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ansvarsfrihet för styrelsen 
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Länsstyrelsens beslut 2014-04-17 om fördelning av fasta mandat 
mellan valkretsarna i Blekinge läns landsting mandatperioden 
15 oktober 2014- 14 oktober 2018 
Skrivelse från Margareta Carlsson 2014-05-06 om kostnader för 
ombyggnad av Karlshamns torg 

Svarsbrev från Kommunsamverkan Cura Individutveckling till 
revisorerna med anledning av deras granskning av förbundets 
hantering av allmänna handlingar daterat 2014-03-05 
Kommunfullmäktiges i Karlskrona kommun beslut 2014-04-24, 
§ 66 om kommunala val. 
Kommunfullmäktiges skrivelse till Länsstyrelsen i Blekinge län angående 
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*) Protokollsutdrag från kommunstyrelsens 2014-06-10 behandling av ärendet 
bifogas. 
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Kommunfullmäktiges valberedning sammanträder måndagen den 16 juni 2014 kl12.50 
i Årydssalen för handläggning av ovanstående fyllnadsval. 

Ledamöterna kallas härmed till sammanträdet. 

Karlshamn den 3 juni 2014 

Ethel Duvskog 
Kommunfullmäktiges ordförande 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 7 177 

Kommunstyrelsen 2013-06-10 

§ 140 2014/1960 

Kommunens budget för år 2015 och flerårsplan 2016-2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa mål och budget för 2015, innefattande inriktnings- och verksamhetsmål samt 
drift-, investerings-, resultat- och finansieringsbudget, som kommunens budget fOr 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 tkr för år 2017 

och innebärande att fastställa nivån för nettoinvesteringar 2015 till 96 256 tkr, för 2016 till 
142 228 tkr och för 2017 ti11296 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 
fo1jd av eventuella organisationsförändringar, fOrändrade kapitalkostnader och 
omfOrdelning av löneökningsanslag 

Sammanfattning 

Koalitionen- ordföranden Sven-Åke Svensson (S), Paul Hedlund (FP) 
Laila Johansson (KD) och Marco Gustafsson (C)- överlämnar förslag till budget 2015 
och flerårsplan 2016-2017. 

Beslutsunderlag 

• Koalitionens förslag till budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 
• Central samverkansgruppens protokoll 2014-06-02 § 2 
• Partiernas förslag till budget 20 15. 

Yrkanden 

Marco Paulsson (M), Bärthil Ottosson (M) och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till 
Moderaternas budgetförslag. 

Jens Henningsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. 

Anders Englesson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag. 

Tor Billing (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-10 

Propositioner 

NETTODRJFTSBUDGET 

Nämndernas nettokostnader 

Ordföranden ställer proposition mellan koalitionens förslag och Miljöpartiets förslag på 
l 619 084 tkr, Moderaternas förslag på l 608 815 tkr, Vänsterpartiets förslag på 
l 617 350 tkr och Sverigedemokraternas förslag på l 631 426 tkr och finner att 
kommunstyrelsen har bifallit koalitionens förslag. 

INVESTERJNGSBUDGET 

Ordföranden ställer proposition mellan koalitionens m fl förslag på 96 256 tkr och 
Moderaternas förslag på l O l 756 tkr och Miljöpartiets förslag på l 03 256 tkr och finner 
att kommunstyrelsen har bifallit koalitionens m fl förslag. 

RESULTA TNIV Å 

Ordföranden ställer proposition mellan koalitionens förslag och Miljöpartiets förslag på 
201 tkr och Moderaternas förslag på lO 470 tkr, Vänsterpartiets förslag på l 935 tkr och 
Sverigedemokraternas förslag på l 059 tkr och finner att kommunstyrelsen har bifallit 
koalitionens förslag. 

FINANSIERJNGSBUDGET 

Ordföranden ställer proposition mellan koalitionens m fl förslag på l 618 938 tkr och 
Sverigedemokraternas förslag på l 632 138 tkr och finner att kommunstyrelsen har 
bifallit koalitionens m fl förslag. 

SKATTESATS FÖR ÅR 2014 

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå koalitionens 
förslag till oförändrad skattesats (22: 31) för år 2015 och finner att kommunstyreisen har 
bifallit detsamma. 

TEKNISKA JUSTERJNGAR 

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå den tredje 
att-satsen, innebärande att ekonomikontoret f'ar i uppdrag att verkställa tekniska 
justeringar m m och finner att kommunstyrelsen har bifallit densamma. 



KARLSHAMN 

KARLSHAMNS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens 

MÅL& 
BUDGETFÖRSLAG 2015 

och Flerårsplan 2016-2017 



JNNEEÅLLSFÖRTECKN:ENG 

Politiskt filmrd 
Kommnnlroncei'ntms imrili.tning~;mål 

Resultatbudget, Finan~ieri~budget oclJ BaJansbudget 

Preliminär utdt'bltedng per sbtteJn·ou 

Budgetf'linttsättningar 

Sammanm·ag diiftbudget uä1m1der odJ. styt·eise•· 
Sammandrag lnvestt'ringslmdget Diimnder ot:ll styrelser 

Finmnsiedng 

SID. 

I-7 
8-10 

n 

13--15 

Hl-18 
U-23 

1.4 



- 13-
Mål & budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 

BUDGETFÖRUTsÄTTNINGAR 

Skatteintäkteroch generena statsbidrag 
III ~~illl~tN~~§'~i!!l~~ll\tåt'!~'i;thlJ:l:i 1%Ql:W'~ifi' o~rätidhi!i!!~Q'~~\f~tirig,'ij~s!'z2;,21':?f:clrl2\'l'~~-

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 får 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 fårtidsinlösen av ansvarsförbindelsen med totalt 33,8 mnkr ink!. särskild löneskatt. 
Kommunen har en fårsäkringslösning 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. Sknlden 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 7 4 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 
12009 2011 12012 

Prognos l Budget 
_(_mnkr) 2010 2013 2014 2015 
Verksamhetens nettokostnader l 305 l 341 l 398 l 470 l 523 l 593 l 648 
skatteintäkter, statsbidrag mm l 337 l 394 l 432 l 476 l 540 l 593 l 648 
Balansomslutning l 523 l 496 l 463 l 560 l 688 l 634 l 640 
Investeringsvolym (exkl. V A) 116 86 158 144 253 119 70 

Resultat och ka acitet 
Budget 

Resultat och ka acitet 2015 
Nettokostnadsandel % (inld 
finansnetto) 96,6 95,3 97,4 97,0 96,9 100,0 100,0 
Årets resultat (mnkr) 45 65 37 44 48 o o 
soliditet% 62 67 71 69 67 69 69 
skattesats (primärkmmnunal i kr) 21,89 21,89 21,89 21,89 22,21 22,21 22,21 
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Mål & budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 

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 tkr snitt/år 140 038 tkr 
exkl. VA 

OBS! Kolumnen" utgift/inkomsf' innefattar uppskattningar utöver planperioden 

Utgift/ Förbrukat -Budgctl 

inkomst t o m 2014 2015 

III Kapitalutgifter . ..... .. .. .. .-.'.3.'.·.·.1 ... '3.'.'5.'. o. z.·.' l l -148 139 ~f1j.933Q'l 

Plan Plan 

2016 2017 

-182 555 -325 595 

Kapitalinkomster 284 703 91 549 51 883 40 327 29 555 

III Nettoinvesteringar 

Kommunstyrelse 

Kapitalutgifter 

Östra Piren 

BLC, industriområde fr o m 20 l O 

Vägga Park/Fiskhamn 

Lindenborg, Karlshamn 5: l 

Tubba Torg, Karlshamn 6: l m fl. 

skogsborg 

Vettekullaområdet 

B LC/MOS, järnvägsterminal 

Stilleryd småindustriområde, KI-l väg 
Stilleryd småindustriområdc, KI-l väg ct.2 

Skyttevägen, detaljplan 

stationsområdet, detaljplan 

Svärdet och Fästet 

Övre Asarumsdalen 

Asarums centrum flygfält 

strategisk utveckling 

Kultur- o bibliotekshus ink!. inventarier 

IT strategin 

Inventarier 

Tärnö stugor, forbättring 

Summa kapitalutgifter 

Kapitalinkomster 

Östra Piren 

BLC, industriområde fr o m 20 l O 

skogsborg 

Vettekullaområdet 

BLC/MOS,järnvägsterminal 

Stilleryd småindustriområde, KI-l väg 

Stilleryd småindustriområde, KI-l väg et.2 

Notavalla 
Övre Asarumsdalen 

Asarums centrum flygfält 

Summakapitalinkomster 

Summa nettoinvesteringar 

;ifzö's'l!s8 ~2;jf~~3,ll 96-96 256 -142 228 -296 o4o 

-39 865 -18 165 

-75 990 -61 224 

-1450 -1115 

-400 -200 

-400 -200 

-7800 -7600 

-39 880 -20 946 

-232 014 -137 014 

-3 950 -3 800 
-6 600 

-400 

-500 

-l 414 

-5 700 

-18 195 

-6 000 

-177305 

-2 250 

-810 

-300 

-1 600 

o 
o 

-1 314 

-5 552 

-1 641 

o 
-5 605 

o 
o 
o 

-621 223 -265 976 

16 865 

76 745 

7 800 

34 800 

80 998 

3 700 

6 600 

l 000 

5 700 

18 195 

252 403 

3 965 

Il 226 

2 200 

7 894 

60 569 

2 395 

o 
750 

l 350 

o 
90 349 

-368 820 -175 627 

-9 900 

-3 000 

-335 

-200 

-200 

-200 

o 
o 

-150 
-3 000 

-200 r 

-200 

-100 

o 
o 

-2 000 

o 
-2 250 

-270 

-100 

-Il 800 O 
-3 000 -3 000 

o o 
o o 
o o 
o o 

-12 200 -6 734 

o -l 000 

o o 
-2 000 o 

-200 o 
-300 o 

o o 
o -148 

o -9 008 

-2 000 -2 000 

-10500 -50000 

o o 
-270 -270 

-100 -100 
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2 000 
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250 
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Utgift/ Förbrukat Budget Plan Plan 

