och samlokalisering bygger på både behov av större ytor och behov av 
samlokalisering av verksamheterna. Genom samlokalisering har det trots detta uppnåtts lägre 
hyreskostnader totalt sett. Framöver är målsättningen att samlokaliseringen i den nya, samlade 
organisationen också skall innebära effektiviseringar inom exempelvis IT. 

Region Blekinge har även under 2013 valt att göra avsättning i balansräkningen avseende 
pensionsåtagande. Alternativet hade annars varit att utnyttja checkkrediten för att betala 
pensionsavsättningarna till SKL:s pensionsstiftelse. 

Region Blekinges projektverksamhet har omsatt 43,5 mnkr, helårsbudget 14,5 mnkr. 
Helårsprognosen är en omsättning på 45 mnkr. Detta beror på att vi fortfarande har projekt 
som inte är avslutade, det vill säga vi har inte erhållit alla EU-medel. l och med den stora 
projektverksamheten uppstår problem med likviditeten, beroende på fördröjning av 
utbetalning av medel. Det är lång eftersläpning i granskning från exempelvis Tillväxtverket. 

Antalet anställda 
Region Blekinge totalt 

Varav kvinnor 
Varav män 

Personal, sjukfrånvaro 

2013 
103 
60 
43 

Total sjukfrånvaro/Ordinarie arbetstid 

Kvinnor 

Män 

Samtliga anställda 

Långtidsfrånvaro/Total sjukfrånvaro 

Kvinnor 

Män 

Samtliga anställda 

2012 
63 
37 
26 

2011 
67 
34 
33 

2013-12-31 

Bokslut 

2,64 % 

5,25% 

3,74% 

2013-12-31 

Bokslut 

28,73% 

41,38% 

36,24% 

2010 
39 
21 
18 

2012-12-31 

Bokslut 

4,48% 

3,34% 

3,95% 

2012-12-31 

Bokslut 

49,19% 

37,97% 

44,72% 

2009 
38 
18 
20 

Region Blekinge har en låg siffra vad gäller total sjukfrånvaro. Däremot motsvarar 
långtidsfrånvaro drygt en tredjedel av total sjukfrånvaro. l en liten organisation som Region 

Blekinge slår en långtidssjukskriven person rejält på den totala procentsatsen. 

45 



Resultat finansiella mål per den 31 december, 2013 

1. Alla investeringar ska finansieras med internt tillförda medel, d.v.s. resultat plus 
avskrivningar, (ingen skuldsättning). l årsbokslutet är internt tillförda medel1 071 tkr. 
Investeringar är gjorda med 1 167 tkr. Målet är inte uppnått. 

2. Ingen skuldsättning utöver utnyttjande av checkkredit vid tillfällig likviditetsbrist, har gjorts 
under 2013. Utnyttjande av checkkredit beror på fördröjning av extern finansiering. Målet är 
uppnått. 

3·4 Region Blekinge bedriver ett stort antal projekt som projektägare och Lead Partner. Detta 
innebär stor belastning på likviditeten då utbetalning av EU·medel eller regionala 
tillväxtmedel sker i efterskott efter rekvisition. De räntekostnader som då kan uppstå är 
ingen godkänd kostnad i projekten utan måste täckas av Region Blekinges medlemsintäkter. 
Trots detta har Region Blekinge under 2013 ett positivt räntenetto på 406 tkr. Ambitionen är 
att rekvirera medellöpande och så snabbt som möjligt för att minimera räntekostnaden. Det 
positiva räntenettot har uppstått på grund av att Region Blekinge får in medlemsbidrag 
avseende kollektivtrafiken inklusive kollektivtrafikmyndigheten kvartalsvis i förskott. Målet 
år uppnått. 

Alla finansiella målsättningar utom mål1 är uppfyllda. 
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Bokslut Region Blekinge per 2013-12-31 inkl. sammanställd redovisning får Region Blekinge och 

Blekingetrafiken AB 

RESULTATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

VERKSAMHETENS NETIOKOSTNADER 

Intressentbidrag 

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 

Jämförelsestörande post 

RESUL TAT EFTER JÄMFÖRELsESTÖRANDE POSTER 

Bokslutsdispositioner 

Skatt på årets resultat 

ÅRETS RESULTAT 

Not 

2,3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sammanställd redovisning 

2013-12-31 2012-12-31 

Bokslut Bokslut 

294 709 283 302 

-543 470 -472 917 

-16 229 -15 588 

-264 990 -205 203 

244 494 196 335 

-20 495 -8 868 

1 229 1 768 

-6 625 -6 191 

-25 891 -13 292 

o 947 

-25 891 -12 345 

25 911 12 510 

o -22 

20 143 
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Region Blekinge 

2013-12-31 2012-12-31 

Bokslut Bokslut 

120 176 108 432 

-364 005 -304 769 

-1 051 -542 

-244 880 -196 879 

244494 196 335 

-386 -544 

439 321 

-33 -57 

20 -279 

o 422 

20 143 

o o 
o o 

20 143 



Sammanställd redovisning Region Blekinge 

BALANSRÄKNING Not 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 11 170 508 181 444 786 670 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier och andelar 12 1 217 1 217 3 020 3 020 

Summa anläggningstillgångar 171 725 182 661 3 806 3 690 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 13 87 616 128 683 89 997 114 908 

Kortfristiga placeringar 14 o 27 988 o o 
Kassa o c h ban k 15 108 929 51 688 18 048 2 883 

Summa omsättningstiLLgångar 196 545 208 359 108 045 117 791 

SUMMA TILLGÅNGAR 368 270 391 020 111 851 121 481 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Eget kapital 16 69 209 95 100 4 232 4 212 

69 209 95 100 4 232 4 212 

Långfristiga skulder 

skulder till kreditinstitut 17 140 000 140 000 o o 
140 000 140 000 o o 

Kortfristiga skulder 

Pensionsskuld och pensionsavsättning 18 6 115 4 650 6 115 4 650 

Övriga kortfristiga skulder 19 152 946 151 270 101 505 112 619 

Summa kortfristiga skulder 159 061 155 920 107 619 117 269 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 70 391 0228 111 851 121 481 



KASSAFLÖDESANAL YS Not Sammanställd redovisning Region Blekinge 

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Resultat före finansiella poster -20 495 -8 868 -386 -544 

Obeskattade reserver o o o o 
Avskrlvnlngar 4 16 229 15 588 1 051 542 

Finansiella intäkter 6 1 229 1 768 439 321 

Finansiella kostnader 7 -6 626 -6 191 -33 -57 

Inkomstskatt 10 o -22 o o 
Jämfdrelsestörande post 8 o 947 o 422 

Förändring av kortfristiga fordringar 12,13 69 055 -46 545 24 911 -33 646 

Förändring av kortfristiga skulder 18,19 3 141 47087 -9 650 36 995 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 62 534 3 764 16 332 4 035 

INVESTERINGAR 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 12 o -3 900 o -3 000 

Investering i materiella anläggningstlllgångar 11 -5 293 -1 877 -1 167 -488 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 293 -5 776 -1 167 -3 488 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Upptagna lån 17 o o o o 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten o o o o 

Årets kassaflöde 57 241 -2 013 15 165 546 

Likvida rredel vid årets början 15 51 688 53 701 2 883 2 337 

Likvida medel vid årets slut 15 108 929 51 688 18 048 2 883 
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Region Blekinge 

DRlFTREDOVJSNJNG (MNKR) 2013 2013 2013 2012-12-31 

Bokslut Årsbudget Avvikelse Bokslut 

Intäkter 

Intressentbidrag 17,1 17,2 -0,1 16,9 

Projektintäkter och bidrag 42,8 17,4 25,4 46,4 

Kulturintäkter 66,0 61,2 4,8 62,8 

Medlemsbidrag kollektivtrafik ink[. 
22.7,5 241,2 -13,7 179,4 

kollektivtrafikmyndighet 

OH-intäkter Blekingetrafiken AB 11,7 10,7 1,0 0,0 

Summa intäkter 365,1 347,7 17,4 305,5 

Kostnader 

Politisk verksamhet 5,0 4,7 -0,3 4,8 

Regiondirektör inklleåningsstöd och 

ledningsgrupp 
5,3 5,6 0,3 4,7 

Verksamhetsområde Kultur och Fritid 66,4 61,2 -5,2 61,4 

Verksamhetsområde Regional 
44,2 21,5 -22,7 49,6 

utveckling 

Verksamhetsområde 

Trafik/Blekingetrafiken 
236,0 246,7 10,7 176,9 

Verksamhetsområde Administration 8,2 8,0 -0,2 8,0 

Summa 365,1 347,7 -17,4 305,4 

Region Blekinge 

JNVESTERlNGSREDOVJSNJNG (TKR) 2013 2013 2013 2012-12-31 

Bokslut Årsbudget Avvikelse Bokslut 

Aktier o, o 0,0 o, o 3 000,0 

IT-system, licenser 927,3 0,0 -927,3 0,0 

Datorer 46,1 0,0 -46,1 0,0 

Inventarier 193,3 0,0 -193,3 14,9 

VISIT-plattform 0,0 0,0 0,0 473,6 

Summa 1 166,7 o,o -1 166,7 3 488,5 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen har upprättats enligt kommunal redovisningslag (1996:614) och i enlighet med god redovisningssed. 

Att lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed följs innebär bl.a. att: 

• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kornmer att tillgodogöras Region Blekinge och intäkterna kan beräknas på ett tillförltttlgt sätt . 

• Fordringar har upptagits tm de belopp de beräknas inflyta . 

• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

• Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. 

Periodisering 

Periodisering har skett får att ge en rättvisande bild av regionens resultat och finansiella ställning för den aktuella perioden. 

Det innebär att utgifter kostnadsförts det år då förbrukning skett och inkomster intäktsförts det år som intäkten genererats. 

Konsekvensprincipen, väsentlighetsprincipen och försiktighetsprincipen, vilka i viss mån modifierar huvudprincipen, tillämpas i f6rekommande fall. 

Gränsen för periodisering går vid ett halvt basbelopp. 

Pensionsskuld 

l Pensionsskuld redovisas hela pensionsskulden enligt KPA:s beräkning efter reduktion för tillgångarna i pensionsstiftelsen. 

Fordringar 

Fordringar är upptagna med de belopp vilka de efter individuell prövning beräknas inflyta. 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

A\!Skrivningstiden får inventarier är 5 år och datorer 3 år. Inga försäljningar eller utrangeringar har gjorts under året. 

Finansiella anläggningstillgångar 

Region Blekinge köpte samtliga aktier i Blekingetrafiken AB till nominellt värde, 3 mnkr, per 2012-01-01. 

Aktier är tecknade i E22 AB tlll ett nominellt värde om 20 tkr, Region Blekinge har dessutom tillskjutit ett aviUlmrat aktieägartlll

skott om 980 tkr till bolaget. 
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Sammanställd redovisning Region Blekinge 

NOTER TILL RESUL TATRÄKNING 

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter enligt driftredovisning 540 433 481 404 365 109 305 511 

varav finansiella intäkter o jämf6relsestörande post -1 229 -1 768 -439 -743 

varav intressentbidrag -244 494 -196 335 -244 494 -196 335 

Verksamhetens intäkter enligt resultaträkningen 294 709 283 302 120 176 108 432 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader enligt driftredovsning -566 324 -494 696 -365 089 -305 367 

varav avskrivningar 16 229 15 588 1 051 542 

varav finansiella kostnader 6 625 6 191 33 57 

Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen -543 470 -472 917 -364 005 -304 769 

Not 3 Kostnader politisk organisation 

Regionstyrelsen in kl. AU o RS-ordf6rande -3 841 481 -3 529 466 -3 841 481 -3 529 466 

Nämnden f kultur, fdrtroendev. inkl. folkrörelsearkiv -309 981 -310 605 -309 981 -310 605 

Nämnden f kultur, verksamhet -47 628 -61 598 -47 628 -61 598 

Trafiknämnden -5n ?oo -481 812 -5n 100 -481 812 

Revisorer inkl. revisionsprojekt -167 961 -253 594 -167 %1 -247 434 

Blekingestrategin o -150000 o -150 000 

Till styrelsens fårfogande -133 884 -364 690 -133 884 -59 049 

S:a politiska kostnader -5 073 635 -5 151 765 -5 073 635 -4 839 964 
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Sammanställd redovisning Region Blekinge 

NOTER TILL RESULTATRÄKNING FORTS. 

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

Not 4 Avskrivning ar 

Avskrivningar maskiner, inventarier o programvaror ·16 228 806 ·15 587 920 ·1 050 806 -542 225 

Not 5 Intressentbidrag 

Medlemsbidrag kollektivtrafik in kl. myndighet 227 367 852 179 427 113 227 367 852 179 427113 

Medlemsbidrag regionalt uppdrag 15235278 15 0276n 15 235 278 15 027 6n 

statsanslag 32:1 och Sekr. regionalfonden 1 891 000 1 880 000 1 891 000 1 880 000 

244 494 130 196 334 785 244 494 130 196 334 785 

Not 6 Finansiella intäkter 

Ränteintäkter bank 1 229 104 1 767 640 439 104 321 494 

Not 7 Finansiella kostnader 

Räntekostnader bank ·6 625 267 ·6 191 416 ·33 267 -56 507 

Not 8 JämfOrelsestörandepost 

Upplösning av obeskattade reserver o 946 682 o 421 830 

Not 9 Bokslutsdispositioner 

Upplösning av obeskattade reserver 25 911 000 12 510 000 o o 

Not 10 Skatt 

Skatt på årets resultat o ·21 501 o o 
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Sarrunanställd redovisning Region Blekinge 
NOTER TILL BALANSRÄKNING 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Bokslut Bokslut Bokslut RB Bokslut RB 
Not 11 Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 

Ingående anskaffningsvärde 336 294 427 335 042 559 1 108 876 1 093 988 
Årets anskaffning 4 395 669 2 053 888 193 327 14 888 
Erhållna bidrag rrot investering -295 000 -612 000 o o 
Årets frirsäljning/utrangering -28 100 -188 581 o o 
Utgående anskaffningsvärde 340 366 996 336 Z95 866 1 302 203 1 108 876 

Ingående ackurrulerade avskrivningar -155 573 705 -140 738 711 -955 321 -873 834 
Årets avskrivningar -15 187 192 -15 023 857 -105 531 -81 487 
Årets frirsäljning/utrangering 25 290 187 426 o o 
Utgående avskrivningar -170 735 607 -155 575 14Z. -1 060 852 -955 3Z1 
Utgående balans 169 631 389 180 720 724 Z41 351 153 555 

tT-system~ Licenser 

Ingående anskaffningsvärde 1 183 351 709 751 1 183 351 709 751 
Årets anskaffning 927 312 473 600 927 31Z 473 600 
Utgående anskaffningsvärde z 110 663 1 183 351 z 110 663 1 183 351 

Ingående ackumulerade avskrivningar -734 181 -442 877 -734 181 -442 877 
Årets avskrivning -862 274 -291 304 -862 274 -Z91 304 
Utgående avskrivningar -1 596 455 -734 181. -1 596 455 -734 181 
Utgående balans 514 Z08 449 170 514 Z08 449 170 
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Sammanställd redovisning Region Blekinge 

NOTER TILL BALANSRÄKNlNG FORTS. 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Bokslut Bokslut Bokslut RB Bokslut RB 

Datorer 

Ingående anskaffningsvärde 1597015 1 865 434 630 523 630 523 
Årets anskaffning 287 822 o 46 103 o 
Årets fårsäljning/utrangering o -268 419 o o 
Utgående anskaffningsvärde 1 884 837 1 597 015 676 626 630 523 

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 343 323 ·1 343 444 -562 891 -393 457 

Årets avskrivning -178 332 -268 299 -83 001 -169 434 

Arets försäUning/utrangering o 268 419 o o 
Utgående avskrivningar -1 521 655 -1 343 324 -645 892 -562 891 

Utgående balans 363 182 253 691 30 734 67 632 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 

Ingående anskaffningsvärde 38 687 139 687 o o 
Årets anskaffning o o o o 
Arets försäljning/utrangering -38 687 -101 000 o o 
Utgående anskaffningsvärde o 38 687 o o 

Ingående ackumulerade avskrivningar -18 213 -77 195 o o 
Årets avskrivning -967 -4 460 o o 
Årets försäljning/utrangering 19 180 63 442 o o 
Utgående avskrivningar o -18213' o o 
Utgående balans o 20 474 o o 

Utgående bokfOrt värde 170 508 779. 181444060 786 293 670 357 
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NOTER TILL BALANSRÄKNlNG FORTS. 

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier i EZ2 AB 

Inköp av aktier 3 000 000 kr i Blekingetrafiken AB. 

Aktier Blekingetrafiken AB 

Aktier i intresseföretag avs. Blekingetrafiken 

Utgående bokfOrt värde 

Not 13 Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

Reseförskott och övriga förskott 

Dlverse fordringar 

Momsfordran 

Lokalhyror 

Övriga poster 

Summa 

Not 14 Kortfristiga placeringar 

Räntebärande SWAP:ar Blekingetrafiken 

Summa 

---------·-· 

Sarnnanställd redovisning 

2013·12-31 2012·12·31 

Bokslut Bokslut 

20 000 20 000 

o o 
1 197 000 1 197 000 

1217000 1 217 000 

41 586 827 80 101 762 

o o 
24 099 572 391 992 

4 910 884 3150265 

844 056 493 792 

16 174 414 44 544 941 

87 615 753 128 682 752 

o 27 987 680 

o 27 987 680 
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Region Blekinge 

2013-12-31 2012-12-31 

Bokslut RB Bokslut RB 

20 000 20000 

3 000 000 3 000 000 

o o 
3 020 000 3 020 000 

41 582 596 76 704 597 

o o 
24 162 995 2 919 

1 106 822 1 155 718 

626 718 493 792 

22 517 886 36 550 938 

89 997 017 114 907 964 

o o 
o o 



NOTER TILL BALANSRÄKNING FORTS. 

Not 15 Likvida medel 

(Beviljad checkkredit 20 000 000 kr) 

Kassa 

Bank 

Summa 

NOTER TILL BALANSRÄKNING FORTS. 

Not 16 Eget kapital 

Ingående eget kapital 

Årets resultat 

Obeskattade reserver 

Summa 

NOTER TILL BALANSRÄKNING FORTS. 