Teknisk nämnd exkl. V A inkomst tom2014 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 -JOO -100 -100 

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

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

1141 Rådhuset, grundbevarande åtgärder -1 400 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 Trädgårdsförändringar -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 -1 400 

1313 Omskyltning hastigheter -500 o o o -500 

11111lJ~ .l;j!\lJ&sibil!i:i~H· '55dj o o -4 300 
~'-<;•w•" 

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, fårstärkning -1 500 o -500 -500 -500 

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

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

1343 Längasjönäsvägen 20436, beläggning -600 o o -600 o 
1344 Flyttning av upplag. gata -1 000 o O i -100 -300 

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

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

2104 Transportfordon, maskineritraktorer -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 
-1 00~ l 

-500 o 
2402 Utrustning kostverksamhet -3 900 o -1 600 -1 300 

Summa kapitalutgifter "1'4:/{:38.~ if~[~~ l. ........ ~~.~,;;~j -31 415 -53 160 

~Z'~~i~8.~ -31 415 -53 160 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL CSG l (3) 

Centrala samverkansgruppen 2014-06-02 

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED CENTRALA SAMVERKANsGRUPPEN 

2014-06-02, klockan 13.15-15.40 

Plats: Mörrumssalen, Rådhuset 

Närvarande ledamöter: Thomas Andersson, personalchef, ordf 
Ylva Eriksson, Kommunal Sydost 
Anette Svensson, Kommunal Sydost, ers 
Christina Gustafsson, TCO, ers 
Claudia Hahn-Johansson, SACO 
Nielas Wahlgren, SACO 

Frånvarande: Agneta Gårdesten, TCO 
Göran Persson, kommundirektör 
Jessica Wedin, TCO 
Kerstin Gustafson, Kommunal Sydost 

Övriga: Maria Appert, sekreterare 
Ingeborg Braun, personalstrateg 

Justering: Ordfåranden, Ylva Eriksson, Jessica Wedin och Claudia Hahn-Johansson 

Behandlade ärenden: §§ l - 4 

§ l Justering 

Dagens protokoll justeras av ordfåranden, Ylva Eriksson, Anette Svensson, Christina Gustafsson, 
Claudia Halm-Johansson och Nielas Wahlgren. 

§ 2 Förslag till budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 (MBL 11 §) 

Ekonomichefen redogör får fårslag till budget får 2015 samt flerårsplan 2016-2017. 

Kommunal meddelar att de ej kan fårhandla får något man inte kan påverka. Lärarfårbundet 
har via telefon meddelat detsamma. 

SACO och Vision har inget att erinra mot fårslaget 

Förhandlingen fårklaras avslutad 2014-06-02. 



PARTIERNAs FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 
DRIFTBUDGET PER NÄMND 2015 

Nettokostnader ~er nämnd {tkr} Koalitionen Moderaterna Vänster~artiet Miljö~artiet 
Sverigede- Kommunistiska 
makraterna oartiet 

Kommunfullmäktige -2 058 -2 058 -2 058 -2 058 
... 

-1 749 

Överförmyndarnämnd -3 076 -3 076 -3 076 -3 076 -2 768 

Valnämnd -63 -63 -63 -63 -63 l 

Kommunrevision -1 397 -1 397 -1 397 -1 397 -1 397 

Kommunstyrelse -129 601 -125 712 . -125 601 -127 601 -125 713 

Festivalkommitte -3 534 -2465 -3 300 -3 534 c3 181 

Nämnd för barn, ungdom o skola -496 021 c491 060 -497 521 -492 821 
.. 

-498 021 

Gymnasienämnd -132 976 -131 646 -132 976 -132 976 -134 976 

Nämnd för arbetsmarkn o vuxenutb -35 432 -35 432 -35 432 -35 432 -40 432 

Kulturnämnd -25 034 -25 284 -25 534 -25 034 -26 034 

Teknisk nämnd -88 833 -88 833 -88 833 -89 833 -88 833 

Teknisk nämnd, VA -347 -347 -347 -347 -347 

Byggnadsnämnd -6 785 -7 284 -6 785 -6 785 -6 785 

Fritidsnämnd -49 372 -51 263 
. 

-49 872 -49 372 -53 372 

Omsorgsnämnd -553 089 -551 429 -553 089 -557 289 -558 289 

Socialnämnd -91 466 -91 466 -91 466 -91 466 -89 466 

SUMMA NÄMNDER (drift) -1 619 084 -1 608 815 -1 617 350 -1 619 084 -1 631 426 o 
FINANSIERING 1 618 938 1618938 1 618 938 1618938 1 632138 

FINANSIERING, VA 347 347 347 347 347 
. 

RESULTAT 201 10 470 .1 935 201 1 059 o 

·----·· 



INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2015 

Nettoinvesteringar ~er nämnd {tkr} Koalitionen Moderaterna Vänster~artiet Miljö~artiet 
Sverigede- Kommunistiska 
mokraterna Partiet 

Kommunfullmäktige o o o o o 
Överförmyndarnäm n d o o o o o 
Valnämnd o o o o o 
Kommunrevision o o o o o 
Kommunstyrelse 9 278 9278 9 278 11 278 9 278 

Festivalkommine o o o o o 
Nämnd för barn, ungdom o skola -18 400 -18 400 -18 400 -18 400 -18 400 

Gymnasienämnd -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Nämnd för arbetsmarkn o vuxenutb -600 -600 -600 -600 -600 

Kulturnämnd -2 270 -2 270 -2 270 -2 270 -2 270 

Teknisk nämnd -20 650 -21150 -20 650 -28 650 -20 650 

Teknisk nämnd, VA -26 581 -26 581 -26 581 -26 581 -26 581 

Byggnadsnämnd -150 -150 -150 -150 -150 

Fritidsnämnd -16 833 -21 833 -16 833 -16 833 -16 833 

Omsorgsnämnd -8 550 -8 550 -8 550 c9 550 -8 550 

Socialnämnd -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

SUMMA INVESTERINGAR -96 256 -101 756 -96 256 -103 256 -96 256 o 

2014-06-10 

----~---------' ·- ----~----- - -------



MALL FOR PARTIERNAS BUDGETARBETE 
Budgetförslag från: INya arb;;•:,.,"-n'""" l"""""'" ,~._..,,, / 

"" '// "J' -::J 
DRIFTBUDGET PER NAMND 2015 l F. 

Nettokostnad {tkrl KOALITIONEN M Not 

Kommunfullmäktiqe -2 058 -2 058 1 
Overförmvndarnämnd -3 076 -3 076 2 
Valnämnd -63 -63 3 
Kommunrevision -1 397 -1 397 4 
Kommunstyrelse -129 601 -125 712 5 
Festivalkommitte -3 534 -2 465 6 
Nämnd för barn unqdom o skola -496 021 -491 060 7 
Gvmnasienämnd -132 976 -131 646 8 
Nämnd för arbetsmarkn o vuxenutb -35 432 -35 432 9 
Kulturnämnd -25 034 -25 284 10 
Teknisk nämnd -88 833 -88 833 11 
Teknisk nämnd, VA -347 -347 12 
Byqqnadsnämnd -6 785 -7 284 13 
Fritidsnämnd -49 372 -51 263 14 
Omsorqsnämnd -553 089 -551 429 15 
Socialnämnd -91 466 -91 466 16 
SUMMA NAMNDER -1 619 084 -1 608 815 17 
Finansierino 1 618 938 1 618 938 18 
Finansierino. Va 347 347 18 
RESULTAT 201 10 470 19 

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2015 

Nettoinvestering {tkr} KOALITIONEN MI Not 

Kommunfullmäktiqe o o 1 
Overförmvndarnämnd o o 2 
Valnämnd o o 3 
Kommunrevision o o 4 
Kommunstyrelse 9 278 9 278 5 
Festivalkommitte o o 6 
Nämnd för barn ungdom o skola -18 400 -18 400 7 
Gymnasienämnd -1 o 000 -10 000 8 
Nämnd för arbetsmarkn o vuxenutb -600 -600 9 
Kulturnämnd -2 270 -2 270 10 
Teknisk nämnd -20 650 -21 150 11 
Teknisk nämnd, VA -26 581 -26 581 12 
Byqqnadsnämnd -150 -150 13 
Fritidsnämnd -16 833 -21 833 14 
Omsorgsnämnd -8 550 -8 550 15 
Socialnämnd -1 500 -1 500 16 
Summa nämnder -96 256 -101 756 



KOMMENTARER OCH YRKANDEN· 
Not 1 

Not2 

Not3 

Not 4 

Not5 

Not 6 

Not 7 

Not B 

Not 9 

Not10 

Not 11 

Not12 

Not 13 

Not14 

Not15 

Not 16 

Not17 

Not 18 

Not 19 



Folkhälsa 

... 20llJ//100 i 
VÄNSTERP ARTIETS BUDGETFÖRSLAG 20I5' v 

Spontan idrott och vardagsmotion är en viktig del i att uppnå en bra folkhälsa. Därför 

skall man satsa på att upprätthålla god kvalitet av motionsspår, motionsanläggningar och 
friluftsområden samt bygga fler spontanidrottsplatser. 

Man måste binda ihop befindiga gång & cykelvägar så att man som gående/ cyklande inte 
behöver befinna sig på en hårt trafikerad väg för att komma till nästa del av ett gång- och 

cykelstråk samt bygga ut ytterligare gång och cykelvägar för att främja cykelåkandet 

Vi vill även på olika sätt unde.rlätta för kommunens invånare att använda cykeln som det 

dagliga transportmedlet. Ett sätt att få fler att ta cykeln kan vara att kommunen inför ett 

system med cykelurlåning, vänsterpartiet vill att ett första steg kan vara att se över 
möjligheten med att införa ett sådant system. Målet skall vara att Karlshamn skall bli 

Sveriges främsta cykelkommun. 

Kommunen skall också vara ett gott exempel för friskvård för sina anställda på betalad 

arbetstid. Att öka föreningsstödet till barn- och ungdomsverksamhet är också ett led i att 

kommunen agerar och inte bara pratar om ökad follmälsa. 

Frukost i skolan 
En mätt elev presterar bättre än en hungrig elev. Många barn och ungdomar äter ingen 
frukost hemma. Att servera frukost i skolan är ett sätt att ge alla elever goda 
förutsättningar att orka hela skoldagen. Dessutom har de mer sällan huvudvärk, känner 

sig mer sällan illamående och har mer sällan ont i magen i skolan jämfört med dem som 

har dåliga frukostvanor. 

Frukt som mellanmål 
Ett problem i skolan är att man ibland har lunch och slutar sent på eftermiddagen, då går 

blodsockret ner och då hägrar godis och läsk från skolan kiosk eller närliggande kiosker. 

Vi föreslår istället att man i samband med skolluncherna erbjuder varje elev en frukt som 

kan tas med och ätas under eftermiddagen. 

Närproducerad skolmat 
Det diskuteras närproducerad mat, dvs. lokalt producerad. Mat som åker land och rike 

runt vill vi inte ha. Diskussionen berör ofta upphandlingsregler. Man kan ställa villkor 

som inte har med pris att göra. Begreppet innebär också att se till att maten lagas inom 

respektive skolkök. 

Utveckla filialbiblioteken 
Filialbiblioteken är en plats för bokutlåning, men vi vill utveckla dem till mötesplatser 
genom att förbättra öppettiderna så att de används till andra kulturaktiviteter också. 



Feministiskt självförsvar 

Långsiktigt vill vi att alla tjejer i grundskolans senare del (åk 7 -9) ska erbjudas utbildning i 

feministiskt självförsvar, men i ett första steg vill vi erbjuda tjejerna i gymnasiet 

feministiskt självförsvar. 

Funktionshinder - vems problem är det? 
Vi blir bättre på att göra lokaler tillgängliga. Däremot har vi långt kvar för att uppfylla 
FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning. Vi vill att kompetensen i frågan 
utvecklas. F ör ett verkligt inflytande i de funktionshindrades val och möjligheter ska vi 
prata med dem om deras behov inte bara om dem. 

Miljön 
Vi vill att kommunen tillsammans med sina helägda bolag skall utöka användningen av 
förnyelsebara energikällor som t ex vindkraft och solceller. 
Man skall ha solceller på taken på nybyggnation och se över möjligheten när man 
renoverar bostäder och övriga byggnader. När man planerar nybyggnation av bostäder 
skall man också beakta möjligheten att ansluta dessa till fjärvärmenätet 

Kollektivtrafik 

Det är viktigt med en attraktiv kollektivtrafik. Därför driver Vänsterpartiet avgiftsfri 
kollektivtrafik inom kommunen med energisnåla bussar och tidtabeller som är anpassade 

efter resenärernas behov 

Guldkantstimmar inom äldreomsorgen 
Äldreomsorg är inte bara boende och hjälp med mat. Vänsterpartiet föreslår att de som 
bor på äldreboenden får möjlighet till två guldkantstimmar varje vecka. Det ska vara 
timmar då man får använda personalens hjälp till det man själv önskar t. ex. att få tid att 
minnas, att bläddra i ett album, ta en promenad. 

Dags att bli ett föredöme på arbetsmarknaden 

En av de viktigaste frågorna på den svenska arbetsmarknaden just nu är frågan om rätten 

till fast arbete och olika former av visstidsanställningar. Osäkra visstidsanställningar i olika 

former är omfattande och skapar otrygghet för anställda och sämre kvalitet i 

verksamheten. 

Det är inte bara på den privata arbetsmarknaden som det är vanligt förekommande med 

visstider och osäkra anställningar. Det gäller tyvärr också i Karlshamns kommun. Vi vill 

minska visstidsarbetet i kommun och istället erbjuda tillsvidareanställningar. Det är dags 

att Karlshamns kommun skall vara föredöme arbetsmarknaden. Vi vill inte ha människor 

som sitter hemma och väntar på ett telefonsamtal eller SMS-besked om de ska arbeta idag 

eller inte. Kommunen skall också erbjuda rätten till heltid till sina anställda. 
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N ej till delad dag 

Arbetstiden skall vara sammanhållen. Vi anser att kommunen som arbetsgivare skall vara 
ett föredöme och därför vill vi avskaffa delad arbetsdag. Vi vill börja med att ta bort 

delade turer inom hemtjänsten. 

Sex timmars arbetsdag 
Fast anställning ska vara normen på svensk arbetsmarknad. Rätten till fast anställning ska 
stärkas genom förbättringar i LAS. Arbetsgivaravgiften bör ändras så att visstids
anställning blir dyrare än fast jobb. Vänsterpartiet vill arbeta för en arbetstidsförkortning 
som på sikt ska resultera i sex timmars arbetsdag. 

N ej till privatisering 

Välfården ska inte drivas av aktörer som gör det för att tjäna pengar. Genom att driva 

skolor, äldreomsorgen m.m. offentligt kan resurserna gå till att göra verksamheten bättre 

detta gynnar både unga och äldre kommuninvånare samt de anställda, istället för att 

pengarna försvinna iväg till företagens ägare. 

Vi säger därför nej till LOV- lagen om valfrihetssystem. Vården skall inte vara en 

kassaka för vårdföretagen - vi säger nej till vinster i välfärden. 

DRIFTBUDGET PER NÄMND 2015 

Nettokostnad {tkr} -
Kommunfullmäktige -2 058 
Överförmyndarnämnd -3 076 
Valnämnd -63 
Kommunrevision -1 397 
Kommunstyrelse -125 601 
Festivalkommitte -3 300 
Nämnd för barn, ungdom o skola -497 521 
Gymnasienämnd -132 976 
Nämnd för arbetsmarkn o 

-35 432 
vuxenutb 
Kulturnämnd -25 534 
Teknisk nämnd -88 833 
Teknisk nämnd, VA -347 
Byggnadsnämnd -6 785 
Fritidsnämnd -49 872 
Omsorgsnämnd -553 089 
Socialnämnd -91 466 
SUMMA NÄMNDER -1617350 
Finansiering 1 618 938 
Finansiering, Va 347 
RESULTAT 1 935 
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Budgetförslag från: Vänsterpartiet 

DRIFTBUDGET PER NAMND 2015 

Nettokostnad {tkr} KOALITIONEN Vänster~artiet Not 

Kommunfullmäktige -2 058 -2 058 1 
Overförmyndarnämnd -3 076 -3 076 2 
Valnämnd -63 -63 3 
Kommunrevision -1 397 -1 397 4 
Kommunstyrelse -129 601 -125 601 5 
Festivalkommille -3 534 -3 300 6 
Nämnd för barn, ungdom o skola -496 021 -497 521 7 
Gymnasienämnd -132 976 -132 976 8 
Nämnd för arbetsmarkn o vuxenutb -35 432 -35 432 9 
Kulturnämnd -25 034 -25 534 10 
Teknisk nämnd -88 833 -88 833 11 
Teknisk nämnd, VA -347 -347 12 
BVQQnadsnämnd -6 785 -6 785 13 
Fritidsnämnd -49 372 -49 872 14 
Omsorgsnämnd -553 089 -553 089 15 
Socialnämnd -91 466 -91 466 16 
SUMMA NÄMNDER -1 619 084 -1 617 350 17 
Finansiering 1 618 938 1 618 938 18 
Finansiering, Va 347 347 18 
RESULTAT 201 1 935 19 

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2015 

Nettoinvestering {tkr} KOALITIONEN Vänster~artiet Not 

Kommunfullmäktige o o 1 
Overförmvndarnämnd o o 2 
Valnämnd o o 3 
Kommunrevision o o 4 
Kommunstyrelse g 278 9 278 5 
Festivalkommille o o 6 
Nämnd för barn, ungdom o skola -18 400 -18 400 7 
Gymnasienämnd -10 000 -10 000 8 
Nämnd för arbetsmarkn o vuxenutb -600 -600 9 
Kulturnämnd -2 270 -2 270 10 
Teknisk nämnd -20 650 -20 650 11 
Teknisk nämnd, VA -26 581 -26 581 12 
BVQQnadsnämnd -150 -150 13 
Fritidsnämnd -16 833 -16 833 14 
Omsorgsnämnd -8 550 -8 550 15 
Socialnämnd -1 500 -1 500 16 
Summa nämnder -96 256 -96 256 