Not 17 Långfristiga skulder 

Övriga skulder till kreditinstitut 

Summa 

Sammanställd redovisning 

2013-12·31 

Bokslut 

14 828 

108 914 205 

108 929 033 

2012·12·31 

Bokslut 

3713 

51 684 620 

51 688 333 

Sammanställd redovisning 

2013·12·31 2012·12·31 

Bokslut 

4 225 179 

19 770 

64 964 000 

69 208 949 

Bokslut 

4 081 687 

143 050 

90 875 108 

95 099 845 

Sammanställd redovisning 

2013-12-31 2012·12-31 

Bokslut Bokslut 

140 000 000 140 000 000 

140 000 000 140 000 000 
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Region Blekinge 

2013-12·31 2012·12·31 

Bokslut RB 

11 045 

18 036 988 

18 048 033 

Bokslut RB 

3713 

2 879 313 

2 883 026 

Region Blekinge 

2013·12-31 2012·12·31 

Bokslut RB 

4 212 179 

19 770 

o 
4 231 949 

Bokslut RB 

4 069 129 

143 050 

o 
4 212 179 

Region Blekinge 

2013-12-31 2012-12-31 

Bokslut RB Bokslut RB 

o o 
o o 



NOTER TILL BALANSRÄKNING FORTS. 

Not 18 Pensionsskuld och pensionsavsättning 

Total skuld enligt KPA Beräkning 

Avsatt till pensionsstiftelsen 

Underskott i pensionsstiftelsen 

Avsättning i BR 

överskott i pensionsstiftelsen 

Utgående balans 

NOTER TILL BALANSRÄKNING FORTS. 

Not 19 ÖVriga kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Serresterlöner 

Upplupna sociala avgifter semesterlöner 

Särskild Löneskatt pensionskostnader 

Övriga interimsskulder 

Moms 

Innehållen källskatt 

Sociala avgifter 

Gruppförsäkringspremier 

Avräkning pensionsfdrsäkringsbolag 

Övriga kortfrisitiga skulder 

Sammanställd redovisning 

2013·12-31 2012-12-31 

Bokslut Bokslut 

12 208 399 10 086 052 

-6 093 735 -5 436 252 

6 114 664 4 649 800 

6 114 664 4 649 800 

o o 
6114664 4 649 800 

Sammanställd redovisning 

2013-12-31 2012-12-31 

Bokslut Bokslut 

25 102 282 10 994 983 

3160725 2 672 354 

961 972 470 469 

1 433 532 1 011 277 

119817018 134 345 228 

79 721 47 211 

1118070 1 001 121 

1 156 790 717 330 

8 198 10 408 

100 800 o 
7 360 o 

152 946 466 151 270 381 
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Region Blekinge 

2013-12-31 2012-12-31 

Bokslut RB Bokslut RB 

12 208 399 10 086 052 

-6 093 735 ·5 436 252 

6114664 4 649 800 

6 114 664 4 649 800 

o o 
6114664 4 649 800 

Region Blekinge 

2013-12-31 2012-12-31 

Bokslut RB Bokslut RB 

5 265 437 4 773 322 

3 013 487 1 497 354 

946 838 470 469 

1 146 680 1 011 277 

88 716 072 103 405 391 

79 721 47 211 

1 086 393 686 606 

1 133 746 717 330 

8 198 10 408 

100 800 o 
7360 o 

101 504 730 112 619 368 





Kraft att vilja. 
Tillsammans är det möjligt. 

Vi inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker 

Blekinge i Sverige och Europa. 

Tillsammans med våra medlemmar- Blekinges 

kommuner och landsting - arbetar vi för att göra 

det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka 

i vår region. 

Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona 
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Bilaga1. Extra tilldelning 
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Redovisning av uppdraget avseende villkor m.m. för 
budgetåret 2013 får samverkansorgan inom utgiftsområde 
1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 
Kommunikationer (rskr. 2012/13:127) 

Med anledning av regeringens beslut 2012-12-20 om villkor för budgetåret 2013 och 
beslut 2013-06-27 Ändring av regleringsbrev för 2013 lämnar Region Blekinge följande 
redovisning: 

Återrapportering 1 

Inledning 

Den globala ekonomiska utvecklingen går fortsatt trögt och det är framför allt Europa 
som bromsar världsekonomin. Situationen i vår omvärld har stor påverkan på ekonomin 
i Sverige och inte minst på den exportberoende industrisektorn som är viktig för 
Blekinge. Mot denna nedstämda bild finns en del positiva nyheter; hushållen är allt 
mer positiva till sin ekonomiska situation och Af-s prognosundersökningen visar på en 
ökad optimism bland länets företagare. 

Oaktat detta saknas inte utmaningar för arbetsmarknadspolitiken i Blekinge de 
kommande åren. Länet har högst ungdomsarbetslöshet i landet och en 
näringslivsstruktur med relativt få ingångsjobb på arbetsmarknaden. En stor uppgift för 
regionen är att stärka de personer som utgör gruppen av arbetssökande med svag 
ställning på arbetsmarknaden för att öka deras möjlighet att komma ut i arbete: Det 
gäller arbetslösa individer som är förgymnasialt utbildade, har en arbetshindrande 
funktionsnedsättning, är äldre (55-64 år) och/eller utomeuropeiskt födda. Gruppen har 
ökat i antal sedan hösten 2007 och fortsätt att växa under 2013. Att arbeta för att 
dessa personer inte får en ännu svagare ställning på arbetsmarknaden, eller helt slås 
ut från den, är en stor och viktig utmaning. 



Trots att rekordmånga personer är arbetslösa i Blekinge fortsätter det att råda brist på 
nyckelkompetenser på länets arbetsmarknad. Trots den rådande lågkonjunkturen 
fortsätter det att finnas delar av näringslivet som fortsatt ser en växande efterfrågan 
på sina tjänster, men som inte fullt ut kan bidra i skapandet av nya arbetstillfällen 
eftersom man inte kan anställa rätt kompetens. l stor utsträckning handlar det om 
kvalificerade företagstjänster med teknisk inriktning, antingen inom lT·sektorn eller 
industrin. 

För Region Blekinge som samverkansorgan, med uppdraget att verka för hållbar tillväxt 
och utveckling i Blekinge, är dialog och samverkan i de strategiska uppdragen central. 
således är den inre dialogen, medlemsdialogen på hemmaarenan viktig, både för 
Blekinges gemensamma uppfattning i centrala frågor för att skapa mervärde och nytta 
för medlemmarna. Att företräda Blekinge på den nationella och internationella arenan 
är också betydelsefullt. För att stärka Blekinges position på nationell och internationell 
nivå krävs samverkan med aktörer både inom och utanför Sveriges gränser. 

Det regionala samverkansklimatet har stärkts ytterligare under året vilket visat sig i en 
alltmer gemensam syn på regionens styrkor och utmaningar. Bakgrunden till detta är 
dels den OECD rapport som presenterades 2012 där regionens förutsättningar och 
utvecklingsfokus belystes och dels den regionala utvecklingsstrategin "Attraktiva 
Blekinge" som antogs av regionstyrelsen under året. Ett flertal regionala aktörer, 
högskola, klusterbildningar, inkubatorsystem och företagsfrämjare samverkar nu med 
kommuner och samverkansorgan i tillväxtarbeteL Detta har speciellt visat sig inom 
besöksnäringen och den kraftsamling vi genomfört för att halvera 
ungdomsarbetslösheten i Blekinge till 2017. 

Besöksnäringen vidareutvecklas där lokala, regionala och privata näringslivet 
gemensamt utarbetat en strategi för en framtida gemensam organisationsform. 
Regionen tillsammans med besöksnäringen har under året tagit fram ett 
varumärkeslöfte "Underbara vatten" som gemensamt visualiserar bilden av Blekinge. 

Ungdomskraft Blekinge - en kraftsamling för halverad ungdomsarbetslöshet i Blekinge 
till 2017. De extra medel som regeringen tilldelade Blekinge med anledning av den 
utdragna lågkonjunkturen resulterade i en avsiktsförklaring undertecknad av 
Region rådet, Landshövdingen, Landstingsrådet, samtliga kommunstyrelseordföranden, 
Blekinge Tekniska Högskolas rektor, Almi och Arbetsförmedlingens marknadschef för 
Södra Götaland. Med denna avsiktsförklaring i ryggen har en handlingsplan tagits fram 
som styr vårt konkreta regionala arbete för att halvera ungdomsarbetslösheten till 
2017. 
Särskild redovisning avseende regionens extra tilldelade medel återfinns i bilaga 1. 

För att fördjupa och konkretisera samarbetet i det regionala innovationssystemet har 
vi under året fortsatt att vidareutveckla vårt samverkansarbete i Tillväxtforum, 
näringslivschefsgruppen och klusterchefsgruppen. En gemensam Innovationsstrategi har 
tagits fram som stakar ut vägen för att möta dagens och morgondagens 
samhällsutmaningar. 
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Samverkan med Blekinge Tekniska Högskola som regionens lärosäte är starkt inom flera 
områden och utvecklas hela tiden. För den regionala utvecklingen i Blekinge är 
högskolan en viktig hörnsten som bidragare till regionens kompetensförsörjning inom 
en rad viktiga områden och utveckling av Blekinges innovationsklimat. Ett fungerande 
samspel mellan högskola, kommunal och regional nivå, näringslivet och det civila 
samhället är avgörande för Blekinges utveckling. 

En reviderad länstransportplan för 2014·2015 togs fram under året med anledning av 
Kapacitetsutredningens prognos för 2050 och Trafikverkets rapporter där det framgår 
att godsflödet österut kommer att överstiga flödet mot Västeuropa redan 2030. 
Blekinge har ett strategiskt läge för en ökad handel över Östersjön som är av betydelse 
för hela landet. Tyngdpunkten i länstransportplanen ligger därför på att utveckla 
transportkorridorer som går genom Blekinge via våra båda hamnar ingående i TEN·T:s 
Motorways of the Sea (MOS ). 

Under året tog regionen initiativ till att utveckla Regional Digital Agenda för Blekinge 
med syftet att skapa möjligheter för samverkan inom digital samhällsutveckling med 
bättre service till medborgarna samt ett större helhetsgrepp över den digitala 
utvecklingen. Ett signatärskap har undertecknats av Landstinget, Länsstyrelsen, Region 
Blekinge och Science park NetPort. Ett upparbetat samarbete inom området har 
etablerats med våra grannregioner Kronoberg, Kalmar och Jönköping. 

Klimatsamverkan Blekinge där regionen är en aktiv part i både styrgrupp och 
beredningsgrupp har under 2013 färdigställt Klimat och energistrategin för Blekinge. 
strategin fastställdes (av länsstyrelsen) i december. Några temagrupper som arbetar 
vidare med åtgärder i strategin har initierats. Region Blekinge har som aktör ansvar för 
genomförande av ett antal åtgärder i strategin, både inom trafikverksamheten och 
inom regionens övriga verksamhet. 

Det internationella arbetet har i samband med att vi antog den nya Blekingestrategin 
övergått från att ha varit ett eget insatsområde till att bli ett horisontellt perspektiv 
som genomsyrar hela det regionala utvecklingsarbetet. Det gjordes en översikt av 
regionens internationella nätverk, projekt och relevanta EU·program samt 
identifierades insatser för genomförandet av Blekingestrategin. Ett stort antal 
kunskapshöjande insatser för politiker och tjänstemän har genomförts inom ramen för 
Småland·Blekingesamarbetet. 

Region Blekinges aktiviteter inom ramen för Östersjöstrategin återfinns i bilaga 2. 

Framskrivandeprocessen av de regionala EU·fonderna startade tillsammans med Region 
Skåne under året. Detta avser speciellt Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och 
Europeiska Socialforlden. Programförslaget för ERUF är inlämnat till regeringskansliet 
som i samverkan med oss förhandlar med kommissionen om ett slutgiltigt operativt 
program. Preliminär första utlysning av de båda programmen beräknas till hösten 2014. 
Vidare deltar vi tillsammans med representanter från Danmark, Polen, Tyskland och 
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Litauen i skrivandet av lnterreg A Södra Östersjöprogrammet. Detta program blir 
troligen försenat med en preliminär start hösten 2015. 

Den ideella föreningen sydsvensk regionbildning har nu bemannat de politiska 
styrgrupperna vilka har till uppgift att ta fram underlag för beslut för en ansökan om 
bildande av en ny gemensam region från 2019. Arbetsgrupperna på tjänstemannanivån 
tillsattes tidigare för att analysera förutsättningarna samt föreslå konkreta insatser för 
utvecklat samarbete mellan Skåne, Kronoberg, Blekinge och Kalmar inom följande 
områden: Hälso· och sjukvård, Kultur, Kollektivtrafik, lnfrastrukturplanering, 
Demokrati och internationalisering, Hållbar regional utveckling (miljö, näringsliv och 
arbetsmarknad). 

De viktigaste prioriteringarna och insatserna under året inom ramen för den 
nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och 
sysselsättning 2007-2013: 

Insatsområde 1: Innovation och förnyelse 

Blekinge är ett industritungt län där var femte sysselsatt arbetar i industrin vilket gör 
att konjunktursvängningarna i Europa slår hårt på arbetslöshetssiffrorna i länet. Vi har 
också en segregerad arbetsmarknad med få kvinnor inom privat sektor. 
Ungdomsarbetslösheten i Blekinge är en av de högsta i landet och den totala 
arbetslösheten är också hög. Tyvärr visar prognoserna inför framtiden att siffrorna 
kommer att öka. Med anledning av detta måste vi i Blekinge oavbrutet fortsätta ta 
initiativ med syftet att förnya och stärka näringslivet i länet. 

Under 2013 har vi påbörjat arbetet med att ta fram en Innovationsstrategi för Blekinge 
som vi ska använda i vårt strategiska arbete. Vi arbetar för att utveckla en strategi 
som bidrar till att stödja näringsliv och offentlig sektor för att finna nya framtidssäkra 
lösningar på dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Dessa är bl. a den alltmer 
åldrande befolkningen, ungdomsarbetslösheten, utanförskapet och klimathotet. 
Globalisering och digitalisering förändrar förutsättningarna och i hela samhället pågår 
en strukturomvandling som påverkar näringslivet och arbetsmarknaden. 

För att bevara regionens konkurrenskraft krävs bl. a en förflyttning upp i värdekedjan 
mot mer kunskapsintensiva aktiviteter. För att klara denna förflyttning behöver vi 
koncentrera oss på de möjligheter som finns för att näringslivet ska blir mer 
kunskapsintensivt och därmed få bättre förutsättningar till innovationer. 

För att fördjupa och konkretisera samarbetet i det regionala innovationssystemet har 
vi under året fortsatt att vidareutveckla vårt samverkansarbete i Tillväxtforum, 
näringslivschefsgruppen och klusterchefsgruppen. Via dessa forum sker 
metodutveckling, erfarenhetsutbyte och generering av gemensamma regionala 
satsningar. Som exempel kan nämnas följande prioriterade samverkansaktlviteter, 
Projektet lntäktsbasen, projektet Innovativa Blekinge, Proof of concept inom den 
kulturella och kreativa näringen samt Teknik·IT och hälsa. Inom intäktsbasen har 
satsningarna varit inom Vindkraft, Komposit och nya material, Internet of 
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things/telematik/M2M, förbereda företagen för upphandlingar inom 
forskningsanläggningarna ESS och MAX IV samt med insatser för ökat utbyte mellan 
högskolan och näringslivet, framförallt små- och medelstora företag. 

l Blekinge har vi under flera år satsat på att inrikta det regionala näringslivsarbetet på 
att stärka Blekinge intäktsbas. Intäktsbasen är ett begrepp som de regionala aktörerna 
och politikerna i Blekinge har samlats kring. Intäktsbasen är de företag som har en 
marknad utanför Blekinge och som tillför regionen medel utifrån. Det är avgörande för 
Blekinge att vi lyckas stärka den befintliga intäktsbasen och få fler företag att bli en 
del av denna, för att vi bL a ska klara den ökande globala konkurrensen. Det finns ett 
stort stöd från aktörerna i Blekinge. Projektet har arbetats fram av Blekinge 
Tillväxtforum, som består av de näringslivsansvariga i länets kommuner, Region 
Blekinge, Almi, Blekinge Tekniska Högskola, Länsstyrelsen, Blekinge Business 
lncubator, Industriellt utvecklingscentrum, Coompanion, NetPort Science Park 
Karlshamn, Telecom City och Tech Network. Genom detta projekt har Blekinge 
Tillväxtforum ett fortsatt proaktivt och systematiskt uppdrag med fokus på att stärka 
och utveckla de befintliga små- och medelstora företagen i Blekinge. 

Under året har projektet Innovativa Blekinge som drivs av Blekinge Tekniska Högskola 
samlat aktörer inom det regionala innovationssystemet, nya och befintliga företag 
samt individer med nya ideer. Syftet med projektet är att stärka och utveckla 
regionens förmåga till förnyelse och ökad regional konkurrenskraft och attraktivitet. 
Inom delområdet "proof of concept" utvecklas ideer till kommersialiserbara produkter 
främst inom IT- området och upplevelseindustrin. Ett tydligt gemensamt "varumärke" 
för länets näringsliv har under året alltmer förtydligats. De flesta aktörer står numera 
bakom begreppet "Det innovativa Blekinge". Som ett resultat av arbetet har en 
samlokalisering av några centrala aktörer genomförts, det är BTH enheten för 
Innovation, Blekinge Business lncubator och företagsnätverket TeleCom City. Region 
Blekinge med Blekingetrafiken har också bytt lokaler och befinner sig inom samma 
område på Campus Gräsvik i Karlskrona. 

En gemensam marknadsorganisation för besöksnäringen har utretts under året och ska 
nu etableras genom att bilda en ideell förening med ett driftbolag. Föreningen och 
tillhörande bolag ska stärka såväl Blekinge som besöksmål som besöksnäringen i 
regionen. Näringslivet har medverkat i hela processen och kommunerna i Blekinge har 
startat sina beslutsprocesser. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att ge 
förutsättningar för en god utveckling av turismen i Blekinge. De huvudsakliga 
uppgifterna är att i samverkan med såväl de lokala turistorganisationerna som aktörer 
inom näringen arbeta med utveckling och marknadsföring, att vara den regionala 
företrädaren gentemot nationella organ, att initiera regionala projekt samt att samla 
in och analysera regional statistik. Att ta initiativ till kompetenshöjande åtgärder samt 
ha en god bild av vad som påverkar Blekinge i ett omvärldsperspektiv är ytterligare 
uppgifter för den regionala turismorganisationen. 

l början av året arrangerade Region Blekinge en mötesplats inom programmet Främja 
Kvinnors Företagande på Blekinge Tekniska Högskola. Det huvudsakliga syftet var att 
presentera törstudien om Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen. 
Rapporten pekar på nuläget vad gäller kvinnors företagande i Blekinge och förslag 
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kring vad som kan göras för att integrera kvinnors företagande i det regionala 
utvecklingsarbetet. Målgruppen för mötet var region· och kommunpolitiker, samt 
tjänstemän på kommunala och regionala myndigheter. 

Under våren genomförde vi en utlysning av affärsutvecklingsmedel som omfattade 1,5 
miljoner kr. Några projekt löper sedan tidigare, varför totalt 10 
affärsutvecklingsprojekt är igång. 