KOMMENTARER OCH YRKANDEN· 
Not 1 

Not2 

Not3 

Not4 

Not 5 

Not 6 

Not 7 
1.5 mkr till att börja införandet av frukost i skolan samt frukt som mellanmål 

Not B 

Not9 

Not 10 
500 ·ooo kr till ökade aktivitetsbidrag till ungdomsverksamhet 

Not 11 

Not12 

Not13 

Not14 
500'000 kr till ökade aktivitetsbidrag till ungdomsverksamhet 

Not15 

Not16 
befarad ökning av försörjningsstödet + 1 Mkr 

Not 17 

Not 18 

Not19 



Miljöpartiets budgetförslag for Karlshamns kommun 2015 

I sin senaste rapport anger FN:s klimatpanel tydligare än tidigare att det inte finns något som tyder 
på att det skulle kunna vara något annat än den mänskliga livsstilen som skapat fårutsättningarna 
får den stigande globala temperaturen. 
Vi närmar oss allt snabbare en situation där det inte är möjligt att fårhindra en uppvärmning som 
överstiger två graders ökning av medeltemperaturen på vår planet. Under dessa omständigheter är 
det varje politikers och samhällsbyggares plikt att göra allt som är möjligt får att minska riskerna 
får en ytterligare ökning. Det betyder framfår allt att användandet av fossila bränslen måste få ett 
slut eftersom det är just de fossila bränslenas koldioxid som ger ett nettotillskott i atmosfären av 
denna växthusgas. 
Denna uppgift kan inte ignoreras av någon och ingen kan säga att det åligger andra att forst 
genomfåra åtgärder. Det är vi, här och nu i Karlshamn som kan och därmed har ansvaret får att göra 
något åt det som vi är satta att besluta över. 
Tyvärr har den styrande koalitionen i Karlshamn (S,Fp,C och KD) inte lyckats redovisa några 
siffror på hur mycket utsläpp av koldioxid som kommunens verksamheter genererar. Detta trots att 
denna brist har påpekats under hela den tid som koalitionen existerat. Det verkar som om nämnda 
partier inte har något intresse av att ta reda på fakta trots att det är en fårutsättning om man vill mäta 
hur kommunen lyckas i sina strävanden att minska utsläppen. 
En stor brist är att kommunen saknar en klar vision om hur vi ska kunna bli en fossilfri kommun. 
Inte nog med att kommunen är fullständigt beroende av dagliga dieseldrivna transporter av 
livsnödvändigheter. Faktum är att utan de karavaner av lastbilar som dagligen transporterar 
livsmedel till kommunen skulle det redan efter en vecka uppstå kaos med fara får svält. 
Dessutom är mängder av industrisamhällets varor och nyttoföremål tillverkade med fossil olja som 
en central råvara. Utan olja hade vi inte haft de kläder, förpackningar, elektronik, bilar, möbler, 
husgeråd, leksaker, infrastruktur etc, som vi har idag 
De flesta är numera medvetna om att detta är ohållbart och att vi måste arbeta hårdare får att 
komma bort från användande av fossila energikällor eller fossil olja som råvara. Inte minst eftersom 
såväl IEA (International Energy Agency) som ASPO (Association for the Study ofPeak Oil) 
hävdar att vi passerat oljetoppen på jordklotet, vilket innebär att hälften av all olja har pumpats upp 
och använts. 
Men Karlshamns kommun har inte ens en vision om hur det ska gå till att ställa om kommunen från 
helt oljeberoende som idag till fossilfri. 
Miljöpartiet vill att kommunens tjänstemän på strategiska enheten lägger fram ett fårslag om hur en 
utveckling av Karlshamn till en fossilfri kommun skulle kurrna gå till. Som en följd av en sådan 
vision kommer kommunen näringslivsenhet då kurrna arbeta fram ett fårslag på ett näringspolitiskt 
program med en grön inriktning. Ett sådan saknas i dag och det är en stor brist. 
Avsaknaden av en vision om ett fossilfritt samhälle är troligen också orsaken till att kommunen inte 
arbetar tillräckligt med cyklismens villkor. Ambitionerna vad gäller utbyggnaden av GC vägnätet är 
inte tillräckliga enligt vår bedömning och Miljöpartiet vill följaktligen anslå mer pengar till detta. Vi 
vill dessutom anslå pengar får underhåll och säkerhetsarbete gällande GC vägar. Här är en lista på 
åtgärder som enkelt skulle kunna lyfta cyklisternas och de gåendes villkor: 
Pumpstation får cyklar vid Resecentrum, Torget, Väggskolan, Asarum, Mörrurn, Svängsta och 
Hällaryd 
Cykelparkering med tak vid skolorna. 
Speglar vid Erik Dahlbergsvägens korsningar med Hagalundsvägen och Matrosgatan. 
Spegel vid svängen vid Riagården. 
Markerad övergång som fårbinder cykelbanorna vidjärnvägsbron över Sölvesborgsvägen. 
Belysning vid stigen mellan Hagalundsvägen och Prästslätten vid järnvägsbron. 
Förtydliga att cyklisterna har företräde vid cykelbanan vid utfarterna från Lidel, Netto osv. 
Vitt streck målas i mitten av cykelbanan till (och från) Svängsta så ser man att cykla på kvällar och 
nätter eftersom cykelbanan saknar belysning. 



Nedsättning av hastigheten till 50 km/h på gamla 29:an for att möjliggöra en enkel cykelbana med 
med fårgmarkering och betongklumpar. 

Den styrande koalitionen vill nu göra en satsning på datorer till all elever i grundskolan. Det är bra 
att man bejakar den nya tekniken anser vi. Men den nya tekniken är bara ny teknik. Det avgörande i 
skolan är pedagogerna. Vi vill därfor att kommunens utbildningsf6rvaltning genomfor en 
fårsöksverksamhet på någon skola och sedan använder resultatet for att utbilda pedagogerna i den 
nya tekniken. I detta syfte minskar vi budgeten till BUS nämnden med 3,2 miljon och använder de 
pengar som inte används for inköp av datorer till kompetensutveckling for pedagoger avseende 
nyttjande av ny teknik i utbildningen. 
Miljöpartiet vill dessutom avslå infarande av trådlösa nätverk i grundskolan då flera studier visar att 
det saknas bevis for att dessa inte påverkar alla människor. Vi anser alltså att forsiktighetsprincipen 
bör råda på ett område där samhället faktiskt med lagen tvingar barn att vistas i kommunens lokaler. 
Eftersom det inte är ställt utom tvivel att alla barn inte tar skada av trådlösa nätverk bör fasta 
uppkopplingar användas. 
Miljöpartiets avvikelse frän den styrande koalitionens budget ser ut så här nämnd for nämnd: 

Vi vill minska kommunstyrelsens budget med 2 miljon bestående av minskning av 
bensinersättningen vid privata bilresor for såväl politiker som anställda. Syftet med detta är att styra 
över onödigt bilkörande till kollektivtrafik, cykling eller gående. 
I summan ingår även en minskning av anslaget till näringslivsenheten. Vi anser att det är viktigt att 
näringslivsklimatet är bra i Karlshamn, att dialogen mellan kommun och näringsliv är bra och att 
kommunen gör allt vad som är möjligt for att stödja näringslivets utveckling mot grönt fåretagande 
i kommunen. Men vi anser samtidigt att det allra viktigaste for såväl näringsliv som invånare är att 
kommunens skola, vård och omsorg fungerar och därfor väljer vi i en ekonomiskt ansträngd tid att 
flytta pengar från näringslivsenheten till just kommunens basverksamhet 
Omsorgsnämndens budget vill vi öka med 4,2 miljoner for att påbörja avskaffande! av delade 
turer vid schemaläggning. Ska Karlshamn vara en attraktiv och jämställd kommun ska de delade 
turerna bort eller vara frivilliga. 
Dessutom vill vi inf6ra ett anslag på tusen kronor i månaden till anhörigvårdare i kommunen. De 
som ansöker om detta ska få det som en uppmuntran och ett stöd. 
Tekniknämnden vill vi ge ett extra anslag på l miljon. 
I detta ligger fem hundra tusen for att än mer öka andelen ekologiskt livsmedel på skolor och 
äldreomsorg. Vi anser att andelen ekologiska livsmedelligger på en alldeles for låg nivå. Och vi vill 
att ingen besprutad frukt ska serveras på fårskolor eller skolor. All frukt i kommunen ska vara 
ekologisk. 
Här lägger vi också ett anslag på 500 tkr for att dels plocka upp skräp som f6rfular vägrenar och 
parkeringsplatser i kommunen och dels for att genomfora en informationskampanj om 
nedskräpningens konsekvenser. Möjligtvis kan kommunen få tillhalm en del av dessa pengar från 
Trafikverket som egentligen har ansvaret for stora delar av de nedskräpade områdena, men det är ju 
kommunens invånare som f'ar skämmas när turister tycker att kommunen är en soptipp. 
BUS-nämnden 
Anslaget till datorer till alla minskas med 3,2 miljoner då vi anser att kommunen forst bör göra en 
forsöksverksamhet vid någon enhet. Vi anser dessutom inte att trådlösa nätverk ska användas i 
grundskolan. Det finns studier som menar att forsiktighetsprincipen bör gälla for växande barn när 
det handlar om strålning. Barns som lagen tvingar till kommunala lokaler ska inte också påtvingas 
strålning från trådlösa nätverk. 
Pengarna som blir över används for att utbilda pedagoger att använda datorer i undervisningen. 
Datorer i sig ger ingen effekt om pedagogerna inte är med på noterna. 



När det gäller investeringsbudgeten 
utökar vi den med 8 miljoner samtidigt som vi flyttar de två miljoner som koalitionen föreslagit till 
kommunstyrelsens konto för "strategisk utveckling" och lägger dom på utbyggnad av cykelbanorna 
i kommunen. Detta anser vi i och för sig vara en strategisk utveckling men det är viktigt att 
öronmärka dom till just cykelbanor. Miljöpartiet föreslår alltså 9 miljoner läggs på nya cykelbanor i 
Karlshamn under 2015. 
Dessutom lägger vi en miljon på projektering av nytt SÄBO/Trygghetsboende. 
Miljöpartiet vill också flytta byggandet av en ny träningshall från Mörrum till Vägga. Härmed 
ansluter vi oss till den åsikt som Fritidsnänmden och föreningarna i kommunen har. 



MALL FÖR PARTIERNAs BUDGETARBETE 
Budgetförslag från: Miljöpartiet 

DRIFTBUDGET PER NÄMND 2015 

Nettokostnad {tkrl KOALITIONEN Miljöj2artiet Not 

Kommunfullmäktige -2 058 -2 058 1 
Överförmyndarnämnd -3 076 -3 076 2 
Valnämnd -63 -63 3 
Kommunrevision -1 397 -1 397 4 
Kommunstyrelse -129 601 -127 601 5 
Festivalkommitts -3 534 -3 534 6 
Nämnd för barn, ungdom o skola -496 021 -492 821 7 
Gymnasienämnd -132 976 -132 976 8 
Nämnd för arbetsmarkn o vuxenutb -35 432 -35 432 9 
Kulturnämnd -25 034 -25 034 10 
Teknisk nämnd -88 833 -89 833 11 
Teknisk nämnd, VA -347 -347 12 
Byggnadsnämnd -6 785 -6 785 13 
Fritidsnämnd -49 372 -49 372 14 
Omsorgsnämnd -553 089 -557 289 15 
Socialnämnd -91 466 -91 466 16 
SUMMA NÄMNDER -1 619 084 -1 619 084 17 
Finansierinq 1 618 938 1 618 938 18 
Finansiering, Va 347 347 18 
RESULTAT 201 201 19 

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2015 

Nettoinvesterina (tkr) KOALITIONEN Miljöpartiet Not 
Kommunfullmäktige o o 1 
Överförmyndarnämnd o o 2 
Valnämnd o o 3 
Kommunrevision o o 4 
Kommunstyrelse 9 278 11 278 5 
Festivalkommitts o o 6 
Nämnd för barn, ungdom o skola -18 400 -18 400 7 
Gymnasienämnd -1 o 000 -10 000 8 
Nämnd för arbetsmark n o vuxenutb -600 -600 9 
Kulturnämnd -2 270 -2 270 10 
Teknisk nämnd -20 650 -28 650 11 
Teknisk nämnd, VA -26 581 -26 581 12 
Byggnadsnämnd -150 -150 13 
Fritidsnämnd -16 833 -16 833 14 
Omsorgsnämnd -8 550 -9 550 15 
Socialnämnd -1 500 -1 500 16 

Summa nämnder -96 256 -103 256 
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Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar 

värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfirdsmodell som de viktigaste verktygen i 

byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk politisk 

rörelse som skall slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för 

framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling. 

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke 

och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinerade de bästa elementen från de 

traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande 

traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av 

familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla 

medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en 

hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi inser att vi i likbet med alla andra 

människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är 

möjligt att uppnå. 

Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och 

trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem som i så 

hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Detta är 

den övergripande målsättningen med partiets verksamhet. 

a 

En trygg ålderdom ska vara en självklarhet för de kommuninvånare som under ett arbetsliv har 

bidragit till samhället och den välfard vi idag åtnjuter. Ett led i detta är att själv kunna påverka sin 

vardag i så stor utsträckning som möjligt, inte minst genom ett utvecklat eget val i äldreomsorgen i 

form av exempelvis LOV. Att samvaro med djur påverkar äldres hälsa positivt är väl dokumenterat, 

inte minst i våra grannkommuner Sölvesborg och Karlskrona. Sverigedemokraterna förordar därför 

att vårdhundar ska kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen även i Karlshamn. Vi vill 

också se över möjligheten att för dem som redan har ett husdjur också ges möjligheten att ta med 

denne vid flytt för att ytterligare stimulera sin livssituation. Vi ser även positivt på vårt förslag i 

landstinget att alla äldre ska få gratis broddar på vintern för att minska halkolyckorna. Därutöver vill 

vi att våra äldre ges möjlighet till kostnadsfri friskvårdsträning med fokus på balansövningar. 

Exempelvis är detta något väggabadet skulle kunna erbjuda. Med fokus på balansövningar menar vi 
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att risken för fallolyckor minskar, något som kan få förödande konsekvenser för den enskilde. 

Vi vill även lägga vikt på att kommunen garanterar att äldre inom äldreomsorgen får en näringsrik 

kost. 

Sverigedemokraterna vill vidare se över möjligheten att införa en äldre- och handikappombudsman i 

kommunen, med uppgift att bevaka intressen för dessa grupper som ofta själva kan ha svårt att göra 

sin röst hörd samt att vara en opartisk instans för information, stöd och rådgivning till de äldre och 

funktionshindrade samt deras anhöriga. 

Delaktighet och tillgänglighet skall vara grundläggande ledord för kommunens arbete med frågor som 

rör funktionshinder och de funktionshindrade. Kommunens information, hemsidor, verksamhet samt 

fysiska och pedagogiska miljö ska vara tillgänglig för människor med olika funktionshinder. 

Kommunen ska i samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende erbjuda 

funktionshindrade meningsfull sysselsättning utifrån den enskildes förutsättningar. Samverkan med 

brukare och anhöriga skall vara god. Stöd och service ska erbjudas anhörigvårdare. Vi kan också tänka 

oss att i kommunen införa ett pensionärsråd, bestående av representanter för olika 

seniororganisationer. Detta råd skall ges insyn i alla beslut som rör äldre och ses som en central och 

tungt vägande remissinstans. 

Vid nybyggnation av vårdboenden ska det planeras för parboende. En självklarhet är också att alla 

nybyggnationer inom konununens olika verksatnhelsotnråUen ska utrustas med sprinldersystem. Vi 

vill att omsorgsnämnden utreder vad det skulle kosta om trygghetslarm skulle erbjudas kostnadsfritt 

till de kommuninvånare där behov finns. Vi har arbetat hårt i landstinget med att öppna akuten i 

Karlshamn igen, det ska inte spela någon roll var i länet man bor alla ska ha lika rätt till snabb och 

säker vård. 

Sverigedemokraterna betonar den pedagogiska valfriheten och vi poängterar att föräldrar och elever 

ska ges möjlighet att välja skola och skolform. Vi säger dock nej till friskolor som segregerar. Vi 

motsätter oss skattefinansierad modersmålsundervisning på skoltid och modersmålsstöd i förskolan 

och vill tillskriva regeringen med en begäran om att Karlshamn ska få bli försökskommun för slopad 

modersmålsundervisning. Vi befarar att modersmålsundervisning inom såväl förskola, som inom 

skolan i stort försvårar möjligheten för den enskilde att bli en del av samhället. Det har hävdats att 

modersmålsundervisning förenklar inlärning av svenska men samtidigt påvisar studier som bland 

annat redovisats i Danmark på motsatsen. 

Sverigedemokraterna vill också införa en regel om att svenska, bortsett från särskilda undantagsfall 

som till exempel språklektioner, ska vara det enda tillåtna samtalsspråket i kommunens skolor. Detta 
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för att barnen ska ges ökade möjligheter att lära sig att behärska det svenska språket, men också för att 

de ska få en rimlig chans att känna samhörighet med varandra och bli en del av det svenska samhället. 

För Sverigedemokraterna är språklig kompetens den viktigaste parametern för att bli en del i ett 

inlduderande samhälle. 

Våra barns framtida hälsa påverkas starkt av vilka motionsvanor de skaffar sig i unga år. I detta ligger 

också en mycket stor ekonomisk potential då framtida vårdbehov till följd av människors svaga fysik 

reduceras. Idrotten i skolans regi har nedrustats sedan länge, vilket lett till negativa effekter för 

folkhälsan. Därför är det av största vikt att kommunens skolor erbjuder eleverna möjligheten till ett 

utökat antal idrottstimmar samtidigt som det erbjuds fler aktiva friluftsdagar. 