Insatsområde 2: Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud 

Under 2013 fortsatte Region Blekinge med uppdraget att formera arbetet med den 
regionala kompetensplattformen. Det regionala kompetetensrådet formerade sitt 
arbete i syfte att vara ett stöd i samverkansarbeteL 

Arbetet med att skapa kompetensplattformen har under 2013 skett i dialog med ett 
antal aktörer. Kompetensplattformen består av olika nätverk inom offentliga och 
privata aktörer. Under 2013 hade de regionala yrkeshögskoleaktörerna möte och en 
god dialog om de lokala behoven av kompetens och hur de olika aktörerna fördelade 
sina ansökningar 2013. Företrädare för YH·myndigheten medverkade. 
När det gäller branschråd har Arbetsförmedlingen 2013 startat öppna möten med olika 
branschnätverk. Dessa möten kommer att handlar om framtida kompetensbehov inom 
olika områden i Blekinge. 

Under 2013 har diskussioner med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) förts om hur vi kan 
samverka i kompetensförsörjningen i Blekinge. BTH är en viktig part i den regionala 
kompetensplattformen och vi har diskuterat olika tänkbara samverkansprojekt. 

Ett prioriterat insatsområde är att verka för ökad samordning och långsiktig planering 
inom området vård och omsorg. Under 2013 fortsatte planeringen av denna samverkan 
tillsammans med företrädare för Blekinges kommuner och landsting. 

Ungdomars inträde på arbetsmarknaden är ett prioriterat område och under 2013 
startade en regionalt samordnad verksamhet i strategin "Ungdomskraft". Målet är att 
halvera ungdomsarbetslösheten till 2017 och ett antal aktiviteter startades 2013. 

Utbildningar inom Yrkeshögskolan samt inom den yrkesinriktade delen av kommunal 
vuxenutbildning är utbildningar som är väl anpassade till näringslivets behov och därför 
ett effektivt och verksamt instrument för att underlätta omställningar. Till 
ansökningsomgången hösten 2013 lämnades 10 ansökningar från 5 olika anordnare i 
Blekinge in till Yrkeshögskolemyndigheten. l regionen finns ett stort behov av YH· 
utbildningar som svarar upp mot näringslivets behov. Tyvärr har det under året varit en 
alldeles för liten tilldelning av platser och det påverkar kompetensförsörjningen i 
regionen negativt. Under året har skrivelser gått in till YH·myndigheten och 
Utbildningsdepartementet som påtalat det stora behovet av YH·utbildingar. 
Myndigheten har fått fler platser till starten 2013 och Blekinge fick fler platser men 
inte fler utbildningar. 
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Den kommunala vuxenutbildningen lärling Vux har under året samordnats regionalt av 
en kommun vilket ger en effektivare handläggning av stödet. Resultatet blev att fler 
kompetenser som näringslivet efterfrågat kunde tillgodoses via utbildningar. Beslut 
togs att under 2014 även samordna yrkes Vux. 

Inom ramen för samarbetet Småland· Blekinge har genomförts flera aktiviteter som rör 
området kompetensförsörjning. l mars 2013 arrangerades en gemensam konferens för 
dialog mellan aktörer inom yrkeshögskolan och representanter från 
yrkeshögskolemyndigheten. Detta är en viktig årligen återkommande insats. Inom 
ramen för samarbetet inleddes ett samverkansprojekt för att stödja yrkesvägledarna i 
deras roll i förhållande till näringslivet och i skolans generella arbete samt som 
vägledare gentemot eleverna. Detta projekt avslutades i december 2013. Den 
gemensamma handlingsplanen för samverkan i Småland·Blekinge syftar till att bevaka 
kompetensförsörjningsfrågor på EU·nivå. Diskussioner har även förts i Småland· 
Blekinge kring hur samordning av de etablerade kompetensplattformarna kan 
utformas. 

Ytterligare ett prioriterat insatsområde är att säkra kompetensförsörjningen inom 
tekniksektorn. Utveckling av utbildningar i samverkan mellan kommuner, 
utbildningsanordnare och industrin har fortsatt inom Teknikcollege Sydost. l 
samarbetet ingår kommunerna i Olofström, Ronneby, Karlskrona, Karlshamn samt 
Emmaboda kommun. 

Insatsområde 3; Tillgänglighet 

Blekinge • en port i sydöstra Sverige för handel över Östersjön 
Fokus under året har legat på arbetet med att revidera länstransportplanen. För 
Blekinges vidkommande har det i praktiken inneburit att vi tagit fram en ny plan för 
2014·2015. Bakgrunden är prognoserna om det ökade godsflödet mot Central· och östra 
Europa samt Asien. l Kapacitetsutredningens prognoser för 2050 förväntas importen 
och exporten österut växa förbi den som riktas västerut. l Trafikverkets rapport 
Prognoser för arbetet med nationell transportplan 2014·2025, pub/. 2013:056 framgår 
att godsflödet österut i absoluta tal kan komma att överstiga flödet mot Västeuropa 
redan 20301 Blekinge i sydöstra Sverige har ett strategiskt läge för en ökad handel över 
Östersjön som är en betydande tillgång för hela landet. 
Tyngdpunkten i förslaget tilllänstransportplanen ligger därför på att utveckla de 
transportkorridorer som går genom Blekinge via länets båda hamnar ingående i TEN·T:s 
Motorways of the Sea (MoS). Sammantaget står Blekinges hamnar som sjätte största i 
landet när det gäller gods över kaj under 2013. Karlshamn är den största reguljära 
hamnen mellan Sverige och Baltikum och Karlskrona har den största enskilda 
färjelinjen vad avser passagerare till och från Polen. 
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l Karlshamns hamn har den nya kombiterminalen färdigställts och spåren elektrifierats 
m.m. Terminalen har kapacitet för två fullängdståg och containerhanteringen 
effektiviserats med ny hamn kran. Upprustningen av den 57 km långa Kust till 
kustbanan mellan Emmaboda och Karlskrona och Verköbanan till hamnen har 
planenligt färdigställts under året. MoS projektet påbörjades 2009 som en viktig länk i 
Baltic·Link korridoren för att möjliggöra godstrafik på järnväg. Projektet som varit en 
viktig del i finansieringen från EU avslutades i närvaro av Sveriges och Polens 
infrastrukturministrar den 25 oktober i Karlskrona. Redan nu är det klart att Stena 
Line, Logent och Green Cargo kommer att erbjuda transportlösningar på järnväg från 
hela Sverige till Polen, med start i mars/april 2014. Totalt omfattar investeringarna i 
dessa båda transportkorridorer ca 1, 5 miljarder Skr där EU bidrar, staten via 
Trafikverket och kommunerna. 

Det finns alltså förutsättningar för att länet kommer att utgöra en allt viktigare port 
för svensk handeln över Östersjön. Vi har därför under året arbetat med en sådan 
inriktning och sökt påverka den nationella transportplanen i samma riktning. 
Järnvägsutredningen för sydostlänken blev klar under året och visar på 
samhällsekonomisk lönsamhet. En förbättring av sydostlänken mellan Olofström och 
Älmhult och komplettering med den del som saknas för att länka samman den med 
Blekinge kustbana skulle bidra till effektivare och robustare transporter i Södra 
stambanans järnvägssystem. 

Ökad kollektivtrafik i ett hållbart resande för arbetsmarknadsförstoring 
Sedan januari 2012 är Region Blekinge regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). 
Ansvaret för länets kollektivtrafik övergick därmed från Blekingetrafiken AB. 
Verksamheten i bolagsform har i praktiken upphört under året och personalen i 
Blekingetrafiken AB har gått över till Region Blekinge. Den operationella 
kollektivtrafiken bedrivs i verksamhetsområde Trafik under en trafiknämnd. 
Kollektivtrafikmyndighetens strategiska planering finns i regiondirektörens 
ledningsstöd. 
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Efter upprustningen av Kust till kustbanan mellan Emmaboda och Karlskrona 
återinvigdes persontågstrafiken den 14 december. l en gemensam upphandling mellan 
Region Blekinge, länstrafiken i Kronoberg, i Kalmar och skånetrafiken har Veolia 
Transport AB fått uppdraget att driva "Krösatågstrafik". 

Under 2013 gjordes 1, 9 miljoner resor med Öresundståg på Blekinge kustban a. Det är 
en betydande andel sett i relation till länets 153 000 invånare och belägger vikten av 
att det finns hög tillgänglighet i resandet inom- och utanför länet. Att förkorta 
restiden till Skåne och Öresundsregionen, som är länets närmast stora tillväxtregion, är 
ett av målen för ökad tillgänglighet. Under året har Region Blekinge därför fattat 
beslut om utökad trafik med halvtimmestrafik från Skåne till Karlshamn med start 
2014. Målet i det regionala trafikförsörjningsprogrammet är halvtimmestrafik på hela 
Blekinge kustbana. Trafikverket har i uppdrag i det nationella planförslaget att göra 
den fördjupade utredning som ska ligga tillgrund för vilka kapacitetshöjande åtgärder 
som behöver göras. Avtal har upprättats om samfinansiering mellan länsplanen och den 
nationella transportplanen. Utökad trafik innebär också ökade utgifter för länets 
invånare, via skattesedeln, vilket måste borgas för. 
Upphandling av den regionala busstrafiken har avslutats under hösten. Tidsperioden 
omfattar 10 år med linjetrafik från 2014 till ett värde av ca 2 miljarder kr. 
Kännetecknade för trafiken är att ett klimat- och miljöanpassat resande i länet ska 
öka. Bussarna ska drivas med ett fossilfritt bränsle (RME) och medelhybriddrift i 
stadstrafiken. Blekinge är ett litet län med begränsade resurser men satsningen på 
ökat kollektivt resande, som en central del i ett hållbart transportsystem, är vi överens 
om måste utvecklas. 

Tillsammans med smålandslänen och Halland har vi drivit projektet "Kollektivtrafik på 
landsbygd" som slutredovisas i maj 2014. Arbetet ska öka kunskapen om hur vi behåller 
möjligheter till persontransporter på landsbygden när vi i allt större grad koncentrerar 
resurser till "starka stråk". Samtidigt vill vi hitta samverkansmöjligheter för att minska 
länsgränsernas negativa inverkan för människors användning av kollektivtrafiken. 

Flyget ger nödvändig tillgänglighet på längre avstånd 
Ronneby Airport är en av Swedavias 10 statliga flygplatser med anslutning till 
Stockholm Arlanda respektive Bromma. Under året har man haft drygt 213 000 
resenärer, något färre än föregående år. Resorna domineras klart av tjänsteresor till 
Stockholm vilket understryker vikten av att ha tillgång till en regional flygplats då 
tågförbindelserna tidsmässigt inte kan konkurrera på det avståndet. OECD konstaterar 
också i sin Territorial Reviews för Småland-Blekinge brister i tillgänglighet beroende på 
eftersatt investeringar i statlig infrastruktur. Swedavias planer på att utveckla 
terminalbyggnaden och resandet är viktigt för regionens kontakter med Stockholm och 
vidare med andra länder. 

Digital infrastruktur och e-tjänster i början av utvecklingen 
NetPort i Karlshamn har, på uppdrag av Region Blekinge, genomfört en förstudie för 
ReDA, den regionala digitala agendan. För åtta områden har förslag till vision, mål och 
ambitionsnivåer till år 2020 redovisats. Slutrapport ska lämnas under första kvartalet 
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2014. Utbyggnaden av infrastrukturen i länet har mycket långt kvar för att nå målet 
om 100Mbit/s år 2020. 

lnterregsamverkan tillför kunskap och utveckling 
EU-projekten Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) och BSR TransGovernance, som 
Region Blekinge deltar i respektive leder, har fokus på transnationella transporter i 
Östersjöregionen med utblick mot globala flöden. Inom BGLC ligger fokus på att utreda 
och utveckla järnvägstransporterna till och från hamnen i Karlskrona, ett arbete som 
starkt bidragit till att de första godstågen kommer att angöra hamnen under 2014 efter 
det att järnvägen nu är upprustad. 

BSR TransGovernance undersöker och utvecklar kunskapen om så kallad 
flernivåstyrning inom transportom rådet. Projektet fokuserar på att hitta modeller för 
hur man på ett samordnat sätt kan styra och påverka implementering av 
gränsöverskridande projekt på lokal, regional och nationell nivå. Det av Region 
Blekinge ledda partnerskapet arbetar i tät dialog med ministerier, 
transportadministrationer och privata aktörer i projektet som pågår till september 
2014. 

Hållbar utveckling 2013 
Hållbarhetsforum Blekinge har som mål att fungera som en nod och 
paraplyorganisation för arbete med hållbar utveckling i Blekinge och i denna roll 
koppla samman, katalysera och stimulera aktörer inom akademi, näringsliv och 
offentlig sektor. Arbetet har fortsatt under 2013 och utökats med flera medlemmar; 
Olofströms och Ronneby kommun samt Blekinge Arkipelag. Detta har lett till fler 
samarbeten. Forumet har under året arrangerat en konferens för utbyte av kompetens 
och erfarenhet från olika företag om hållbar utveckling. Både social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet berördes på konferensen. Forumet har också utfört en enkät till 
företag om vilket stöd företagen önskar för att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Av 
enkäten framgick att det arbete som bedrivs med spridning av goda exempel om 
hållbar utveckling är en bra metod. Hållbarhetsforum har även gjort en liknande studie 
om hur gymnasieelever vill att man ska arbeta med hållbar utveckling i Blekinge. 
Genom workshops framkom resultatet att allt pekar på att det finns en väl fungerande 
kollektivtrafik och att viljan finns hos alla. 

Klimatsamverkan Blekinge där regionen är en aktiv part i både styrgrupp och 
beredningsgrupp har under 2013 färdigställt Klimat och energistrategin för Blekinge 
och den har remitterats brett. Under remisstiden gjorde Klimatsamverkans 
beredningsgrupp kommunbesök för att presentera och diskutera strategin. strategin 
fastställdes (av länsstyrelsen) i december. Några temagrupper som arbetar vidare med 
åtgärder i strategin har initierats. Region Blekinge har som aktör ansvar för 
genomförande av ett antal åtgärder i strategin, både inom trafikverksamheten och 
inom regionens övriga verksamhet. 

Region Blekinge har också medverkat i en mässa om hållbart båtliv i Hällevi k i april, 
samt bidragit med underlag tilllänsstyrelsen när det gäller havsplanering. 
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Insatsområde 4: strategiskt gränsöverskridande arbete 

Under 2013 antogs den nya Blekingestrategin (Blekinges regionala utvecklingsstrategi j. 
l den nya strategin övergår internationellt samarbete, från att tidigare ha varit ett 
eget insatsområde, till att bli ett horisontellt perspektiv som ska genomsyra hela det 
regionala utvecklingsarbetet. l syfte att förbereda det fortsatta arbetet togs även en 
översikt för internationalisering som ett horisontellt verktyg fram. l denna ges en 
översikt av Blekinges internationella nätverk, projekt och relevanta EU ·program samt 
identifieras insatser för genomförandet av Blekingestrategin. 

Utgångspunkten för det internationella arbetet kan sammanfattas i fyra 
huvudprocesser: 

Bevaka och påverka EU·policy och EU·program 
Lära av internationella projekt och territoriella EU-program 
Utveckla nätverk, projekt och kunskap 
Främja aktörer i regionen genom informationsspridning och rådgivning 

När det gäller EU-policy ft EU·program har Region Blekinge under 2013 fört ett aktivt 
påverkansarbete gällande EU:s framtida sammanhållningspolitik. störst vikt har lagts 
vid Södra Östersjöprogrammet och i de programmeringsgrupper som bl. a. förbereder 
programmets tematiska områden och investeringsprioriteringar inför 2014·2020. Region 
Blekinge deltog under programperiodperioden 2007·2013 i styr· och 
Övervakningskommitlee samt som regional Centact Point. 

Andra territoriella program som är relevanta för Blekinge vad gäller påverkansarbete 
är Östersjöprogrammet, lnterreg Europe och Urbact. Därutöver är att bevaka, bygga 
upp kunskap och sprida information om de nya tematiska EU·programmen t. ex. Harizon 
2020 och Kreativa Europa av intresse. Blekinge följer det fortsätta arbetet med 
genomförandet av EU:s Östersjöstrategi. 

När det gäller samarbetsorganisationer/nätverk är omvärldsbevakning, lobbying och 
nätverksbyggande horisontella ansatser som genomsyrar Region Blekinges strategiska 
gränsöverskridande arbete. Under året har följande internationella 
samarbetsorganisationer och nätverk prioriterats: 

Euroregion Baltic, regional politisk samarbetsorganisation med medlemmar från 8 
regioner i södra östersjöområdet (Sverige, Polen, Litauen, Danmark och Ryssland 
(Kaliningrad). Gemensamma arbetsområden är sammanhållningspolitiken, 
arbetsmarknadsfrågor och vatten-/miljöfrågor 
Småland Blekinges gemensamma Brysselkontor, bevakar och driver 
påverkansarbete samt marknadsför Blekinge gentemot relevanta EU·institutioner 
och aktörer. strategiskt arbete i samverkan med regionala arbetsgrupper utifrån 
tematiska områden. 
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East West Transport Association och Baltic Link Association, 
samarbetsorgansationer utvecklade utifrån tidigare lnterreg-finansierade 
transportkorridorsprojekt. 
Östersjöstrategins PA Safe (sjösäkerhet), PA Transport och PA Culture liksom 
Tillväxtverkets Östersjöstrateginätverk 
iBSG, b lekinge är representerat i "lnformal Baltic Sea Group" genom Småland 
Blekinges gemensamma Brysselkontor. 
CPMR och Östersjökomissionen inom CPMR med engagemang inom arbetsgrupp för 
marina frågor. 
BSSSC, Blekinge finns representerat i styrelse och deltar i det politiskta nätverket. 
Blekinges EU-samordnarnätverk, regionalt nätverk med kontaktpersoner från 
Blekinges kommuner, landsting, högskola med flera offentliga organisationer. 
Sustainable Business Hub, plattform för miljöteknikföretag, främst rörande 
exportfrågor där Region Blekinge är samarbetspartner. 