Våra barn och ungdomar måste kunna gå till skolan utan att känna rädsla och oro. Deras problem 

måste tas på allvar. En jourskole-enhet bör inrättas där elever som mobbar och misshandlar andra 

elever kan placeras för att skydda de utsatta eleverna. Det kan ta upp till en hel arbetsdag för 

föräldrarna att få vetskap om att deras barn varit frånvarande i skolan. Ett sätt att minska skolket i 

skolan kan vara ett så kallad skolksms-system, som innebär att man från lärarnas sida ges möjligheten 

att smsa den berörda elevens föräldrar. Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att minska skolket. 

Generellt sett använder idag skolorna sig av telefon, mejlkontakt, eller annan typ av intranät där 

föräldrarna har möjlighet att ta del av barnets skolgång. 

Sver.igedernokraterna vill verka för nolllulerans vaJ gäller droganvändning. I<ommunen ska erbjuda 

regelbunden handledning och utbildning i dessa frågor till skolans personal. Vi menar att frivilliga 

drogtester kan vara ett sätt att komma åt problematiken. Som ett led i att öka tryggheten i skolan 

måste vuxennärvaron öka, till exempel genom samverkan med sjuksköterskor, kuratorer och liknande. 

Vi avser därför att satsa på totalt 4 stycken nya specialpedagogtjänster samt 4 stycken 

speciallärartjänster inom grund- och gymnasieskolan. Att motverka all form av rasism inom 

kommunens olika skolor är naturligtvis en central del av vår politik. Redan idag pågår det arbete mot 

rasism men Sverigedemokraterna menar att även så kallad omvänd rasism som riktar sig mot svenskar 

ska tas med i arbetet mot rasism. 
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Sverigedemokraterna anser att valfrihet och mångfald inom barnomsorg och förskola är en 

rättvisefråga. Vi ser därför vårdnadsbidraget som ett bra komplement inom barnomsorgen. Vi anser 

att kommunen ska erbjuda och främjas alternativa pedagogiska former. Inte alla föräldrar arbetar 

dagtid och därför är det viktigt att även nattis och kvällsdaghem finns tillgängliga för dem som 

behöver det. Det finns en tydlig koppling mellan personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen, 

varför barngrupperna i förskolan inte får vara för stora. I syfte att skydda barn från övergrepp ska 

personal som arbetar med barn och ungdomar kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret som visar 

att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp mot barn. Aven arrangörer av frivilligverksamhet 

för barn och unga ska vara skyldiga att försäkra sig om att ingen vuxen inom verksamheten begått 

brott riktade mot barn. 

Sverigedemokraterna tror på en levande landsbygd och har som mål att bibehålla närservicen även i 

kommunens mindre orter. Ett led i detta är att exempelvis erbjuda längre öppettider på 

biblioteksfilialerna och värna landsbygdsskolorna. Det är också av största vikt att kommunen 

prioriterar och värnar företagandet på landsbygden. I riksdagen verkar vi för att sicrota pumplagen 

vilket skulle möjliggöra för små byar och samhällen att behålla sina mackar. En annan prioriterad 

fr:lga i riksdagsarbetet är att sänka bensinskatten och minska inblandningen av etanol i bensinen för 

att skona äldre motorer då vi värnar motorkulturen. 

För en levande landsbygd krävs det även en fungerande kollektivtrafik. Sverigedemokraterna ställer sig 

positivt till att man utreder möjligheterna att förbättra och utveckla busstrafiken. 
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Miljön är ständigt diskuterad och är för oss högt prioriterad. Ofta sätts det upp motsättningar mellan 

ekonomi, tillväxt och miljö. Sverigedemokraterna ser långsiktigt, och då detta görs går ofta miljö och 

ekonomi hand i hand. Vi ser det inte som att vi ärver jorden från tidigare generationer utan att vi lånar 

den av våra barn. Detta medför att vi försöker att bevara den natur som vi i dag har för kommande 

generationer samt att vi motsätter oss sådant som medför mer lidande för människor, djur och natur. 

Det är Sverigedemokraternas ambition att maten som serveras i så hög utsträckning som möjligt ska 

vara närproducerad och ekologisk. Kommunen ska minimera risken för skolbarn och äldre att få i sig 

skadliga kemikalier, därför bör vi försiktiga med vad vi serverar för mat i kommunens restauranger. 

Sverigedemokraterna anser att vi ska verka för ett mål om 40 procent ekologiska livsmedel men det 

allra viktigaste är att det i så stor utsträckning som det är möjligt serveras närproducerad mat i 

kommunens tillagningskök Livsmedel som framställts på ett sätt som orsakat människor eller djur 

onödigt lidande ska inte få förekomma. Detta innebär inte minst att Sverigedemokraterna säger nej till 

kött där djuren slaktats utan bedövning, så kallat halal- och koscherslaktat kött. Att erbjuda alternativ 

mat av religiösa skäl är dessutom principiellt fel och en sådan målsättning kan i förlängningen få 

orimliga konsekvenser. Det innebär dessutom en onödig merkostnad för kommunen. Vi menar därför 

att Karlshamn kommun i sin upphandling ska kräva att allt kött inte ska komma från djur som slaktats 

och avbladats efter bedövning och som har transporterats i max tre timmar. 

Vi anser vidare att det är fullt tillräckligt att ett vegetariskt alternativ erbjuds till de som av religiösa 

skäl inte vill äta den mat som erbjuds. 
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Sverigedemokraterna förespråkar assimilering framför integration och menar att de invandrare som 

kommer till Sverige och Karlshamn ska erbjudas vägledning för att kunna anpassa sig till det svenska 

samhället. Detta innebär i korthet att man ska ta seden dit man kommer och själv verka för att bli en 

del av vårt svenska samhälle. Huvudansvaret för anpassningen till det svenska samhället ska vila på 

individen själv. Integration ska komma naturligt och inte som i dag vara påtvingad genom diverse 

verkningslösa projekt. Genom att säga upp avtalen med migrationsverket kan Karlshamns kommun 

göra mycket stora besparingar. I dag går till exempel mycket stora resurser till att stödja invandrade 

familjer som inte kan hantera sin situation i Karlshamn. Enligt statistik från SCB betalade Karlshamns 

kommun ut drygt 21,4 mkr i ekonomiskt bistånd under 2011. Av detta gick 12 mkr (56 procent) till 

personer födda utanför Sverige. Under 2011 var det 9,3% av kommunens befolkning som hade 

utländsk bakgrund. Vi har räknat försiktigt på besparingen och endast lagt sex miljoner i positiv effekt 

av detta. Enligt statistik från Migrationsverket kostar varje enskild flykting runt 2 000 kronor om 

dagen i snitt. Enligt rilcsrevisionen så kan kostnaderna uppgå till 16 000 kronor per dygn. Denna 

kostnad stannar på kommunens skattebetalare efter 2 år samtidigt som det är ett faktum att det tar 

mellan 7 till 9 år i snitt, för en person som invandrat till Sverige att bli självförsörjande. 

Sverigedemokraterna villlikt Moderaterna i Växjö, att kommunen ska räkna ut vad kommunens 

faktiska kostnad för asylmottagandet är. För Sverigedemokraterna är det en självidarhet att staten 

ersätter kommunerna för vad den misslyckade invandrings- och integrationspolitiken verkligen kostar. 

Det är nämligen inte kommuninvånarnas sak att tvingas betala för Sveriges misslyckande på området 

med en försämrad kommunal välfård. 

Vi ser exempel från Karlskrona kommun där kostnaderna för invandringen i exempelvis skolan inte 

motsvarar intäkterna. I fårska uträkningar gjorda av Barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona kostar 

det 40 OOOkr mer per barn i skolan än de 62 OOOkr som kommunen erhåller från migrationsverket. De 

tillskriver regelbundet migrationsverket om extra medelmen får sällan eller aldrig gehör. Därför 

kommer en motion angående detta att lämnas in till kommunfullmäktige inom kort. 

Vidare vill vi avskaffa alla former av kvotering som syftar till att premiera vissa grupper framför andra. 

Så kallad positiv särbehandling av en grupp människor, innebär med automatik att andra människors 

rättigheter undertrycks. Vi vill att man ska se till kompetens och erfarenhet, det ska inte spela roll 

vilket kön man har eller vilken hudfirg man ska ha samma chans till att få jobb. 
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Rådande arbetslöshet -i synnerhet ungdomsarbetslösheten -är ett problem i Sverige, så även i 

Karlshamns kommun. Sverigedemokraterna föreslår därför att man ska ta vara på den arbetskraft som 

kan finnas inom dagens biståndssystem. Detta genom att rikta om 3 miljoner kronor från 

socialnämnden till nämnden för arbetsmarknad. bet är en åtgärd som skulle skapa arbetstillfållen 

genom att vi få ut fler människor på arbetsmarknaden samtidigt som vi minskar avståndet och sänker 

trösldarna för den enskilde individen. Kommunala beredskapsjobb kan vidareutvecklas allt eftersom 

och behöver inte enbart beröra en specifik grupp. Kommunen har fattat beslut om satsa på 

ungdomsjobb varför ovanstående satsning kan ses som ett komplement, alternativt som en åtgärd för 

en äldre målgmpp. Samtidigt ska det poängteras att människor har olika anledningar och historier som 

ligger bakom att man lever på försörjningsstöd. Kommunala beredskapsjobb ska inte ses som en 

åtgärd som tvingar ut människor i arbetslivet, utan som ett alternativt sätt. Ett sätt där arbetssökande 

får en skjuts ut i arbetslivet. 