Under året har fortsatt internationell samverkan inom en rad Internationella projekt 
och områden, flera av dem utnämnda som flaggskepsprojekt inom EU:s strategi för 
Östersjöregionen: 

BSR Transgovernance; syftar till utveckling av nationella transportpolicys 
relaterat till PA transport samt utveckling av koncept för flernivåstyrning. 
Finansieras via Östersjöprogrammet för perioden 2012-2014. Lead Partner är 
Region Blekinge 
Baltic Maritime Science Park; nätverkskluster med fokus på sjösäkerhetsfrågor. 
Finansieras via medlemsavgifter och förstudiemedel från 51 fram till 2014. Lead 
Partner är Region Blekinge. 
8othnian Green Logistics Corridor; utveckling av järnvägstransporter. Region 
Blekinge är partner. 
Artline; internationellt konstprojekt med syfte att utveckla och förstärka 
samarbetet mellan konstinstitutioner, museer och akademi/högskola runt 
Östersjön. Projektet pågår 2011-2014, inklusive förlängning som beviljats undre 
året. Finansierat via Södra östersjöprogram m et. Lead Partner är Blekinge museum. 
lnterloc; internationaliseringsprojekt för kommuner. Finansierat av Södra 
östersjöprogrammet fram till2013. Lead Partner är sölvesborgs kommun. 
South Baltic Training Program; främjar internationalisering inom 
yrkesutbildningar i östersjöområdet. Lead partner är NetPort, Karlshamn. 
lm Prim; syftar till förbättringar inom området offentlig primärvård. 
Flaggskeppsprojekt inom EU:s strategi för östersjöregionen och till merparten 
finansierat av Östersjöprogammet. Projektet avslutades under 2013. 

För det fortsatta arbetet är lärande och utveckling av kunskap viktigt för regionen. 
Ett stort antal kunskapshöjande insatser för politiker och tjänstemän har genomförts 
inom ramen för det ESF-finansierade projektet " EU - kompetens Småland Blekinge". 
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Projektet slutfördes under året och har resulterat i höjd kompetens kring EU-frågor i 
regionen, fördjupade och vidgade nätverk inom och utom länet samt handlingsplaner 
för fortsatt lärande. 

EU:s strategi för Östersjöregionen. 
Särskild redovisning av Region Blekinges aktiviteter inom ramen för Östersjöstrategin 
återfinns i bilaga 2 till detta dokument. 

Översiktlig bedömning av tillväxtarbetets redovisade prioriteringar 
Sammantaget sker flera omfattande insatser som är viktiga för genomförandet av den 
nationella strategin och regionala styrdokument med syfte att främja hållbar regional 
utveckling och tillväxt i Blekinge. Sett över tid, så kan vi se en tydlig utveckling mot 
ett mer samordnat arbetsätt. Flera olika regionala samverkansarenor har 
vidareutvecklats under 2013 som ger kraft och tydligare förankring i det regionala 
tillväxtarbeteL Samtidigt finns en medvetenhet om att det på samtliga områden kan 
förbättras ytterligare. 

Det finns en regional samsyn som blivit alltmer tydlig under 2013 bland länets 
tillväxtaktörer att framtida utmaningar behöver mötas med ett gemensamt 
förhållningssätt och med gemensamma krafter. Det finns en politisk samsyn kring 
behovet av att bli mer proaktiv i vår hantering av de regionala tillväxtmedlen. 
Innovationsstrategin lyfter fram följande prioriterade utvecklingsområden: den alltmer 
åldrande befolkningen, ungdomsarbetslösheten, utanförskapet och klimathotet. Dessa 
återfinns även i de preliminära skrivningarna till de nya strukturfondsprogrammen 
vilket ger goda förutsättningar till ytterligare finansiering. 

Återrapportering 2 

Redovisning av de viktigaste frågorna för att stärka och utveckla arbetet med 
länets regionala utvecklingsstrategi. 

Blekingestrategin är hela regionens strategi för att bygga det "Attraktiva Blekinge". 
Den har tagits fram i ett bred demokratisk process som är väl förankrad i regionen och 
utgör ett viktigt underlag för inriktningen på det regionala utvecklingsarbetet. 

Attraktiva Blekinge är indelad i fyra prioriterade utvecklingsområden: Bilden av 
attraktiva Blekinge, Livskval !te, Arbetsliv och Tillgänglighet. 

För närvarande pågår ett intensivt arbete med att tillsammans med berörda aktörer 
formulera konkreta handlingsplaner inom respektive utvecklingsområde. 

De viktigaste frågorna för att skapa engagemang och handling kring dess frågor är: 

• Att förtydliga ledarskapet och olika aktörers roller för de regionala 
innovationsfrågorna 
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• Att utveckla ett systematiskt lärande kring våra utvecklingsprocesser 
• Att verka för en regional samsyn kring behovet av kunskaps- och 

utmaningsdrivna innovationer och att dessa sker i alla delar av 
samhället. 

• Att stärka innovationskraften i befintligt näringsliv och offentlig 
verksamhet. 

• Att stärka och effektivisera befintlig innovationsstödstruktur och 
kluster, genom att skapa överblickbarhet och samordning. 

Andra viktiga regionala styrdokument som utgör kunskapsunderlag och riktlinjer i 
arbetet är innovationsstrategin och besöksnäringens "Attraktionskraft Blekinge" samt 
avsiktsförklaringen "Ungdomskraft Blekinge". 

Samverkan med länsstyrelsen och andra myndigheter samt hur denna samverkan 
utvecklats. 

Sammanfattningsvis kan sägas att samverkan med statliga myndigheter och 
departement har utvecklats till det bättre under året. Region Blekinge blir regelbundet 
inbjudet till dialog kring viktiga utvecklingsfrågor som t. ex. framtagandet av 
partnerskapsöverenskommelsen och i samband med framtagandet av den regionala 
utvecklingsfonden och ESF. Vidare har vi regelbunden dialog med 
Näringsdepartementet inom Foi-RND nätverket, TVV och Vinnova kring olika utlysingar 
av projektmedeL Samverkan mellan regionen och nationella 
myndigheter/departement sker också inom RegLab. 

Inom insatsområdet kompetensförsörjning sker ett nära samarbete med 
arbetsförmedlingen som tydligt konkretiseras inom kompetensplattformens arbete. 

SKL' s sammanhållande roll i nationellt Forum och Regiondirektörsnätverket är ett 
viktigt forum för löpande dialog med den nationella nivån. 

Samverkan med Länsstyrelsen har utvecklats under året och sker främst inom följande 
områden: 

strukturfondsprogrammen där samverkan sker i strukturfondspartnerskapet och den 
nystartade fondsamordningsgruppen kring samtliga ESI-fonder. 

Regional Digital Agenda för Blekinge där ett signatärskap undertecknades av 
Länsstyrelsen tillsammans med Landstinget, Region Blekinge och Science park NetPort. 

Klimatsamverkan Blekinge där regionen är en aktiv part i både styrgrupp och 
beredningsgrupp har under 2013 färdigställt Klimat och energistrategin för Blekinge. 
strategin fastställdes (av länsstyrelsen) i december. 
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Tillväxt[orum, som består av de näringslivsansvariga i länets kommuner, Region 
Blekinge, Alm i, Blekinge Tekniska Högskola, Länsstyrelsen, Blekinge Business 
lncubator, Industriellt utvecklingscentrum, Coompanion, NetPort Science Park 
Karlshamn, Telecom City och Tech Network. Fokus ligger på att stärka och utveckla de 
befintliga små· och medelstora företagen i Blekinge. 

Havsplanering där Region Blekinge bidragit med underlag tilllänsstyrelsen via 
projektet Baltic Maritim Science Park. 

Turismsamverkan med fokus på att vidareutveckla besöksnäringen genom att bilda en 
ideell förening med ett driftsbolag. 

Ungdomskraft Blekinge- en kraftsamling för halverad ungdomsarbetslöshet till 2017. 

Jämställdhetsintegr/ng av det regionala tillväxtarbetet sker i samverkan med 
länsstyrelsen, Almi och Coompanion. Vi samarbetar i ett pilotprojekt för att hitta 
metoder och modeller för att främja jämställdheten i Blekinges företagsfrämjande 
system och hantering av regionala tillväxtmedel. Det sker bl a genom 
utbildningsinsatser för tjänstmän involverade i finansiering/rådgivning till företag samt 
fördelning av regionala tillväxtmedeL 

Karlskrona 
2014-02-24 

Anna -Lena Cederström 
Regiondirektör 

Region Blekinge • Valhallavägen 1 • 371 41 Karlskrona • Tel 0455·30 50 00 • Fax 0455·30 50 10 
E-post kansli®regionblekinge.se • Org.nr 222000-1321 • Bankgiro 5106-8914 • www.regionblekinge.se 

18 



TILLVÄXTVERKET 
2014-02-12 

Magnus von Schenck 
Projektledare Ungdomskraft 

Region Blekinge 
0455-32 20 40 

Bilaga 1. 

Dnr 200-1-2013 

Särskild redovisning avseende regionens extra tilldelade medel till 
insatser med anledning av den utdragna lågkonjunkturen. 
(N2012/6283/RT) 

l samverkan har Region Blekinge medlemmar, Landstinget i Blekinge och samtliga fem 
kommuner samt Blekinge Tekniska Högskola, Almi och Arbetsförmedlingen tagit fram 
en övergripande strategisk Utvecklingsplan som pekar ut fem områden inom vilka 
Blekinges aktörer ska fokusera för att uppnå ett gemensamt mål - att halvera 
ungdomsarbetslösheten i Blekinge till år 2017. De Regionala Tillväxtmedel som 
särskilt tilldelats Region Blekinge för att förbättra länets möjligheter att verka för 
strukturomvandling och förnyelse av näringslivet har prioriterats till att motverka den 
höga ungdomsarbetslösheten. Medlen har satsats på projekt med bäring på den inom 
projektet framtagna Utvecklingsplanen. 

Projektmedel har 2013 fördelats till följande utvecklingsaktiviteter: 

• Makerspace Youth: Ett koncept utvecklat av Blekinge Tekniska Högskola som 
erbjuder en innovationsmiljö där arbetslösa unga samt studenter kunnat 
utveckla sina ideer förbi prototypstadiet i samverkan med företag och 
handledare. 

• UngSam: Hittills 130 jobb skapatsiförmedlats till unga genom uppsökande 
verksamhet från projektets kommunala rekryterare. Projektet arbetar även 
med "En väg in för ungdomar mellan 16-25" som skapat modeller för samlad 
och tydligare kontakt med kommun och arbetsgivare för unga som slutat 
skolan. 

• studentregion Blekinge: Projektet erbjuder aktiviteter för studenter i Blekinge 
med syftet att göra vistelsen som student i Blekinge mer 
attraktiv. 

• Kompetenskartläggning: Kartläggning av arbetsgivarnas kompetensbehov. 
Resultatet utgör ett viktigt underlag vid planering av utbildningar, som i sin tur 
ska underlätta matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

• Kompetenssamverkan: Förstudie som ska ge svar på hur vi vidareutvecklar 
kompetens hos de redan anställda för att trygga verksamheternas utveckling 
och fortlevnad. 
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• Landstingets och kommunernas samverkan och egna initiativ: Huvuddelen av 
dessa medel har använts till direkta visstidsanställningar och praktikplatser för 
unga med syftet att ge de unga en kontakt med arbetsmarknaden och även 
konkret arbetslivserfarenhet. Totalt har drygt 200 platser skapats. För att 
bättre kunna ta emot de unga i förvaltningarna och ge dem en positiv 
erfarenhet av arbete i offentliga sektorn har kommunerna även satsat 
utbildning av sin egen personal som handledare till de unga. Vidare har 
förstudier om ungas entreprenörskap och nya n avigatorcentrum genomförts. 
För samtliga aktiviteter finns en ambition om regional samverkan och lärande -
antingen genom att flera aktörer är direkt involverade i delprojekten eller 
genom att fånga upp erfarenheterna gemensamt för att i framtiden bättre 
kunna driva liknande aktiviteter på andra platser. Landstinget har 
vidareutvecklat sitt koncept Liv i Livet för att hjälpa de unga som står längst 
från arbetsmarknaden. Möjligheterna till en expanderad arbetsmarknad i norra 
Tysklands hamnindustri har undersökts, och den satsningen fortsätter nu med 
annan finansiering. Ett närmare samarbete mellan kommun och 
Arbetsförmedlingen har testats i Karlshamn där även flera av de extraanställda 
ungdomarna som elevstödjare i Karlshamns skolor har kunnat förstärka arbetet 
med elevmotivation och att motverka mobbing. Vidare har externt 
erfarenhetsutbyte genomförts med Danmark och Holland - två regioner som 
lyckats tackla ungdomsarbetslösheten med större framgång än många andra. 

Inför framtiden förväntas implementation och nya aktiviteter kunna genomföras på 
basis av genomförda studier och förstudier. Erfarenheter och lärande från 
aktiviteterna delas mellan de lokala och regionala aktörerna i syfte att utveckla 
befintlig verksamhet och säkerställa att framtida insatser för de unga får större 
verkningsgrad. En utmaning som vi särskilt behöver lösa bättre i framtiden är hur 
ungdomarna ska nås och att vi säkerställer att de insatser vi erbjuder också kommer 
vara attraktiva och kända alternativ för de unga. Erfarenheter och 
arbetsmarknadsutveckling återkopplas även till styrgruppen som följer och stödjer det 
mål de formulerat · målet mot halverad ungdomsarbetslöshet i Blekinge år 2017. 
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TILLVÄXTVERKET 
2014-01-22 

Marie Wik 
Internationell handläggare 

Region Blekinge 
0455-30 50 13 
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Underlag till Region Blekinges rapportering av villkorsbrev 2013 
Rapport från Region Blekinge om genomförandet av EU:s strategi för 
Östersjöregionen under 2013 

A. Organisationens interna arbete 

1. Har din organisation dragit nytta av Östersjöstrategin inom ett eller flera av 
era verksamhetsområden? 

a. På vilket/vilka sätt? 
Region Blekinge har dragit nytta av EU:s Östersjöstrategi, främst gällande 
verksamhetsområdena transport och sjösäkerhet. Region Blekinge har 
även dragit nytta av nätverkansmöjligheter, spridning av projektresultat 
och informationsinhämtning/kunskapsuppbyggande via deltagande i 
Tillväxtverkets Östersjöstrateginätverk och i Östersjöstrategins årliga 
forum. 

Region Blekinges Östersjösamarbete inom transport· och 
sjösäkerhetsområdena har förstärkts och fördjupats via vårt engagemang i 
Östersjöstartegin inom PA Transport och PA Safe. Projekten som bedrivs 
är viktiga för Blekinges regionala utveckling och är verktyg för att uppnå 
ambitioner i Blekingestrategin 2014-2020 (Blekinges regionala 
utvecklingsstrategi som antogs i juni 2013) och för att uppnå 
målsättningar i årliga verksamhetsplaner. 

Att ett projekt får status som flaggskepp i Östersjöstrategin ger, enligt 
Region Blekinges erfarenheter, ökad legitimitet och tyngd för projektet 
och dess resultat. Flaggskeppstatusen har även gjort att projekten fått en 
tydligare plattform både nationellt och på EU-nivå. 

b. Vilket är det främsta mervärde eller effekt som skapats? 
Utifrån Region Blekinges insatser inom områdena transport och 
sjösäkerhet, är en av de främsta effekterna med Östersjöstartegin att nya 
arenor har skapats för att möta den nationella och EU-nivån i sakfrågor. 
För Region Blekinges som huvudman för flaggskeppsprojekt, har ett tydligt 
mervärde varit att synas och etablera sig som en trovärdig och strategisk 
samarbetspartner, vilket kan medföra positiva effekter i den kommande 
program perioden. 

Region Blekinges arbete med Östersjöstrategin, strategins breda tematiska 
ansats och det genomslag som Östersjöstrategin har fått i EU:s nya 
programperiod 2014-2020, har varit en bidragande faktor till att Region 
Blekinge valt att i Blekingestrategin 2014-2020 lyfta upp 
internationalisering som ett horisontellt perspektiv som ska genomsyra 
hela det regionala utvecklingsarbetet. Detta skiljer sig från tidigare 
styrdokument, då strategiskt gränsöverskridande arbete var ett separat 
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Till 
Samordningsforbundets medlemskommuner 
Landstinget i Blekinge Län 
Försäkringskassan ekonomistaben 
Arbetsformedlingen markandsområde 8 

Datum: 2014-05-27 

Årsredovisning for SamordningsfOrbundet i Blekinge Län for räkenskapsåret 2013 är 
upprättad. Revisorerna i SamordningsfOrbundet tillstyrker att årsredovisningen godkänns och 
att fOrhundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet for den tid revisionen avser. 

Bifogar: 

• Årsredovisning for 2013 
• Revisionsberättelse for 2013 

Ur lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, 
Arhetsfcirmedlingen, kommun och landsting § 26 citeras: 

"Revisionsberättelse skalllämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och 
Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall 
beviljas ansvarsfrihet och om skadeståodstalan skall väckas". 

När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna emotser Samordningsforbundet 
besked om detta. 

Samordningsförbundet i Blekinge Län 

Olofsjölin 

Samordningsfårbundet i Blekinge län 
c/o Landstinget Blekinge 
Wämö Center 
371 81 KARLSKRONA 

Förbundschef Olof Sjölin 
Telefon: 0722 -143 343 
E~post: olot:sjolin@ltblekinge.se 
Hemsida: www.finsam-blekinge.se 



Samordningsförbundet i Blekinge län 
Org nr 222000-2451 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 

Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. 

Innehåll 

förvaltningsberättelse 
resultaträkning 
balansräkning 
kassaflödesanalys 
noter 
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Sida 

2 
19 
20 
21 
22 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år. 
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Förvaltningsberättelse 

Förbundets verksamhet 

FÖRV ALTNINGSBERÄTTELSE 

l. Inledning 
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Samordningsförbundet i Blekinge län bildades den 27 november 2006. Medlemmar är Karlshamns 
kommun, Karlskrona kommun, Olofströms kommun, Sölvesborgs kommun, Ronneby kommun, 
Arbetsförmedlingen, Försälaingskassan och Landstinget i Blekinge. Förbundet är en fristående 
juridisk person som är bildat enligt Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
(2003:1210). 

Samordningsförbundet har i uppgift att: 
• besluta om mål och riktlinjer 

• stödja samverkan mellan partema 
• finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
• besluta hur tillgängliga medel för finansiell samverkan skall användas 
• ansvara for uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 
• ansvara för upprättande av budget och årsredovisning 

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Samordningsförbundet i 
Blekinge Län har valt att prioritera följande målgrupper: 
• Unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden, riskerar arbetslöshet eller är sjukskrivna 

• Personer med psykosocial problematik 
• Personer som pga. funktionshinder eller andra orsaker har svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden. 

Unga personer med behov av gemensamma insatser ges högsta prioritet. 

2. Organisation 
Samordningsförbundet leds av en styrelse. I den har respektive medlemskommun, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget en ledamot och en ersättare vardera. 
Styrelsen består av 8 ledamöter. Ledamöterna har utsetts av kommunfullmäktige, 
landstingsfullmäktige, Försälaingskassan och Arbetsförmedlingen. Styrelsen väljer ordförande och 
vice ordförande. 

En beredningsgrupp som består av en tjänsteman från varje medlem har etablerats 2008. Den har till 
uppgift att bedöma aktuella projekt och lämna förslag för beslut. Under 2010 utvecklades 
beredningsgruppens roll till att även arbeta med förankring och marknadsföring av 
Samordningsförbundets arbete inom respektive medlems tjänsteorganisation. I varje projekt finns 
även en lokal samverkansgrupp på chefsnivå som fungerar som projektens styrgrupp. 

Den löpande verksamheten har under 2013 letts av en förbundschef 
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2.1 styrelsens sammansättning under 2013 
Ordförande Jeanette Andreasson-Sjödin, Landstinget Blekinge 
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Vice ordförande Martin Olsson fram till sammanträdet i juni, därefter Marie-Therese 
Siggelkow, Försäkringskassan 

Ledamot Nada Mladenovic, Arbetsförmedlingen Ledamot 
Ingrid Hermansson, Karlskrona kommun 
Ledamot Viviann Andersson, Karlshamns kommun 
Ledamot Markus Alexandersson, Sölvesborgs kommun 
Ledamot Mimslav Milurovic, Olofströms kommun 
Ledamot Kristina Valtersson, Ronneby Kommun 

Ersättare 
Ersättare 

Ersättare 
Ersättare 
Ersättare 
Ersättare 
Ersättare 

Ersättare 

Revisorer 
Revisor 
Revisor 
Revisor 

Nils-Ingmar Thorell, Landstinget Blekinge 
Marie-Therese Siggelkow fram till sammanträdet i juni, därefter Joacim 

Möhlnhoff, Försäkringskassan 
David Fridlund, Arbetsförmedlingen 
Jan-Anders Lindfors, Karlskrona Kommun 
Christel Friskopp, Karlshamns kommun 
Ingrid Christensen, Sölvesborgs kommun 

Annelie Johnsson fram till och sammanträdet i november, 
därefter Marianne Eriksson, Olofströms kommun 

Ingrid Karlsson, Ronneby kommun 

Be1ih Larsson, Utsedd av Försäkringskassan 
Ingeborg Braun, Utsedd av Landstinget i Blekinge. 
På! Wetterling, Utsedd av kommunerna i Blekinge 

Sammanträden och möten 
Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge Län har genomfört sex sammanträden under 2013. 
Utöver dessa har presidiet träffats ett antal gånger tillsammans med förbundschefen för 
överläggningar och beredning av ärenden. Samordningsförbundets beredningsgrupp har engagerats 
en gång i samband med projektbedömningar. Revisorerna har genomfört l sammanträde gällande 
verksamheten och bokslutet för 2012. De lokala samverkansgrupperna träffas i regel5 gånger per år. 

Förbundets kansli 
Förbundschefen, Olof Sjölin har tjänstgjort på heltid och ansvarat för kansliet och de löpande 
uppgifterna inom förbundet. Kansliet svarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, 
information, hemsida, uppföljning av resultat i systemen SUS, ekonomi- och fakturahantering, 
diarieföring, administration mm. 
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3. Förutsättningar enligt verksamhetsplan 2013 
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Samordningsförbundets fokus har från start legat på att utveckla verksamheter för de gråzoner där det 
är oklart vilken myndighet som har ansvaret för rehabilitering. Det övergripande målet med finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används optimalt till nytta för 
såväl den enskilde medborgaren som för samhället. 

I Verksamhetsplanen för 2013 finns tre individmål som ska leda till ett minskat behov av offentlig 
försörjning och offentliga tjänster. Insatserna ska: 

Leda till att den enskilde ska uppnå en förbättrad egenupplevd hälsa 
- Syfta till att deltagaren uppnår, förbättrar eller behåller sin förmåga till förvärvsarbete 
- Leda till att minst 70 procent av deltagarna har påbörjat arbete, utbildning eller 

ytterligare rehabiliteringsinsatser efter avslutad insats. 

Samordningsförbundet, som finansierar rehabiliteringsaktiviteter hos huvudmännen, 
bedriver ingen egen rehabiliteringsverksamhet Med anledning av detta beslutar 
Samordningsförbundet om övergripande mål för respektive rehabiliteringsverksamhet som 
finansieras av förbundet. För varje aktivitet och insats så tecknas ett uppdragsavtal med berörda 
huvudmän. I dessa uppdragsavtal är inriktningsmålen nedbrutna i konlaeta individ-, verksamhets
och resultatmåL 

Samordningsförbundets aktiviteter ska leda till: 

främja och utveckla metoder för samverkan mellan myndigheterna 
bygga på metoder som underlättar för individen all aktivt medverka och själv i möjlig 
utsträckning ta ansvar för insatserna 
vara spridda i länet så varje medlemskommun har minst ett pågående projekt och att 
Landstinget Blekinge bedriver minst ett länsövergripande projekt 
samordna och uppmuntra till att minst ett kommunöverslaidande projekt startar under 2013 
där minst två av medlemskommunerna ingår 
bygga på samverkande parters ansvarsområde med inriktning arbetslivsinriktad rehabilitering 
öka kännedomen om Samordningsförbundets verksamhet bland Samordningsförbundets 
medlemmar såväl som hos allmänheten 

Samordningsförbundet har beslutat om ett antal finansiella måL Samordningsförbundet ska ha en god 
ekonomisk hushållning, den verksamhet som finansieras ska vara effektiv och ändamålsenlig. 
Förbundets finansiella mål för 20 I 3 är: 

Det övergripande finansiella målet är en budget i balans 
- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutas av förbundsstyrelsen 
- Samordningsförbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får 

inte teckna lån eller krediter utöver vad som krävs för att verksamheten ska fungera. 
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Huvudinriktningen är att samordningsförbundet ska finansiera insatser som är begränsade i tiden, 
maximalt tre år. Därefter kan, efter framställning, ett nytt ställningstagande göras. 

Insatser som efter utvärdering konstateras vara bra förutsätts i fortsättningen drivas av någon eller 
några av medlemmarna inom ramen för ordinarie verksamhet. 

Verksamheten ska innebära ett nytt sätt att arbeta/samverka. Samordningsförbundet ska ses som en 
möjlighet att se bortom enskilda aktörers uppdrag, mål och begränsningar för att istället utgå från den 
enskilde individens behov och ett gemensamt samhällsperspektiv. 

Regelhinder och systemfel som upptäcks ska rapporteras till berörda huvudmän/uppdragsgivare. 

Alla insatser ska anpassas till ålder, etnisk tillhörighet samt kvinnors och mäns förutsättningar. 



Samordningsförbundet i Blekinge län 
222000-2451 

6(26) 

5. Åtgärder och insatser som har bedrivits under 2013 samt information om måluppfyllelse 
avseende resultatmålen 

Sammanlagt har de fem projekt som drivs av Blekinges kommuner arbetat med totalt 332 deltagare 
under 2013. A v dessa har 54 gått vidare till en anställning och 21 till studier. 67 individer har närmat 
sig arbetsmarknaden och blivit inslaivna på Arbetsförmedlingen. Flertalet av de avslutade deltagarna 
har närmat sig arbetsmarknaden men är i behov av ytterligare rehabilitering, färre uppbär 
försörjningsstöd än innan samverkansaktiviteten. 

Utöver ovan kommunprojekt så har Landstinget Blekinge via projektet l 00 Nya Möjligheter anställt 
45 ungdomar under 2013 

5.1 Kommunprojekten 
Nedan följer en beskrivning av kommunprojekten och deras resultat under 2013. 

Prova Vidare- Olofströms kommun 
Olofströms Kommun beviljades 800 000 för perioden l januari- 31 december 2013 för projektet 
"Prova Vidare". Projektet vänder sig till personer upp till 50 år som har skyddad anställning inom 
kommunen. Likaså vänder sig Prova Vidare till personer som har försörjningsstöd och behöver ha en 
rehabiliterande anställning för att på sikt komma vidare ut i det reguljära arbetslivet samt personer 
som är arbetslösa och har någon form av arbetshandikapp samt är inskrivna vid arbetsförmedlingen 
och har praktik genom Olofströms kommun. Huvuddelen av deltagarna är under 30 år och har stora 
svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. 

Projektspecifika mål 
Att 70 personer deltar under 2013 och att 40 procent av deltagarna ska komma vidare till utbildning, 
arbete på den reguljära arbetsmarknaden, praktik på den reguljära arbetsmarknaden eller en skyddad 
anställning inom 12 månader från inskrivningstillfället 

Resultat 
93 personer har varit inskrivna under 2013 varav 36 är kvar. 57 personer är utskrivna varav 22 (39%) 
till arbete, 7 (12%) till studier, l "Klara livet", 4 fortsatt trygghetsanställning i kommunen, 3 flyttat, 3 
arbetslös/arbetsökande, l O fortsatt re ha b, 2 sjuka och 5 avbrutit/ej avhörda. 

Projektägarnas kommentar till resultatet 
51% till arbete och studier är bra för denna målgrupp. Vi märker att behoven av våra insatser är 
mycket stora från både individer och samhälle. Arbetsmarknaden för gruppen är jättetuff Vi har bra 
upparbetade kanaler och samarbetet fungerar väl med myndigheter, företag och organisationer. 
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5.2 Min Väg, Sölvesborgs kommun 
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sölvesborgs kommun beviljades 817 000 kronor för perioden l januari-31 december 2013 för 
projektet "Finsam i Sölvesborg". Projektet vänder sig till sjukskrivna som inte har rätt till en 
sjukpenninggrundande inkomst och därför inte kan beviljas sjukpenning från Försäkringskassan och 
som uppbär försörjningsstöd som sin inkomst. Målgruppens storlek rälmas vara ca 25 personer på ett 
år. Alla deltagare måste lämna in aktuella läkarintyg. 

Projektspecifika mål 
I Sölvesborgs kommun finns idag många olika insatser och stöd att tillgå för kommuninvånarna från 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunen. Det finns dock en målgrupp 
idag där myndigheterna har behov av nya samverkansrutiner- och av kunskapsöverföring. Gruppen 
avser sjukskrivna som uppbär försörjningsstöd som ersättning då de är så kallat "nollklassade" hos 
försälaingskassan. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har ett strukturerat arbetssätt för 
sjukskrivna som har arbetat upp en sjukpenninggrundande inkomst (SGI), dessa arbetsmetoder 
behöver utökas för att även nå personer som uppbär försörjningsstöd under tiden de är sjukskrivna. 

Resultat 
Under året så har 18 personer skrivits in i projektet. Med fördelningen 7 kvinnor och 11 män. 
Av dessa så är 8 avslutade med följande resultat: 
-4 personer har fått permanent sjukersättning. 

-l person har fått aktivitetsersättning. 
-l person har fått sjukpenning i särskilda fall. 
-l person studerar med ersättning från CSN. 
-l person har gått tillbaka till IFO för fortsatt handläggning då den var otillräckligt 
prövad. 

Projektledarens kommentar till resultatet 
Ärendena är väldigt komplexa och tidskrävande. Av dessa så har man varit aktuell på Individ och 
Familjeomsorgen (IFO) allt från 3 år och upp till25 år. Noterbart är att de som är avslutade och har 
annan ersättning eller planering utgör 44% av de inskrivna. Under året så har vi haft vi haft två 
stycken seminarier på temat psykiska funktionshinder. Handläggare från samtliga myndigheter 
deltog. Noterbart är att nästan alla som är inskrivna i projektet är aktuella för psykiatrin. Vi har 
arbetat fram underlag som ska användas när personer är aktuella för arbetsprövning vid 
Arbetsmarknadsenheten i Sölvesborg. Dokumentet "Slutdokumentation av arbetsprövning" kommer 
att utgöra ett viktigt underlag för läkare och FK i sin bedömning av arbetsförmågan. Allt för att få rätt 
intyg och på så sätt spara resurser. 
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Karlskrona kommun beviljades 2 551 200 kronor för perioden l januari 2011 - 31 december 2013 får 
projektet "Rocksam". Projektet vänder sig till personer från 18 år och uppåt. Prioriterad målgrupp är 
unga vuxna 18-30 år. Den som remitteras till projektet ska stå i beredskap att närma sig 
arbetsmarknaden men har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser innan personen kan anses stå 
till arbetsmarimadens förfogande. 

Projektspecifika mål 
Att 70 procent av deltagarna vid utskrivning från projektet går till arbete/studier, skrivs in vid 
Arbetsförmedlingen får annan åtgärd. 

Projektet har tillgång till 80 platser varav 50 är praktikplatser och inskrivningstiden är upp till 6 
månader. Projektet beräknar att ha en genomströmning på 120 personer även under 2013. 

Resultat 
Under 2013 har 123 personer deltagit i projektet av dem har 88 personer har skrivits ut. (35 kvinnor 
och 53 män) varav 17 till arbete och 4 till studier, 27 till Arbetsförmedlingen med åtgärd (jobready), 
13 till rehab/arbetsförberedande, 16 till social och/eller medicinsk behandling samt 11 av annan 
orsak. 

Projektledarens kommentar till resultatet 
Drygt hälften av de som skrivits ut från projektet under 2013 har antingen fått ett arbete, börjat 
studera eller betecknas som "jobready" och får en ny insats genom Arbetsförmedlingen. Detta är en 
ökning från föregående år då motsvarande var en tredjedel. Fler har fått arbete och fler har fått en 
arbetsmarknadsutbildning eller annan insats av Arbetsförmedlingen. Anledningen till detta är nog 
främst att koordinatorerna i Rocksam har utvecklat arbetsmetoder och en kompetens som fungerar för 
målgruppen. Vi har också arbetat mycket med samverkan. Många av de deltagare som remitteras till 
Rocksam står långt ifrån arbetsmarknaden. Många har neuropsykiatriska eller psykiska problem och 
har aldrig eller inte på mycket länge varit i gång i någon arbetsmarknadsåtgärd eller arbete. Med 
tanke på detta så är det glädjande att så pass många går vidare och får en egen försörjning. För de 
personer där vårt arbete har landat i fortsatt rehabilitering så har detta blivit möjligt genom ett gott 
samarbete och insatser genom AF, psykiatrin, IPS projektet och kommunens handläggare. 
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Karlshamns kommun beviljades l 240 000 kronor för perioden l januari 20 Il - 31 december 2013 för 
projektet "På Spåret". Projektet vänder sig till unga vuxna i åldern 18-29 år som är i behov av 
samordnad rehabilitering (minst två myndigheter inblandade direkt eller indirekt). I mån av plats kan 
andra åldersgrupper bli aktuella. 

Projektspecifika mål 
70 % av de inskrivna i På Spåret ska gå vidare i ordinarie samverkan 
Försäkringskassan/ Arbetsförmedlingen, arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbetsförmedlingen eller 
egen försörjning genom arbete eller studier. Projektet ska ha 33 årsplatser, minst 50 deltagare i 
genomströmning. Av dessa ska minst 13,6 deltagare(2013), 18,8(2014) och 20(2015) vara i 
arbetsträning på minst 12 timmar per vecka. 

Resultat 
På Spåret i Karlshamn har haft 45 deltagare inskrivna under året, och av dessa har 22 hunnit avlutas. 
Av dessa 22 har 7 gått vidare till jobb, 5 till studier och l O till ytterligare rehabilitering. 
Antalet deltagare som varit i arbetsträning i minst 12 timmar per vecka har varit 16,4 stycken i snitt 
över 12 månader under 2013. 

Projektledarens kommentar till resultatet: 
På Spåret i Karlshamn har haft, som vi ser det, goda resultat. Det har ändå funnits en tendens att 
deltagarna i projektet har stått längre ifrån arbetsmarknaden jämfört med tidigare år och därmed har 
rehabiliteringstiden blivit längre. Här behövs en ännu större grad av samverkan för bästa resultat för 
individen. 
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Ronneby Kommun beviljades l 375 000 kronor för att genomföra projektet Ansats Ronneby under 
2013. Ansats Ronneby vänder sig till personer i åldern 18-30 år, i mån av plats även i åldern 30-45 år, 
som är i behov av samordnad rehabilitering för att komma närmre arbetsmarknaden. 

Projektspecifika mål 
F ör deltagama i projektet är målen: 
• Alla deltagare i projektet ska efter avslutad projekttid ha en myndighetsgemensam 

handlingsplan. 
• Minst 75% av deltagama ska fullfölja deltagandet i projektet 
• Minst 50% av deltagama ska efter projekttiden vara sysselsatta i arbete, utbildning eller 

arbetsmarknadsåtgärd. 
• Beroendet av försörjningsstöd hos deltagama ska minska under projekttiden. 

Resultat 
Under 2013 har 53 personer varit inskrivna i projektet Ansats Ronneby, av dessa var 28 kvinnor och 
25 män. Medelåldern låg på ca 27 år, där den yngste deltagaren var 20 år och den äldste 37 år. Av de 
53 som deltagit har vi under året avslutat 38 personer. 
De myndigheter som har remitterat personer till oss har under året varit: Ronneby kommun 
(Försörjningsenheten, Råd och stöd vux) 22 deltagare, Försäkringskassan 14 deltagare, Psykiatrin 12 
deltagare samt Arbetsförmedlingen (AF) 5 deltagare. 

Av de 38 personer som deltog i projektet 2013 har: 
• 8 deltagare fått arbete 

• 4 deltagare gått till olika former av studier 
• 17 deltagare gått över från annan huvudremittent till AF efter projekttidens slut 
• 4 deltagare har ansökt om sjuk- eller aktivitetsersättning 
• 3 deltagare har gått över till annan insats (l deltagare till Krami och 2 deltagare till AMA) 

2 personer har brutit under projekttiden (l deltagare för att gå över till AMA och en deltagare för att 
gå från Psykiatrin in i Kommunens Daglig verksamhet). 
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De deltagare vi träffat under året är personer som inremitterande myndigheter inte ansett sig kunna ge 
det stöd de behövt eller uttömt de resurser de haft till sitt förfogande och därfOr inte lyckats komma 
vidare med individen. Vi kan se att trenden under året har varit att personer som kommit till oss har 
stått längre och längre ifrån arbetsmarknaden, vilket påverkat vårt resultat. Vi har mött ett antal 
deltagare där varje individ haft fler psykiska och neuropsykiatriska diagnoser och en större grupp vi 
har benämnt som "Brukets barnbarn" med stora psykosociala hinder. Vi har fått lägga mycket tid på 
att hjälpa deltagaren att få vardagen att fungera i form av tillexempel ansökan om God man eller 
ansökan om Kommunens psykosociala team. Mycket av arbetet kring deltagarna har handlat om att 
skapa nätverk och arbeta i samverkan med berörda myndigheter, vilket har varit en förutsättning för 
att individen skulle komma vidare och få rätt typ av hjälp både under och efter projekttidens slut. "Att 
lyckas" har i enskilda, fall handlat om att deltagaren tillexempel kommit till psykiatrin eller fått en 
diagnos. Något som har försvårat ett bra resultat har handlat om bristen på strukturerade 
arbetsträningsplatser där grundläggande fårdigheter skulle behöva tränas innan deltagaren gått ut i en 
praktik på den öppna arbetsmarknaden. Ytterligare en svårighet har varit när deltagaren, för att 
komma vidare i processen, behövt ett underlag från en myndighet till en annan, och det av olika skäl 
inte gått att få. Dock vill vi ändå påstå att vi i de flesta fall, utifrån förutsättningarna och utifrån 
individperspektiv, lyckats väl. Remitterande myndigheter har under året fatt en tillit till vår förrnåga 
och kunskaper om projektet har spritt sig till enskilda handläggare och personal inom psykiatrin, 
vilket skapat en god grund för samverkan. 
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Landstinget Blekinge (Blekinge kompetenscentrum) beviljades 2 772 190 kronor under 2013 för 
projektet Kultur och Hälsa. Projektägare är Landstinget Blekinge genom Blekinge 
kompetenscentmm. Samarbetspartner är kommunernas socialpsykiatri och landstingets psykiatri, 
mellanvården främst. Blekinge läns bildningsförbund, Region Blekinge med flera. 