Sverigedemokraterna menar att man som kommunpolitiker inte ska drivas av det ekonomiska arvodet, 

varför vi menar att de generella arvodena ska sänkas med 15 procent. En sänkning som innebär att 

kommunen sparar drygt 300 000 kronor om året. V i vänder oss således också emot ökningen på runt 

3 procent. Sätter man arvodesökningen per individ i relation till300 000 kronor är det inget svårt val. 

För Sverigedemokraterna är det primära att kommunens invånare ska ha en bra livssituation, inte att 

kommunpolitikernas arvoden ökar. Sverigedemokraterna föreslår också att minska det kommunala 

partistödet med 15 procent. 
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Sverigedemokraterna är vän av demokrati och för ökat medborgarinflytande. Vi tror på dialog som 

det primära politiska instrumentet. En fri debatt där alla aktörer tillåts delta på lika villkor. Grundiden 

med demokratin menar vi går förlorad om vissa aktörer förtrycks, eller att förslag och kostnader 

undanhålls för medborgarna. Vi tror på ett samhälle där information inte undanhålls från medborgare 

och där öppenhet är ledstjärnan. Ett tydligt exempel är den kommunala gymnasieskolan som under 

en längre tid följt direktiv som innebar att en viss aktör inte spelat på samma villkor. Detta har dock 

förändrats sedan en tid tillbaka. Likt många andra kommuner ges idag inte alla partier samma insyn i 

Karlshamns kommuns olika verksamheter. Vi anser att alla partier ska ges en likvärdig insyn i 

kommunens nämnder och styrelser. Vi vill återigen trycka på att utgifter som kommunen har ska 

redovisas öppet. En kommunpolitikers förtroende baseras på dennes väljare, dvs. de 

kommuninvånare som lägger sin röst på honom eller henne vart fjärde år. För oss är det en 

självklarhet att kommunens invånare ska bli mer medvetna om kommunens kostnadsområden. 

Sverigedemokraterna är också positivt inställda till fler kommunala folkomröstningar, inte minst med 

mål att främja demokratin och öka invånarnas medvetande och engagemang. Vi anser även att ett 

diskussions forum, eller dylikt, bör upprättas på kommunens hemsida. 
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KOMMENTARER OCH YRKANDEN· 
Not t 
Vi yrkar för att kommunfullmäktige minskar arvoden för politiker med t5% 

Not2 
På grund av uppsägningen av avtalet med migrationsverket kommer 
vi här att se en positiv kostnadsutveckling 

Not3 
Not4 

Not5 
Vi yrkar för en minskning av de uppräknade arvodena och ersättningarna 
med de höjda tre procenten. 

Not6 
Vi yrkar för en minskning av festivalbudgeten med t5% 

Not 7 
Vi har budgeterat för att kommunen nyanställer två speciallärare och två specialpedagoger 
Vi yrkar för att mängden närproducerad livsmedel ökar i kommunens kök 

Not B 
Vi har budgeterat för att kommunen nyanställer två speciallärare och två specialpedagoger 
Vi yrkar för att mängden närproducerad livsmedel ökar i kommunens 
kök 

Not9 
Vi har avsatt två mkr till extra insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i kommunen 
Vi yrkar för att tre mkr överförs till nämnden för arbetsmarknad från socialnämnden 

Not to 
Vi har avsatt en miljon åt kulturföreningar att söka. 

Not t t 
Nott2 

Nott3 
Nott4 
Vi satsar fyra mkr till yttre miljö samt två mkr till föreningar genom extra föreningsstöd 

Nott5 
Vi satsar två miljoner till kostnadsfria trygghetslarm och ytterligare en miljon till ett äldregym 
Vi satsar 3, 2 miljoner av de tilldelade mede/n från omvårdnadslyftet till personal 

Nott6 
Vi yrkar för att kommunen satsar en miljon till att anställa två socialsekreterare 
Vi yrkar för att tre mkr förs till nämnden för arbetsmarknad och välfärd 

Nott7 
NottB 

Nott9 

12 



Förslag till beslut 

Sverigedemokraterna föreslår: 

att 

att 

att 

fastställa Sverigedemokraternas förslag till budget för 2015 samt 

anta Sverigedemokraternas budgetförslag som övergripande inriktningsdokument för 
den kommunala verksamheten i berörda delar. 

Sverigedemokratisk politik beaktas i alla kommunala beslut. 

Tilläggsyrkanden: 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

införa frivilliga drogtester på kommunens skolor, 

utreda möjligheten att inrätta en så kallad jourskole-enhet för barn som inte fungerar i 

den normala skolsituationen. 

uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om hur vi i kommunen ska 

applicera ett generellt arbete mot rasism och diskriminering. 

uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen ska tillskriva 

regeringen med en begäran om att få bli försökskommun för slopad 

modersmålsundervisning i skolan. 

kommunen inför så kallade skolk-sms, 

slopa all kommunfinansierad modersmålsundervisning 

tillsätta 2 specialpedagoger inom kommunens gymnasieskolor, 

tillsätta 2 speciallärare inom gymnasieskolan 

tillsätta 2 specialpedagoger inom kommunens gnmdskolor 

tillsätta 2 speciallärare inom kommunens grundskolor 

utreda vad trygghetslarm skulle kosta om det var fritt för alla med behov, 

utreda möjligheterna för de som flyttar in på stadens vårdboende att ta med befintligt 

husdjur. 

utreda möjligheten att införa en verksamhet med terapihundar inom den kommunala 

äldreomsorgen i Karlshamn 

de ideella föreningar som mottar kommunalt bidrag ska försäkra sig om att ingen vuxen 

inom föreningens verksamhet har begått brott mot barn, 

utreda möjligheten att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag inom barnomsorgen 
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att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

utreda möjligheten att införa en äldre- och handikappsombudsman i kommunen 

kommunens äldre erbjuds fri träning inom kommunala verksamheter 

alla former av kött som inte fötts upp och slaktats enligt svenska jordbruksförordningen 

inte ska köpas in av kommunen. 

säga upp avtalet med migrationsverket 

omfördela 3 miljoner kronor från socialnämnden till nämnden för arbetsmarknad för 

kommunala beredskapsjobb 

partistöden sänks med 15 procent 

politikerarvodena sänks med 15 procent 

kommunens hemsidor samt fysisk miljö ska vara tillgänglig för människor med olika 

funktionshinder. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-1 o 

§ 145 2014/1955 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Konununstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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

att anslaget finansieras ur kommunfullmäktiges anslag till förfogande 

att samråd ska ske med lokalförsörjningsgruppen före utredningen fårdigställs 

att förslaget ska redovisas senast i januari 2015. 

Sammanfattning 

184 

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. 

Ekonomichefen föreslår att BUS-nämnden tillförs ett utredningsanslag på 400 tia att 
användas för lokalförsörjningsplanering av BUS-nämndens verksamhet och föreslår att 
anslaget finansieras ur konununfullmäktiges anslag till förfogande. 

Beslutsunderlag 

• Ekonomichefens yttrande 2014-05-27 
• BUS-nämndens protokoll 2014-05-22 § 37 
• Konununstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-10-03 § 112. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-10 

§ 152 2014/563 

Omfördelning av investeringsmedel2014- BUS-nämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige 

att BUS-nämndens investeringskonto 1154 minskas från 4 000 tkr till 760 tkr och att 
återstående medel får användas i enlighet med BUS-nämndens beslut. 

Sammanfattning 

BUS-nämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta att minska årets 
investeringsanslag på 4 000 tkr för renovering av köket på Klockebacksskolan med 
3 240 tkr och att omfördela återstående medel 760 tkr till flera mindre anpassnings- och 
förbättringsprojekt Projekten och anledningen framgår av BUS-nämndens protokoll. 

Ekonomichefen tillstyrker förändringarna och föreslår kommunstyrelsen att 
BUS-nämndens återstående investeringsmedel får användas i enlighet med BUs
nämndens beslut. 

Beslutsunderlag 

• Ekonomichefens yttrande 20 14-06-04 
• BUS-nämndens protokoll 2014-05-33 § 30. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-10 

§ 148 2014/2099 

Taxor och avgifter för kommunens egna verksamheter- förtydligande 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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

187 

att kommunens egna verksamheter fritt disponerar kommunens möteslokaler för eget 
bruk mellan klockan 07.00- I 7.00 måndag-fredag samt fritt för politiska nämndsmöten, 
gruppmöten o.dyl. även kvällstid 

att upphäva punkten c under Taxa 3 Fristående skolor 

att kommunens självkostnadsprincip tillämpas även för friskolor då de hyr kommunala 
anläggningar. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 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 hyrare/bokare 
har blivit otydlig. Delar av kommunfullmäktigebeslutet från mars 20 I 3 föreslås därför 
upphävas. 

Beslutsunderlag 

• Redovisningschefens tjänsteskrivelse 2013-12-06 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2014-06-03 § 119. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-10 

§ 144 2014/2083 

Kompass Karlshamn, program för styrning, uppföljning och kvalitet i 
Karlshamns kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta Kompass Karlshamn, program för styrning, uppföljning och kvalitet i 
Karlshamns kommun 

att Kompass Karlshamn börjar gälla för budgetåret 20 15 

183 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över och anpassa reglerna för ekonomi- och 
verksamhetsstyrni4g 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 ta fram kommungemensamma riktlinjer för 
servicelöften i Karlshamns kommun 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ersätta nuvarande pris för "årets arbetsplats" med 
"årets kvalitetsarbetsplats" 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 konunun 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2014-06-03 § 111. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-1 o 

§ 146 2014/1022 

Antagande av detaljplan för fastigheterna Samariten 2 och 3 m.fl. 
(Blekingesjukhuset) 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta förslaget till detaljplan för fastigheterna Samariten 2 och 3 m. fl. 
(Blekingesjukhuset) enligt 5 kap. 27 §plan- och bygglagen (2010:900). 