Projekt Kultur och hälsa i Blekinge vill förbättra livskvaliteten och hälsan och ge en möjlighet till 
återhämtning för individer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar. Forskning visar att 
människor som deltar i kulturlivet eller kulturskapande har bättre hälsa. Genom kulturens möjligheter 
att erbjuda upplevelser, insikt, delaktighet och inflytande i samhället kan kulturaktiviteter motverka 
och förebygga ohälsa. Projektet använder en bred defmiton av kultur som även omfattar natur, kost 
och motion. Det långsiktiga målet är att kultur ska vara en självklar del i en hälsofrämjande vård och 
omsorg. Projektets syfte är även att öka förståelsen och kunskapen om sambandet mellan kultur och 
hälsa. Detta görs bland annat genom en årlig konferens och utbildningsdagar för personal där aktuell 
forskning kring ämnet presenteras. 

Projektspecifika övergripande målsättningar fOr Kultur och Hälsa 
• Varje år genomföra olika insatser genom delprojekt för brukare/patienter, som utgår från varje 

kommuns förutsättningar. 
• 500 personer ska under 3 års tid delta i projektet, av dessa ska ca 40 % utgöras av personal. 
• Varje år erbjuda projektledning, kultur och fritidskonsulenter samt personal inom landstingets 

psykiatri och kommunernas socialpsykiatri möjlighettill kompetenshöjning i olika former, 
när det gäller området kultur och hälsa. 

• Genomföra årliga konferenser där vi inspirerar och sprider kunskap om ny forskning i syfte att 
främja kultur och hälsa i vård och omsorg. 

• Medverka i olika nätverk och konferenser, både regionalt, nationellt och om möjligt 
internationellt. 

• Hitta nyskapande samarbetsformer och nya metoder inom området genom att bland annat 
använda ny teknik och sociala medier. 

• Utvärdera resultaten av insatserna och processerna, utfallsmått av såväl kvantitativt som 
kvalitativt slag kommer att användas. 

Resultat 
• Vi har ordnat tre olika inspirationsdagar för personal inom kommunernas socialpsykiatri samt 

landstingets psykiatri. På temat natur, kultur, kost och motion. Ca 60 personer har höjt sin 
kompetens på området. 

• Vi har tillsammans med Region Blekinge och Blekinge läns bildningsförbund genomfört en 
konferens i Blekinge där ca 200 personer närvarade. 

• Vi har haft nio olika Kultur och Hälsa grupper igång under en 14 veckors period. ca 45 
brukare/patienter har deltagit i aktiviteterna. 

• Vi har skapat en grund för en digital Kultur och hälsa utbildning. 
• Vi har intervjuat och skattat personal och brukare 
• Vi har utbildat 12 gruppledare från kommun och landsting till att hålla i gruppaktiviteter för 

deltagare. 
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Landstinget Blekinge (Blekinge kompetenscentrum) beviljades l 613 787 kronor under 2013 för 
projektet Klara Livet. Projektet Klara Livet är en social innovation i form av en modell för aktiv 
rehabilitering av individer i socialt utanförskap som på sikt har kapacitet att nå en egen försörjning. 
Landstinget Blekinge äger projekt och koncept. Europeiska Socialfonden och Samordningsförbundet 
i Blekinge är medfinansiärer. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och Coompanion i 
Blekinge är samarbetspartners. 

Syfte 
Syftet med projektet är att genom gruppaktiviteter lära ut hållbara metoder för att på individuell nivå 
öka tilltron till den egna förmågan och att via yrkespraktik eller socialt företagande komma närmare 
utbildning eller anställning. 

Syftet med förlängningen av Klara Livet är att ta till vara all kunskap, kompetens och data som har 
genererats under pågående projekttid för att stödja en implementering av konceptet. Det kommer att 
ske i form av en försöksverksamhet till ett företag. På så sätt fördjupas målet med projektet. 
Därigenom tillgodoses en del av de stora samhälleliga och individuella behov vi ser idag. Projektet 
möter målgruppens sysselsättningsbehov. 

Projektets syfte är också att arbeta vidare med de internationella partners i form av transnationellt 
arbete med det finska projektet "Mood for work" och det europeiska nätverket ENOPE. 
Bearbetning av insamlade data kommer att fördjupas inför utvärdering och analys ur en 
hälsoekonomisk synvinkel för att utvärdera samhällsnyttan med projektet. 

Målet är att utveclda, kommersialisera och sprida Klara Livet som en social innovation med syfte att 
bidra tilllokal utveckling, ny välfärdslösning och fler arbetstillflillen för personer som har svårt att på 
grund av sin hälsa komma in på arbetsmarknaden. 

Projektspecifika målsättningar för Klara Livet 
• 100 deltagare som avslutar sin utbildning under 2013 

• ProjektdeJatagarna ska efter insatsen ha närmat sig arbetslivet och egen försörjning genom 
utbildningsinsatserna i kombination med praktik i befintliga företag och/eller via 
inknbatorverksamhet med mål att främja intresset för ett socialt eller kooperativt företagande 

• Efter hela projekttiden (augusti 2013) ska 100 personer ha kommit tillbaka till arbetslivet och 
att projektet ska ha lagt grunden för minst två nya sociala eller kooperativa företag. 

• Individens upplevda hälsa ska ha stärkts 
• Deltagama ska under projektet dels få en stärkt självkänsla och dels få verktyg till att göra 

sådana förändringar i sitt liv att de efter projektet eller inom rimlig tid, kan klara sin egen 
försörjning. 

• Att skapa en långsiktigt hållbar modell, som kan spridas till Landsting, Försäkringskassan och 
kommuner såväl lokalt, regionalt som nationellt och transnationellt. 

• Samverkansaktörerna avser att implementera metoden/modellen i sina ordinarie verksamheter. 

Resultat 
Projektet Klara Livet pågår mellan februari 2011 och augusti 2014. 20 kurser på 22 veckor har 
genomförts på de fYra folkhögskolorna i Blekinge, enligt plan. Sammanlagt har 285 deltagare i 
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åldrarna !8-64 år gått hela kursen. Hittills har !Il deltagares självupplevda hälsa utvärderats. 
Betydande förbättringar visades vad gäller allmän hälsa, psykisk hälsa, självkänsla, självförtroende, 
sovvanor, matvanor och hantering av symtom. Efter avslutade kurser har uppföljningar gjorts om 
deltagarnas nuvarande sysselsättning. Dessa visar att 39% fått arbete, påbörjat studier eller 
praktiserar. 

6.3 100 Nya Möjligheter 
Landstinget Blekinge beviljades 530 000 kronor under 20!3 för projektet l 00 Nya Möjligheter. 
Blekinge har en hög arbetslöshet, framför allt bland ungdomar. Unga arbetslösa är en utsatt grupp 
med risk att drabbas även av psykisk ohälsa. Har man svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden 
kan det också finnas en ökad risk för problem med utanförskap, risk för sämre hälsa, ogynnsamma 
levnadsvanor och sämre ekonomi. 
Mot bakgrund av detta beslutade landstingsstyrelsen att skapa 40-50 tidsbegränsade anställningar per 
år inom landstingets olika verksamheter. Anställningarna ska ha en varaktighet på sex månader och 
projektet pågår till3! december 2014. 

Omgång l 
Under första omgången i projektet, i slutet av 20!2 och i början av 20!3, anställdes 24 ungdomar. De 
anställdes på olika avdelningar inom landstinget och har funnits inom Blekingesjukhuset, Psykiatrin, 
Primärvården och Landstingsservice. De anställdes som undersköterskor, sjukvårdbiträden, 
kanslister, tekniker, vaktmästare, snickare och förrådsbiträden. Ungdomarna i projektet har fungerat 
som extra personal och deras uppgift har varit att hjälpa till med sådant som andra inte hinner med. 

Omgång2 
Under hösten 2013 har omgång 2 inletts. Tack vare det goda ryktet ungdomarna fick i omgång l, var 
det inga problem att få ihop nya platser. De nya platserna förhandlades fram under sommaren och i 
dag är 2! platser tillsatta. Platserna finns inom Blekingesjukhuset, Primärvården, Psykiatrin, 
Landstingsservice och på Hjälpmedelscenter. En skillnad från första omgången är att fårre anställts 
som undersköterskor. Detta då det inte finns så många utbildade undersköterskor som är berättigade 
att vara med i projektet. De flesta ungdomarna är anställda som sjukvårdsbiträden eller kanslister, 
men det finns också tre tekniker, en städerska, en kock, en vaktmästare och en undersköterska.En 
svårighet under hösten har varit att Arbetsförmedlingen inte kunnat lämna fårslag på sökande i den 
takt som behövts för att kunna hålla tidplanen. Orsaker till detta kan vara att informationen om 
projektet inte spridits tillräckligt mycket inom Arbetsförmedlingen, men det kan också ha berott på 
tidsbrist hos handläggarna. 

Omgång3 
Innanjulen 20!3 lämnades ytterligare 30 platser till Arbetsförmedlingen. Platserna är inregistrerade 
och de första ansökningarna kommer att överlämnas tilllandstinget under januari 2014. Redan nu 
märks ett ökat intresse och Arbetsförmedlingen väntas lämna över fler ansökningar är tidigare. Den 
här omgången finns en stor del av platserna på vårdavdelningar inom Blekingesjukhuset men även 
Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen, Landstingsservice, Primärvården och Kompetenscentrum är 
med. 

6.4 Beroendevård i Samverkan (Bis) 
Landstinget Blekinge beviljades 840 000 kronor under 2013 för projektet Beroendevård i Samverkan. 



Samordningsförbundet i Blekinge län 
222000-2451 

15(26) 

Inventering av personer med samsjuklighet i Blekinge- skattning av behov av vård och stöd 
Arbete med sammanställning av resultatet av inventeringen i samarbete med Linneuniversitetet En 
konferens har genomförts där resultatet av rapporten presenterades i kombination med föreläsning om 
samsjuklighet Den länsövergripande arbetsgruppen har sedan prioriterat förbättringsförslagen och 
kommer under 20 14 arbeta fördjupat med några av förslagen. 

Samordnad individuell plan (SIP) 
Informationsmöten och uppföljningsmöten har genomförts kommunvis med chefer och personal från 
kommunernas socialpsykiatri och missbruks- och beroendevård, psykiatri och primärvård. 
SIP-dokumenten har reviderats och samordnats så att det nu finns en rutin och plan som omfattar 
både personer med missbruk/beroende och vuxna med psykisk funktionsnedsättning. 

Utveckling av den organisatoriska strukturen för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan 
kommuner och landstinget 
Kontinuerliga möten har genomförts med den länsövergriande styrgruppen och den länsövergriapnde 
arbetsgruppen. 

Den länsövergripande styrgruppen har oroformerat sig och hanterar nu följande samverkansavtal: 
Länsövergripande samverkansavtal rörande personer med riskbruk, missbruks- och 

beroendeproblematik i Blekinge 
- Länsövergripande samverkansavtal rörande personer från 18 års ålder med psykiska 

funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda huvudmännen 
samtidigt 

- Länsövergripande avtal - ansvarsfördelning och samordning till barn och ungdomar 
upp tiill8 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer under 
huvudmännen 

Tillnyktringsavtal 
Tillnyktringsavtalet har utvärderats tillsammans med kommunerna och landstinget, reviderats och 
fattats beslut om. 

Samverkansavtal 
Det har under året bildats lokala styr- och arbetsgrupper som har tagit fram lokala samverkansavtal 
utfrån det länsövergipande samverkansavtalet 

Nätverksarbete 
Processledaren har deltagit ibland annat i nationellt nätverk för utveckling av missbruks- och 
beroendevården och i länets nätverk för stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO). 

Kompetensutveckling 
En utbildning i Lagen om Vård av Missbrukare i vissa fall (L VM) har genomförts. 
Två fördjupningskurser har genomförts. 

Brukarmedverkan 
Camilla Svenonius RFHL har deltagit vid ett länsövergripande arbetsgruppsmöte för att föreläsa om 
brukarmedverkan på individuell och organisatoriks nivå. 
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Försälaingskassan beviljades 350 000 la under 2013 som medfinansiering till ESF-projektet AMA 
(Med aktivitetsersättning mot arbete). 

AMA är ett samarbetsprojekt mellan Försälaingskassan och Arbetsförmedlingen och är uppbyggt av 
två delprojekt med geografisk avgränsning till Malmö Stad och Blekinge län. Försälaingskassan är 
projektägare. AMA finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF), FINSAM i Malmö och Blekinge, 
Försälaingskassan och Arbetsförmedlingen. 

Beviljandet av FINSAM-medel i Blekinge grundar sig på behovet av en utvecklad samverkan laing 
unga med aktivitetsersättning för att nå målet arbete och att vi inom projektet har för avsikt att 
identifiera nya arbetsmetoder och en gemensam arbetsprocess mellan Försälaingskassan och 
Arbetsförmedlingen för att påverka nuvarande strukturer. 

400 ungdomar i Malmö stad och Blekinge län kommer att ingå i projektet. Målet är att alla deltagare 
ska ha en framtidsplanering, 35 procent ska få ett arbete eller börja studera och aktivitetsnivån hos 
deltagarna ska öka. Vid projektets slut ska Försälaingskassan och Arbets-förmedlingen i Malmö och 
Blekinge ha kommit dit att tiden med aktivitetsnedsättning innebär en möjlighet för unga människor 
med funktionsnedsättning att få aktivt stöd åter till arbete och/eller studier. 

I Blekinge arbetar 3 coacher från Försälaingskassan och 2 coacher från Arbetsförmedlingen 
tillsammans och de kommer att skapa en framlidsplanering för 200 unga med funktionsnedsättning. 

7.2 Krami Blekinge (Karlskrona kommun) 
Under 2011 beslutade Samordningsförbundet att medfinansiera Krami Blekinge som pågår till och 
med 2013. Krami Blekinge är ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen 
samt kommunerna Karlslaona, Ronneby och Karlshanm. Projektet erbjuder personer med laiminellt 
förflutet möjlighet att via ett vägledningsprogram finna, få och behålla ett arbete eller en utbildning. 
Målet är också att deltagarna ska leva ett laglydigt liv, vara självförsörjande och bli aktiva i nya 
sociala sammanhang. 
Samordningsförbundets medfinansiering användes till anställning av en fritidsledare 
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Samordningsförbundet i Blekinge avsatte 500 000 kronor i budgeten 2013 för förstudier. Syftet med 
förstudier är att stimulera samverkan mellan myndigheter att erhålla kunskap som senare kan 
resultera i genomförandeprojekt Samordningsförbundet beviljade 2 förstudier under 2013. 

8.1 Förstudie IPS Karlshamn (Karlshamns kommun) 
Karlshamns kommun beviljades 162 500 kronor avseende en förprojektering av arbetsinriletade 
insatser. Förprojektet har vänt sig till personal inom kommun och landsting som möter målgruppen 
som omfattas av kommunens socialpsykiatri och som bedöms behöva en längre tids rehabilitering än 
nuvarande Finsamprojekt "På Spåret" kan erbjuda. Andra målgrupper som personalen möter är 
individer som står inför en genomgripande livsstilsförändring för att anses anställningsbara samt även 
individer som skulle behöva sysselsättningsinsatser liknande de socialpsykiatrin kan erbjuda, men 
som av olika anledningar inte tar del av dessa. 

8.2 Förstudie Social Franchising (Karlskrona kommun - Näringslivsbolaget) 
Näringslivsbolaget i Karlskrona kommun beviljades 125 000 kronor till en förstudie vars syfte var att 
undersöka etablering av ett socialt företag i Karlskrona kommun. Förstudien har resulterat i att det 
under 2014 kommer att starta ett socialt företag. 

9. Uppföljning/utvärdering 
Finansiell samordning ska följas upp och utvärderas ur olika perspektiv. Utvärderingarna ska 
fokusera på effelcter för individ, organisation och samhälle. statskontoret har regeringens uppdrag att 
genomföra den nationella utvärderingen. 

Alla insatser/projekt som finansieras av Samordningsförbundet ska följas upp och så långt det är 
möjligt ska resultat i form av minskat bidrags beroende, sysselsättning och upplevd hälsa beskrivas. 
Det nationella Systemet för Uppföljning av Samverkan (SUS) ska användas. Utöver denna 
uppföljning ska varje projekt årligen redovisa och kommentera resultaten i mätningen samt beskriva 
genomförandet av projektet och kommentera hinder och framgångsfaktorer. 

Under 2013 har Samordningsförbundet i Blekinge genomfört aktiviteter i pågående 
samverkansprojekt för att öka kunskapen i SUS. 
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l O. Ekonomiskt utfall 

Förbundets ekonomi är under god kontroll. Under 2013 gör Samordningsförbundet ett resultat på 
-558 tkr. Under 2013 hade förbundet intäkter på 13 500 tia i form av medlemsavgifter samt ett 
överskott på 1837 tia från föregående år vilket gav en total budgetram på 15 337 tkr. Pågående 
projekt och sam verkansakli viteter genererade under 2013 kostnader för 13 079 tkr. Planerade 
projektkostnader för 2013 inklusive samverkansaktiviteter var beräknat till 
13 433 tkr. 

Av beviljade projekt och förstudier så var det Ansats Ronneby, Rocksam, Karlskrona, Krami samt 
Min Väg Sölvesborg som återförde medel till Samordningsförbundet Förklaringen till detta återfinns 
i att projekten inte kom upp i planerat deltagarantal samt en vakans. 

Samordningsförbundet har under 2013 hållit sig inom sina budgetramar och haft en budget i balans i 
det avseende att vi inte har förbrukat mer än tillgängliga medel om man med tillgängliga medel 
räknar med det egna kapitalet. Vid 2013 års slut hade Samordningsförbundet ett eget kapital på 1279 
tia. 

Samordningsförbundet har under 20 13 strävat efter ett nollresultat och har lyckats minska tidigare års 
överskott. Under året har ränteintäkterna varit goda och ger ett tillskott på 42 tkr, ett tillskott som inte 
var budgeterat. 

Vi har under 2013 haft god kontroll över ekonomin. Varje projekt har hållit sig inom de ekonomiska 
ramar som de var beviljade och de har regelbw1del rapporterat projektens resultat till Förbundschefen 
som i sin tur rapporterat till styrelsen. Under året har Nationella Rådet givit ut riktlinjer till 
Samordningsförbunden gällande storleken på förbundens egna kaptial. Styrelsens uppfattning är att 
förbundets egna kapitalligger väl i linje medNationella Rådets riktlinjer. Under 2013 har 
Samordningsförbundet satt upp mål för god ekonomisk hushållning. Målen är: 

* Det övergripande finansiella målet är en budget i balans. 
* V erksarnheten skall bedrivas inom den budgetram som beslutats av förbundsstyrelsen 
* Samordningsförbundet skall vara sj älvfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte 

teckna lån eller krediter utöver vad som krävs för att verksamheten ska fungera. 

Resultat (tkr) Utfall2013 Budget 2013 
Intäkter 13 500 13 500 
Projektkostnader -13 079 -13 727 
Övriga kostnader -205 -187 
Personalkostnader -816 -820 
Ränteintäkter 42 
Summa -558 -1234 
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Resultaträkning 

Verksamhetens intäkter 
Samverkansinsatser 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 

Verksamhetens nettokostnader 

Ränteintäkter 
Räntekostnader 

Resultat före extraordinära poster 

Årets resultat 

Not 

l 
2 
3 
4 
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2013 2012 

13 500 13 425 
-13 079 -Il 870 

-205 -259 
-816 -794 

-600 502 

42 109 
-3 

-558 608 

-558 608 
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Balansräkning 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 
Övriga kortfristiga fordringar 
Kassa och Bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital 
Eget kapital 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
Leverantörsskulder 
Övriga upplupna kostnader 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 
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Not 2013-12-31 2012-12-31 

5 l 931 2 433 
3 123 5 317 

5 054 7 750 

5 054 7 750 

6 
l 837 l 230 
-558 608 

l 279 l 838 

328 
7 3 447 5 912 

5 054 7 750 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Årets resultat 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets sint 

2013 

-558 

502 
-2 137 

-2 193 

-2 193 
5 317 

3 123 
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2012 

607 

-2 402 
2 006 

211 

211 
5 106 

5 317 
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Noter 

Not l Samverkansmedel 

Försäkringskassan l Arbetsförmedling 
Karlshanms kommun 
Karlskrona kommun 
Olofströms kornmun 
Sölvesborgs kornmun 
Landstinget Blekinge 
Ronneby kommun 

Not2 Samverkansinsatser 

Projektkostnader Landstinget Blekinge 
Projektkostnader Karlskrona kommun 
Projektkostnader Karlshanms kommun 
Projektkostnader Olofströms kommun 
Projektkostnader Sölvesborgs kommun 
Klara livet 
Samverkansaktivitet 
AMA 
Projektkostnader Krami 
Ansats Ronneby 
Förstudie Bomendevård 
Projektkostander kur 
l 00 nya möjligheter 
Förstudie kultur och hälsa 
Trepartsförv 
Projektkostnader kultur och hälsa 
Förstudie ips Karlshamn 
Beroendevård 
Förstudie Karlskrona 
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2013 2012 

6 750 6 750 
675 675 

l 350 l 350 
337 338 
338 338 

3 375 3 375 
675 600 

13 500 13 426 

2013 2012 

l 297 
2 464 3 133 
l 240 l 288 

800 814 
599 567 

l 614 2 910 
45 

350 359 
331 406 

l 251 514 
230 

14 
530 74 

107 
113 

2 772 
163 
840 
125 

13 079 Il 871 
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Not3 Övriga externa kostnader 

2013 

Lokalhyra 12 
Resekostnader 16 
Representation 4 
Kommunikation lO 
styrelsearvode 26 
Ersättning till revisorer 30 
Möteskostnader l 
Redovisningstjänster 4 
Konsultarvoden 
Föreningsavgifter 36 
Räntekostnader 57 
Övrigt lO 

Summa 206 

Not4 Personalkostnader 

2013 

Lön 759 
Utbildning 2 
Pensionsförsäkring 30 
Övriga lönekostnader 25 

Summa 816 

Verkställande tjänsteman är anställd av Samordningsförbundet men lön utbetalas från Landstinget 
Blekinge som sedan fakturerar förbundet för lönekostnaden 

2012 

49 
20 

l 
10 
38 
71 

l 
lO 
21 
32 

6 

259 

2012 

732 
5 

45 
11 

793 
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Nots Kortfristiga fordringar 

Momsfordran 
Ronneby medlemsavgift 
Övriga kortfristiga placeringar 
Återbetalning moms 
Medlemsavgift Karlshamns kommun 
Medlemsavgift Sölvesborgs kommun 
Medlemsavgift Karlskrona kommun 
Medlemsavgift Landstinget Blekinge 
Medlemsavgift Ronneby kommun 
Medlemsavgift Olofströms kommun 
Ingående moms 

Summa 

Not 6 Eget kapital 

Eget Kapital 
Ingående eget kapital 
Årets resultat 

2013 

74 

142 
169 
84 

338 
844 
169 
84 
28 

l 932 

2013 

l 837 
-558 

l 279 
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2012 

74 
600 

l 519 
241 

2 434 

2012 

l 230 
608 

l 838 
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Not7 Övriga upplupna kostnader 

Landstinget Blekinge (Liv i livet ung) 
Landstinget Blekinge (Klara Livet) 
Landstinget Blekinge (l 00 nya möjligheter) 
Sölvesborgs kommun (Pinsam S-borg) 
Karlshamns kommun (Pinsam 2 Karlshamn) 
Ronneby Kommun (Ansats Ronneby) 
Karlskrona kommun (Rock) 
Projekt Krami 
Projekt kur 
Förstudie kultur och hälsa 
Förstudie Karlskrona 
Upplupna kostnader bokslut och revision 
Upplupen lön Olof 
KPAPension 
Landstinget Blekinge 
Landstinget Blekinge 
Ronneby kommun 
Karlshamns kommun 
Projekt Rocksam 
Krami Blekinge 
Projekt Sölvcsborg 
Upplupen kostnad i Karlskrona AB 
Upplupen kostnad Sölvesborgs kommlm 
Övrigt 

Summa 
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2013 2012 

853 
2 910 

74 
226 
322 

41 225 
852 

31 
14 

107 
113 

60 
384 

7 
l 451 

133 
227 
250 
495 

34 
120 
125 
120 

185 

3 447 5 912 
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Till 
Samordningsförbundet i Bleking län 
Kommunfullmäktige i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, 
Olofström och Sölvesborgs kommuner. 
Landstingsfullmäktige i Bleldnge län 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2013 

Samordningsförbundet i Blekinge län, Organisationsnummer 222000-2451 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet i Bleldnge län, org nr 222000-2451, för verksamhetsåret 2013 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen 
Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen 
ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de 
föreslaifter som gäller för verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen samt 
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
och förbundsordningen på grundval av vår granskning. 

Vi har utfört vår gransirning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, 
kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Vår gransirning innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. Vid denna riskbedönn1ing beaktar revisom de delar av den intemakontrollen som är relevanta för 
hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
gransirningsåtgärder som är äodamålsenliga med hänsyn till omständighetema, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i förbm1dets interna kontroll. Gransimingen innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår gransirning av årsredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållaoden i förbundet för att kunna bedöma verksamheten i 
förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreslcrifter som gäller för verksamheten. 



Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs får att ge rimlig grund för 

bedömning och ansvarsprövning. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordnings förbUlldet bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpU!lkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontroll har varit tillräcklig, 
att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de fmansiella mål och verksamhetsmål som är 
uppställda enligt förbU!ldsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommU!lal redovisning. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöterbeviljas ansvarsfrihet får verksamhetsåret 2013. 

Karlskrona den april2014 

Berth Larsson 
Auktoriserad revisor 
Deloitte AB 
Revisor utsedd av staten 

Bilagor: 
De sakkunnigas rapport 

På! Welterling 
Revisor utsedd av Bleldnge 
läns kommuner 

Ingeborg BraUll 
Revisor utsedd av 
Landstinget i B lekinge län 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL AU 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-

§ 2014/1477 

Fortsatt avtal med Landstinget Blekinge om patientnämndsverksamhet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

att godkänna förlängning av avtal om patientnämndsverksamhet fr.o.m 2015-01-0 l och 
tills vidare 

att kostnaden täcks inom omsorgsnämndens ram. 

Sammanfattning 

I enlighet med de möjligheter för kommunerna att överlåta tilllandstinget att för deras 
räkning bedriva patientnämndsverksamhet har Förtroendenämnden Blekinge avtal med 
samtliga länets kommuner sedan åtskilliga år om detta. De har hittills löpt på fYra år 
motsvarande den politiska mandatperioden. Avtalen ska förnyas inför 2015 under första 
halvåret 2014. 

Landstinget Blekinge har översänt ett förslag till förlängning av avtal mellan 
Landstinget Blekinge och Karlshamns kommun om patientnämndsverksamhet fr.o.m 
2015-01-0 l och tills vidare, med sex månaders uppsägning för båda parter. 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse och protokoll från Landstinget Blekinge 2014-04-04 
• A vtalsförslag. 

Protokollet ka skickas till 

Landstinget Bl inge 
omsorgsnämnde 
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lANDSTINGET BlEKINGE 

2014-04-04 
Ont 20 14-0002A 

Förtroendenämnden Blekinge 
Förtroendenämndens kansli 
Ronny Andersson 
Tel 0455-731090,0734-471038 

Karlshamns Kommun 
Rådhusgatan 10 
374 81 Karlshamn 

Förslag till fortsatt avtal med Landstinget Blekinge om patientnämndsverksamhet 

l enlighet med de möjligheter för kommunerna att överlåta tilllandstinget att för deras räkning 
bedriva patientnämndsverksamhet som finns i 3 § Lag om patientnämndsverksamhet mm, har 
Landstinget Blekinge avtal med samtliga länets kommuner om detta sedan åtskilliga år. Avtalen 
har löpt på fyra år motsvatande den politiska mandatperioden. Nu gällande avtallöper ut 2014-
12-31, och förslag om förlängning ska av endera parten tillställas den andra senast 6 månader 
innan avtalets upphörande. Landstinget Blekinge genom Förtroendenämnden Blekinge erbjuder 
härmed förnyelse av avtalet f.o.rn. 2015 och framåt. 

Några förslag till förtydliganden och tillägg i avsikt att förbättra och utveckla samvetkan inom 
området har tillförts jämfört med tidigare lydelse. En del av dessa sket med stöd i de förändringar 
som Lag om patientnämndsverksamhet mm har gjorts senare år, bl.a. utökad 
informationsskyldighet Förändringsförslagen kommenteras i korthet nedan. 

§ 1. Utförligare bcskri.Yning ay uppdraget, baserat på Lag om patientnämndsverksamhet mm. 

§ 2. Förtroendenämndens skyldighet att tillhandahålla information till allmänhet och berörda 
förtydligas och utökas. 

§ }. Skyldigheten att lämna svar och efterfrågade besked till Förtroendenämnden vid 
handläggning av enskilda ärenden förtydligas. Denna skyldighet omfattat även eventuella privata 
utförare inom området som kommunen har avtal med. 

§ 4. Förtydliganden och utveckling av det ömsesidiga informations- och kommunikationsansvaret 
för att bidra till kvalitetsutveckling och ökad säkerhet inom berörda vetksamheter. 

§ 5. Namngivna kontaktpersoner med ansvar för överenskommelsen för respektive patt utses, för 
att underlätta kommunikation och utveckli.ng. 

§ 6. Informationsskyldighet om aktuellt bolag för patientförsäkring och kontaktperson i. 
eventuella försäktings frågor. 

• · · · · Förtroendenämnden Blekinga 
Postadress: 371 81 Karlskrona. Besöksadress: Wämö Center. Telefon: V:< 0455~73 1 O 00. 
E-post: fortroendenamnden@ltblekinge.se, ronny.andersson@ltblekinge.se Internet: www.ltblek~nge.se Org nr: 232100-0081 



§ 7. Löptiden föreslås vara tills vidare, i stället för att följa de politiska mandatpet~oderna, 
efteJ:som ingen omedelbar verksamhetskoppling till dessa finns. 

§ 8. Ersättaingen bygget på kommunens befolkning som andel av länets. Någon förändring i 
detta eller den årliga prisjusteringsklausulen enligt SKL:s årligen framtagna löneprisindex (LP!) 
föreslås in te. 

§ 9. Tar upp hantering av avtalet i fall av väsentliga förändringar som pltveJ:kar avtalets 
forutsättningar fcir endera parten, t.ex. genom lagstiftning. 

§ 10. Behandlar tolkning och tillämpning av avtalet och hantering av eventuell tvist. 

Detta avtalsförslag översändes som förhandsinfotmation. Av landstingets firmatecknare 
undertecknat avtalsförslag planeras översändas senast under juni månad, 

Kontaktperson för avtalet för Landstinget Blekinge är undertecknad, som också besvarar 
eventuella frågor. 

Med vänlig hälsning 

l onny Andersson • Verksamhetschef 

Bilagor: 

Avtalsförslag 
Protokollsutdrag 



Delges: 
Karlshamns konunun 
Karlskrona konunun 
Olofströms konunun 
Ronneby Konunun 
Sölvesborgs kommun 

Utdrag ur 

t!!!III_;Jt ""'.iGill 
LANDSTINGET BLEKINGE 

Protokoll fört vid sammanträde med Förtroendenämnden Blekinge 2014-03-27 

§ 24 

I enlighet med de möjligheter för kommunerna att överlåta tilllandstinget att för 
deras räkning bedriva patientnämndsverksamhet som finns i Lag om patient
nämndsverksamhet mm, har Förtroendenämnden Blekinge avtal med samtliga länets 
kommuner sedan åtskilliga år om detta. De har hittills löpt på fyra år motsvarande 
elen politiska mandatperioden. Avtalen ska förnyas inför 2015 under första halvåret 
2014. 

A vialenundertecknas av landstingsstyrelsen utsedda finnatecknare, landstingsråd 
och landstingsdirektör. 

S~mråcl i ärendet har skett med landstingsjuristen. 

Ärendet behandlades av Förtroendenämndens arbetsutskott14mars 2014 § 25. 

Förtroendenämnelen beslutade 

att godkänna förslag till förnyade avtal f.o.m. 2015 med länets konununer om 
patientnämnclsverksamhet. 

Vid protokollet 

Ronny Andersson 

{ 

Justeras 2014-03-29 

Karin J ep ps son 
Ordförande 

Rätt utdraget intygas 

Justeras 2014-03-31 

Siv Elofsson 

LI(}C& 
Justeringen har ~:l~1givits genom anslag 2014-04-03 

Förnyelse av avtal 
med kommunerna 
fom2015 
D nr 20 14-0002A 



D-nr 20 14-0002A 

Mellan Landstinget Blekinge och Karlshamns kommun träffas följande överenskommelse 

Överlåtelse av uppgift som patientnämnd 

§ l ALLMÄNT, UPPDRAGETS INNEHÄLL 

Förtroendenämnden i Blekinge åtar sig att åt Karlshamns kommun att bedriva patientnämnds
verksamhet i enlighet med lag (1998: 1656} om patientnämndsverksamhet m. m. och regle
mente för Förtroendenämnden. Förtroendenämnden ska bland annat stödja och hjälpa patien
ter inom den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner 
eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen 
(2001:453} som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård. Nämnden ska utifrån syn
punkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutvecklingen 
och hög patientsäkerhet i vården genom att hj!llpa patienter att få den information de behöver 
för att kunna ta till vara sina intressen i vården, främja kontaktema mellan patienter och vård
personal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet san1t rapportera iakttagelser och 
avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter. 

§ 2 INFORMATION TILL ALLMÄNHET OCH PATIENTER 

Förtroendenämnden i Blekinge fOrbinder sig att tillhandahålla och bekosta den patient· 
nämndsinformation i form av skriftlig information som ska finnas tillgänglig för allmänheten 
hos Karlshamns kommun. Karlshamns kommun ska se till att dess invånare och berörda verk
samheter i kommunen samt dess personal tar information om Förtroendenämndens verksam
het, såväl genom spridning av ovan nämnda informationen som genom information på kom
munens webbsida eller motsvarande samt i den allmänna kommuninformation som kan före
komma. Information om Förtroendenämnden tar utöver detta även ske på annat sätt. 

§ 3 STÖD FÖR HANDLÄGGNING A V ENSKILDA ÄRENDEN 

Karlshamn komnlUn och dess organ samt tjänstemän ska vara Förtroendenämnden i Blekinge 
behjälplig i sin handläggning av ärenden. Karlshamns kommun och dess organ samt tjänste
män ska snarast, och utan kostnad, ge nämnden den information och de svar som begärs som 
nämnden behöver för att fullgöra sina uppgifter. Detta gäller även de privata aktörer som be
driver hälso- och sjukvård enligt avtal med kommunen, vilka kommunen åtar sig att informera 
om detta. 
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§ 4 ÖMSESIDIGT INFORMATIONSANSVAR 

Förtroendenämnden i Blekinge ska till Karlshamns kommun årligen eller efter begäran redo
visa de ärenden som nämnden erhållit för handläggning i avidentifierat skick vad gäller be
rörd person och anmälaren. Förtroendenämnden ska till kommunen återfåra insikter om fOr
hållanden som kan påverka kvalitet och säkerhet, så att eventuella brister kan uppmärksam
mas, åtgärdas och förebyggas såväl på tjänstemannanivå som vid behov på politisk nivå. 
Kommunen ska informera Förtroendenämnden om de åtgärder som vidtagits eller planeras 
vidtas i kommunen för att torhindra upprepning a v det inträffade som fOranlett ärendet. 

§ 5 KONT AKTPERSONER 

Partema ska utse var sin kontaktperson med ansvar för överenskommelsen. När part byter 
kontaktperson eller kontaktuppgifter ska detta skriftligen meddelas den andra parten. 

§ 6 PATIENTFÖRSÄKRING 

Karlshamns kommun ska hålla Förtroendenämnden i Blekinge informerad om vilket fOrsäk
ringsbolag kommunen anlitar för patientförsäkringen samt vem som är kommunens kontakt
person i frågan. 

§ 7 AVTALETS VARAKTIGHET 

Denna överenskommelse gäller f o m 2015-01-01 och tills vidare, med sex månaders uppsäg
ningstid för båda parterna. 

§ 8 ERSÅTTNING TILL LANDSTINGET 

Ersättning för utf6rda tjänster för år 2015 är 66 1001 kr. Denna ersättning faktureras ärligen av 
Landstinget Blekinge och ska senast den l juli respektive är erläggas av Karlshamns kom
mun. För beriliming av beloppet för år 2016 ska användas ersättning för år 2015, höjt med 
utvecklingen av årsmedeltalet fOr landstingsprisindex (LP!) exklusive läkemedelskostnader. 
LPI fastställs av Sveriges kommuner och landsting. Samma princip används fortsättningsvis 
vid fastställande av ersättning varvid beloppet året ilire aktuellt år används som utgångsvärde. 

§9FÖRÅNDRADEF0RUTSÄTTNINGAR 

Uppkommer under avtalsperioden för endera parten väsentliga fOrändringar i förutsättning
arna för överenskommelsen, exempelvis ändringar i lagstiftningen, år partema berättigade att 
begära torhandling om ändringar i överenskommelsen som är direkt påkallade av detta. För
slag till förändring eller uppsägning av detta avtal kan aktualiseras av någon av partema och 
ska skriftligen tillställas den andra parten. Årenden som inkommit och inte hinner slutföras 
under eventuell uppsägningstid ska fullföljas av Fö1troendenämnden. 

1 Fakturerat belopp för 2014: 64 700 höjt med LP! en!. SKL:s prognos 14 febr 2014 + 2,2% 
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§JO TOLKNING OCH TVIST 

Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av överenskom
melsen ska i fOrsta hand lösas genom överläggning mellan Förtroendenämnden i Blekinge och 
Karlshamn kommun och om så är behövligt därefter avgöras av allmän domstol. 

§ Il 

Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar varav partema har tagit var sitt. 

Karlshamn den--/-- 2014 
För Landstinget Blekinge 

Kalle Sandström 
Landstingsstyrelsens ordflirande 

Peter Lilja 
Landstingsdirektör 

Karlshamn --/--2014 
För Karlshamns kommun 

Ordförande 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 5 98 

Omsorgsnämnden 2014-05-26 

§ 81 2013/1423 

Fordon inom LSS-~erksamheten- återrapport till Kommunfullmäktige 

Omsorgsnämndens beslut 

att ställa sig bakom framtaget fårslag tilllösning av fordonsfrågan inom 
omsorgsförvaltningen med planerad verkställighet 2014-1 O-O l. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-07 §50, att ge i uppdrag till 
omsorgsnämnden att fortsätta utreda behovet av fordon i LSS verksamheten 
samt att återrapportera uppdraget till kommunfullmäktige i juni 2014. 

Idag består LSS verksamheten, hemsjukvården och Socialpsykiatrin av ett antal bilar 
och bussar som används av personal vid fårflyttningar mellan arbetsplatser. Vissa 
tider på dygnet kan dessa bilar och bussar användas av andra verksamheter inom 
Omsorgsförvaltningen vid t.ex. brukares aktiviteter. 

För att få en bättre fordonshantering får de bilar som inte används dygnet runt i våra 
verksamheter, är bilpark ett alternativ. Ett flexibelt sätt att samutnyttja 
verksamhetemas fordon får att få högre beläggnings grad. I dagsläget finns det ca 35 
bilar och 5 bussar i Omsorgsförvaltningen som skulle kunna ingå i en bilpark. I 
bilparken kan personal boka bil får olika aktiviteter med brukare vid behov. 

Bokningssystemet får fordonen kan läggas på Outlook, precis som vi idag bokar in 
ett möte, kan vi boka in en bil som är ledig. Man kan i Outlook via anteckningar 
skriva var bilen finns att hämta, får att kunna boka närmsta bil, vem som lånar bilen 
med mera. Den som bokar en bil hämtar och lämnar bilen i den verksamhet där bilen 
är stationerad. Bilarna som finns i verksamheten idag kommer att finnas på 
respektive verksamhet även i en bilpark. Verksamheten där bilen är stationerad 
sköter underhållet av bilen, som rutinen är idag. 

Tillgång till bokningssystemet sköts av respektive verksamhet. Rutin får hur och när 
hämtning/ lämning ska ske upprättas av verksamheten. 

Administrationen kan skötas av assistent som får in underlag får reseräkning 
gällande vilken brukare som använt fordonet och till vilken verksamhet betalningen 
ska gå. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Förslag till organisation rörande fordon inom omsorgs
förvaltningens verksamheter, 2014-05-16. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 



2014-05-20 

Omsorgsnämnden 

Förslag till organisation rörande fordon inom omsorgs
förvaltningens verksamheter 

Bakgrund 
Nya Moderatema har via en motion föreslagit 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 utsträckning som 
tidigare. Samtidigt foreslås att finansiering, exempelvis i form av 
hyrespåslag for brukaren, utreds. 

l (2) 

På Omsorgsnämndens sammanträde 2013-06-20 § 99 behandlades ett 
medborgarforslag där fårslagsställaren 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 taxi verksamhet. En ekonomisk kalkyl fiuns 
framtagen gällande egna bilar i verksamheten samt kostnad får taxiresor inom 
kommunen. 

Överformyndamämnd 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 tiirvaras så att de ej 
sammanblandas. 

I dagsläget tillgodoses resorna i LSS-verksamheten genom Hirdtjänst, 
riksfårdtj änst, allmänna kommunikationer, taxi, eller med klientens eget 
fordon. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-07 att ge i uppdrag till 
omsorgsnämnden att fortsätta utreda behovet av fordon i LSS 
verksamheten samt att återrapportera uppdraget till kommunfullmäktige 
i juni 2014. 

Karlshamns Kommun • Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset • Besöksadress Kungsgatan 27 • 374 81 Karlshamn· Tfn 0454-817 00 ·Fax 0454-817 60 

E-post: omsorg@karlshamn.se · Internet: www.karlsharnn.se 



2 

Nuläget 
Idag består LSS verksamheten, hemsjukvården och Socialpsykiatrin av ett 
antal bilar och bussar som används av personal vid forflyttningar mellan 
arbetsplatser. Vissa tider på dygnet kan dessa bilar och bussar användas av 
andra verksamheter inom Omsorgsforvallningen vid t. ex. brukares aktiviteter. 

Bilpark 
F ör att få en bättre fordonshantering for de bilar som inte används dygnet runt 
i våra verksamheter, är bilpark ett alternativ. Ett flexibelt sätt att samutnyttja 
verksamhetemas fordon fcir att få högre beläggnings grad. 
I dagsläget finns det ca 3 5 bilar och 5 bussar i Omsorgsforvaltningen som 
skulle kunna ingå i en bilpark. I bilparken kan personal boka bil fcir olika 
aktiviteter med brukare vid behov. 

Bokningssystem 
Bokningssystemet for fordonen kan läggas på Outlook, precis som vi idag 
bokar in ett möte kan vi boka in en bil som är ledig. Man kan i Outlook via 
anteckningar skriva var bilen finns att hämta, for att kunna boka närmsta bil, 
vem som lånar bilen mm. Den som bokar en bil hämtar och lämnar bilen i den 
verksamhet där bilen är stationerad. Bilarna som finns i verksamheten idag 
kommer att finnas på respektive verksamhet även i en bilpark. Verksamheten 
där bilen är stationerad sköter underhållet av bilen, som rutinen är idag. 

Tillgång till bokningssystemet sköts av respektive verksamhet. Rutin for hur 
och när hämtning/ lämning ska ske upprättas av verksamheten. 

Administration 
Administrationen kan skötas av assistent som får in underlag for reseräkning 
gällande vilken brukare som använt fordonet och till vilken verksamhet 
betalningen ska gå. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Förslag till organisation rörande fordon inom 
omsorgs-forvaltningens verksamheter, 2014-05-16. 

Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att ställa sig bakom framtaget fOrslag tilllösning av fordonsfrågan inom 
omsorgsforvallningen med planerad verkställighet 2014-1 O-O l. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

Annelie Myrbeck 
Förvaltningschef 
Omsorgsforvattningen 

Annika Fröberg 
VerksamhetschefLSS stöd och 
serv1ce 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 92 

Kommunfullmäktige 2014-04-07 

§50 2014/322 

Motion om att utreda hur de boende inom handikappomsorgen kan få tillgång till 
fordon i samma utsträckning som tidigare samt möjlig finansiering 

Kommunfullmäktiges beslut 

att besvara motionen med vad som framkommit i utredningen och d11rmed anse den 
behandlad 

att ge omsorgsnämnden i uppdrag att fortsätta utreda behovet av fordon inom 
LSS-verksamheten 

att ge omsorgsnämnden i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige i juni 
månad 2014. 

Sammanfattning 

Marco Paulsson (M) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att utreda hur de bo
ende inom handikappomsorgen kan få tillgång till fordon i samma utsträckning som 
tidigare samt att utreda möjlig finansiering ex. med hyrespåslag för brukaren eller på 
något armat sätt. 

Motionen har remitterats till omsorgsnärnnden, tekniska nämnden och överförmyndar
nämnden för yttrande. Omsorgsnämnden redovisar i sitt yttrande att det inte finns möj
lighet för kommunen att tillhandahålla fordon på boendena mot betalning eller hyres
påslag för klienten, då det skulle utgöra en konkurrerande verksamhet med taxi verk
samhet. Nämnden redovisar även en ekonomisk kalkyl för extra leasingbilar för brukare 
inom omsorgsförvaltningen samt kostnader för resa med taxi. Tekniska nämnden redo
visar möjligheterna för omsorgsnämnden att leasa fordon respektive nyttja kommunens 
bilpool för behovet av fordon i verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

o Motion (M) 
• Omsorgsnämndens protokoll2014-0l-29 § 9 
o Tekniska nämndens protokoll 2014-01-22 § 18 
o Överförmyndamämndens protokoll 2013-10-19 § 145 
• Kommunstyrelsens protokoll2014-03-25 § 68. 

Yrkanden 

Magnus Gärdebring (M) med instämmande av Ingrid Ågård (MP) yrkar bifall till 
motionen. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 

Kommunfullmäktige 2014-04-07 

Forts§ 50 

Christel Friskopp (S) med instämmande av Sven-Åke Svensson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: 
att ge omsorgsnämnden i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige i juni 
månad20!4. 

93 

Eva Olsson Bengtsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, den 2:a att-satsen. 

Proposition l 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, den första att-satsen och 
Magnus Gärdebring (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun
styrelsens förslag, den första att-satsen. 

Proposition 2 

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag på kommunstyrelsens får
slag, den andra att-satsen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag, den andra att-satsen. 

Proposition 3 

Ordföranden ställer slutligen proposition på Christel Friskopps (S) tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandeL 

Protokollet ska skickas till 

Omsorgsnämnden 
Beslutsloggen 



LÄNSSTYRELSEN 
BLEKINGE LÄN 

l (l) BESLUT 

2014-04-17 
D nr 
201-1431-14 

Landstingsfullmäktige i Blekinge län 
371 81 Karlskrona 

Fördelning av fasta mandat mellan valkretsarna i Blekinge läns landsting man
datperioden 15 oktober 2014 -14 oktober 2018 

BESLUT 

Länsstyrelsen fördelar, med stöd av bestämmelserna i 4 kap. 9 och JO§§ vallagen (2005:837), de 42 
fasta valkretsmandaten inom valkretsarna i Blekinge läns landsting enligt nedan för mandatperioden 
15 oktober 2014-14 oktober 2018. 

Karlskronakretsen 
Ronnebykretsen 
Karlshamnskretsen 
Listerkretsen 

17mandat 
8 mandat 
9 mandat 
8 mandat 

Landstingsfullmäktige i Blekinge har 47 mandat. Av mandaten är 42 fasta valkretsmandat och åter
stoden u~ämningsmandat. Landstinget är indelat i fYra valkretsar. 

Fördelningen har skett med utgångspllllkt från det antal personer som har rösträtt i de olika valkretsar
na. Antal personer som har rösträtt har beräknats på grundval av uppgifterna i folkbokföringsregistret 
per den !mars 2014. Ingen förändring har skett mellan valkretsarnajämfört med fördelningen inför 
valet 2010. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Detta beslut kan överklagas hos Valprövningsnämnden genom skrivelse till Länsstyrelsen- se 
~ilaga. Beslutet k?mmer att kimgöras i ortstidningar samt i Post- och hrrilces Tidningar. 

Il ~: 1 (l 
c~,bkJt 

Kopia till 
Valnä111llderna i länets kommuner 
V almyndigheten, Box 12191, l 02 25 Stockholm 
SCB, 70 l 89 Örebro 

Postadress 

SE-371 86 KARLSKRONA 

Besöksadress 

skeppsbrokajen 4 

Telefon/Telefax 
010-22 40 ODD 
010-22 40 223 

E-posUwebbplats: Org.nr 
blekinge@lansslyrelsen.se 202100-2320 
www.lansstyrelsen.se/blekinge 



Karlshamn 2014-05-05 

Till Kommunfullmäktiges Ordförande och Ledamöter 

Läste nyligen i BLT att det skulle kosta 50 milj. Kronor att bygga om Karlshamns TORG 

Vi har ett mycket vackert och levande Torg i denna stad och blev förvånad över denna 

stora summa. Alla är överens om att nuvarande Torgpaviljong behöver ersättas av en 

vackrare byggnad med ett riktigt snyggt Cafe gärna byggt i en solfjädersform då många 

människor älskar att sitta där och dricka kaffe och titta på folk och det nuvarande är litet 

och torftigt. önskar en mer kontinental stil men att riva upp hela Torget och 

stenläggningen måste vara att ta i i överkant. 

Hela Europa kommer att ha problem i många år framöver och arbetslösheten är hög. 

Att i detta ekonomiska läge där vi inte har ett facit börja med ett så dyrbart projekt måste 

man vara försiktig med. 

Detta Kunde bli en fråga för en I<OMMUNAL FOLI<OMRÖSTNING 

l första hand väntar vi med spänning på det nya KULTURHUSET med BIBLIOTEI< som 

har utlovats och som vi alla hoppas skall bli vackert ljust och funktionellt med det extremt 

fina läget. Vi längtar efter det och andra projekt får ligga vilande 

:::?,;~~~ 
Margareta ?rlson 

Lingonstigen 5 374 40 Karlshamn 



Komr:n ~~ ll$tHl:l'J~tkan 

Individutveckling 
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C:nta ln<lividt.ttwckling l 
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Svarsbt·ev till revisorerna med anledning av deras granslming av 
förbundets hantering av allmänna handlinngar 

P wC har på uppdrag av revisorema gjort er1 granskning av hanteringen av al.lmänna 
handlingar inom ft:irbm1det. 

PwCs r·evisionsrapport, daterad 2013- l l-13, har behandlats av revismerna vid sammanträde 
2013-11-22. En sammanfattande bedömning ä:r att hanteringen av allmänna handlingar inom 
forbtmdet huvudsakligen ii1· ändamålsenlig och väl genom.t'örd men i några avseenden bör 
förbättras. Revisorerna staller sig bakom synpunktema från PwC och vill att direktionen 
beskriver vilka åtgärder som kornmer atl vidtas m.ed anledning av granskningsrapporten 
sena"t februari 2014. 

Med anledning av detta vill direktionen meddela revisorc:rna a\'t följru1de åtgärder red~.n 
vidtagits: 

• Ett fullmaktssystem för öppnande av person&dresserad post ltar inrättats, 
• Inkommande handlingar ankomststämplas 
• Originalhandlingar (t1j kopior) diarieförs 
• Diarietliringen har säkerställts sil att ytterligare en person kan täcka upp och diadefora 

vid frånvaro. 

I och med detta har forbundet vidtagit samliga åtgärder som P wC rekommenderade i samband 
med sin gramkining. 



KARLSKRON1 
KOMMUN 

Sammanträdt'Sdatqm BhHf 
24 april2014 14 

Kornmunala uppdrag 
Berörd nämnd/siyreisar 
De valda 

KS.2014.1.102 

Akten 

§ 66 
Kommunala val 

Valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) meddalar at! det 
beslut kommunfullmäktige fattade den 18 junl2013 om attgodkänna 
Charlotta Antman (SD) som ersättare i regionstyrelsen Inte är giltigt. 
Enligt Sve.rlges kommuner ooh landsting strider valet mol den 
tvingande regeln 14:23 a KL. För alt få sitta i regionstyrelsen skall 
man ingå l l<ommunfullm:äktige l sin kommun så är inte fallet för 
Charl.o!ta Antman. Med ledning av 4;8 KL bör detta innebära att 
uppdraget upphör omedelbart Det får alltså anses som en nullitet. 
Ersältaren kan med anledning av att reglerna 14:2a a KL inte Inneha 
si!! uppdrag och en ny ersättare måste väljas. 

Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Fors s (M) 
väljer fullmäktige följande till och med den 51 december 2014: 

Bl11kinge Health Arena 
Ågarombud Billy Åkerström (KD) 

Kommunstyrelsen 
Ledamot Rikard Jönsson {S} efter Yvonne Sandberg-Fries. 
Ersältare Linda Ekström (S) efter Rikard Jönsson. 

AB Karlskrona Moderbolag 
Ersättare Usbeth Bangtsson (S) efter Yvonne Sandberg-Fries. 
~tare-·~~ft~f"'~lfleEr&too$00·1'1,.-

Nämndeman 
Ulf liärs!edt (S) efter Ann-Sofie Sander. 
Ove Uppgran (SD) efter Simon Gruvström. 

Visit Blekinge 
Ledamat Mats Lindbom (C) 

Utwckling i Karlskrona AB 
Birgitta Mäller (S) efter Cecilia Abrahamsson. 

Äldrenämnden 
Charlotta Hauffman (M) efter J en ny Althlnl. 



f.tS 
KARLSHAMN 

Dnr: 2011/2716 

Länsstyrelsen Blekinge län 
S amhällsp Janering 
3 71 86 Karlskrona 

Detaljplan för del av fastigheten Sandvik 1:1, 
Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län 

Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade den 3 mars 2014 att anta 
detaljplanen för del av Sandvik l: l i Karlshamns kommun. 

Länsstyrelsen beslutade den24mars 2014 att, enligt Il kap JO§ PBL 
(2010:900), överpröva kommunens beslut. Länsstyrelsen har meddelat kommu
nen att prövningen gäller utvidgningen av bostäder inom område med strand
skydd i den nordöstra delen av planområdet 

Kommunen medger, i enlighet med Il kap Il § PBL, att antagandebeslutet 
upphävs i utpekad del, enligt bifogad kartbild. 

För kommunfullmäktige 

&v~)~ 
Ethel Duvskog 
Kommunfullmäktiges ordf. 
Karlshamns kommun 

A VIkt .)\ s*l7W'-'d 
AnnÅstrand 
Kommunjurist 
Karlshamns kommun 

Bilaga: Utsnitt ur plankartan för del av Sandvik l: l 

Samhällsbyggnadsförvaltningen • stadsmiljöavdelningen 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tel 0454-816 50 • Fax 0454-816 80, 814 03 

E-post: samhallsbyggnad@karlshamn.se • Hemsida: www.karlshamn.se 
Postgiro 1 03 94-5 • Bankgiro 991-1777 
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