Sammanfattning 

Planområdet är beläget i den norra delen av Karlshamns stad, mellan väg E22 och 
Länsmansvägen, öster om Sölvesborgsvägen. 

185 

Syftet med planläggningen är att befåsta och utöka byggrätten får befintliga ändamål, 
vård, skola och teknisk anläggning, samt att möjliggöra för att utveckla fastigheter för 
kontor, handel, parkering och bostäder. 

Byggnadsnämnden har 2014-05-21 § l O l beslutat att godkänna förslaget till detaljplan 
och överlämna detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande. 

Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens protokoll2014-05-21 § !01 
• P lanhandlingar 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2014-06-1 O § 114. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-10 

§ 147 2014/210 

Antagande av detaljplan för del av Torarp 4:13 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige föreslår kommunstyrelsen 

att anta förslaget till detaljplan för del av Torarp 4:13 enligt 5 kap. 27 §plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Sammanfattning 
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Planens syfte år att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av enbostadshus på den 
södra delen av fastigheten Torarp 4:13. Planområdet är beläget mellan Asarum och 
Mörrum, väster om Torarp och riksväg 29. Området ligger 3 km från Asarum och 
Mörrum och 7 km från Karlshamns tätort. Planområdet är idag helt obebyggt, men 
gränsar till befintlig bostadsbebyggelse i söder och öster. I norr och väster gränsar 
planområdet till ett skogsområde. 

Planområdet omfattar ca 1,5 ha av fastigheten Torarp 4:13, vilken är i privat ägo. 

Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens protokoll2014-05-21. 
• Planhandlingar. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-10 

§ 150 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 (lO 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. Slipendiet utdelas i samband med Östersjöfestivalen eller annat större 

föreningsarrangemang i kommunen. stipendiaten förväntas medverka. 
7. Slipendiet 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. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-1 o 

Forts§ 150 
Kulturnämnden har därefter beslutat att föreslår kommunfullmäktige att instifta 
stipendiet och att fastställa statuterna. 

Beslutsunderlag 

• Fritidsnämndens protokoll 2014-03-21 § 27 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-04-08 § 70 
• Kulturnämndens protokoll2014-05-15 § 41 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2014-06-03 § 117. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-10 

§ 151 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 

att återrapportering sker till kommunfullmäktige senast i december 2014. 

Sammanfattning 

I dokumentet "Mål & budget 2013 och flerårsplan 2014-2015 med vision för 2017" 
föreslår koalitionen att en kostutredning tillsätts med uppdrag att belysa verksamheten 
utifrån kva!ite, 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: 

• Nulägesbeslaivning med checklista för kökens fYsiska status. (Av utredningen 
framgår att i ett flertal av köken krävs stora investeringar) 

• Kostutredning - tre olika rorslag för produktion och samordning, Karlshamns 
kommuns måltidsförsörjning. Presenterad för tekniska nämnden 4 december 
2013 och för omsorgsnämnden, BUS-nämnden och gyronasienämnden den l O 
mars 2014. 

• Av de tre förslagen förordar tjänstemännen en modifierad modell av förslag 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 
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Kommunstyrelsen 2014-06-10 

Forts§ 151 
att ge tekniska nämnden i uppdrag att upprätta en genomfårandeplan enligt fördjupad 
kostutredning 

att förorda minst ett tillagningskök i varje kommundel. 

Tekniska nämndens förslag har remitterats till omsorgsnämnden, BUS-nämnden och 
gyrnnasienämnden för yttrande. 

Omsorgsnämnden ställer sig bakom tekniska nämndens förslag om fårorda 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 
fårdigställda stenbackaN avet och att dessa behålls som tillagningskök 

Gymnasienämnden ställer också sig bakom tekniska nämndens förslag. 

Beslutsunderlag 

• Tekniska nämndens protokoll2014-03-26 §54 
• Omsorgsnämndens protokoll2014-05-26 § 76 
• BUS-nämndens protokoll2014-05-22 §50 
• Gynmasienämndens protokoll 2014-05-19 § 36 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-06-03 § 120. 

Yrkanden 

Anders Englesson (MP) förordar utredningens alternativ l. 

Marco Paulsson (M) lämnar följande tilläggsyrkande: 

"Vi moderater ställer oss bakom förslaget modifierat alternativ 2. 

Vi hyser dock en oro for att gästernas framtida krav på valfrihet och önskad 
kvalite inte tillräckligt tillgodosetts i förslaget. 

Vi vill även öppna upp for en kostverksamhet d v s kök i kommunen skall kunna 
utmanas av lokala matproducenter och därmed öppna upp möjligheten till en 
småskalig upphandling av mat." 

Jens I-Ienningsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Ordföranden ställer först proposition mellan arbetsutskottets förslag och Anders 
Englesson (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets 
förslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå 
Marco Paulsson (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detta. 
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Granskning av beslut om omlokalisering 

1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Blekinge har en granskning avseende 
efterlevnaden av ett beslut av regionstyrelsen genomförts. Regionstyrelsens beslut, som 
fattades den 25 april2012, gav regiondirektören dels i uppdrag att samordna 
lokalförsörjningsbehovet för Region Bleldnges verksamheter, dels att utreda om lämpliga 
delar av verksamheten kan fördelas över länet, samt att i samråd med regionstyrelsens 
arbetsutskott ta beslut i frågan om lokalförsörjning. 

Bakgrunden är att våren 2011 överfördes verksamheterna Musik i Blekinge och Länsbibliotek 
Sydost från Landstinget Blekinge till. Region Blekinge. Region Blekinge identifierade i 
samband med verksamhetsövergången ett behov av samordning av lokalytor. Därefter, från 
2012, överfördes även Blekingetrafiken AB till Region Blekinges regi. 

1.2. Revisionsfråga 
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

Har regionstyrelsens beslut per den 25 april2012 följts och genomförts på ett 
ändamålsenligt sätt? 

För att kunna besvara revisionsfrågorna består granskningen av följande kontrollfrågor: 

Har samråd skett med arbetsutskottet i god ordning? 

Finns det en utredning som belyser olika alternativ? 

Belyser en eventuell utredning det regionala perspektivet som Regionstyrelsen gett 
uppdrag om? 

Har samtliga beslut till följd av regionstyrelsens beslut fattats i god ordning? 

Har regionstyrelsen följt upp sitt beslut på ett ändamålsenligt sätt? 

1.3. lWetod och avgränsningar 
Informationsinsamling har skett genom dokumentstudier. Vidare har följande 
befattningshavare intervjuats: 

Regiondirelctören, nuvarande kulturchefen, fd chef för Musiki Blekinge, VD för 
Blekingetrafiken AB, RS AU s ordförande, vice ordförande och tre representanter för 
oppositionen. 

Granskningen har i första hand avsett beslut och hantering rörande Musik i Blekinge. 

Granskningen har varit föremål för sakgranskning. 
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Granskning av beslut om omlokalisering 

2. Granskningsresultat 
I detta avsnitt redovisas inledningsvis de händelser som skett med anledning av frågan om 
lokalförsörjning av Region Blekinges lokaler. Därefter redovisas de resultat som framkommit 
i granskningen per kontrollfråga. 

2.1. Delegationer 
Regionstyrelsen har delegerat vissa frågor till regionstyrelsens arbetsutskott samt till 
regiondirektören. Delegationerna har beslutats den 12 januari 2011 samt reviderats 13 

november 2013. 

När processen kring lokalförsörjning inleddes hade regionstyrelsen delegerat till 
regionstyrelsens arbetsutskott att vara utvecldingsutskott samt ledningsorgan för att inom av 
styrelsen fastställd inriktning leda förbundets löpande verksamhet. Detta innefattade bland 
annat att vid varje tillfälle besluta om organisation samt fastställa budget. 

Regiondirektörens delegation omfattade bland annat att efter beslut i Regionstyrelsen 
underteclma de avtal och skrivelser som är en följd av regionstyrelsens beslut och att fatta 
beslut om hur Region Blekinges samlade kansli- och tjänstemannaorganisation skall 
organiseras. 

Av granskningen har framkommit att endast delegationsbeslut som innebär 
myndighetsutövning, remissvar och yttranden anmäls till regionstyrelsen, vilket innebär att 
beslut som hänför sig till lokalförsörjningsfrågan inte har anmälts till regionstyrelsen. 

2.2. Urval av händelser i kronologisk ordning kring 
fråga om lokalförsörjning 

Nedan följer ett urval av de händelser, möten som skett med anledning av fråga om 
lokalförsörjning. Informationen som presenteras har framkommit vid genomgång av 
protokoll, kallelser och annan dokumentation som tillhandahållits vid granskningen. 
Därutöver kommer informationen från de intervjuer som hållits i anledning av denna 
granskning. 

• Under 2011 identifierades behovet av större lokaler för Region Blekinge. Detta 
diskuterades i möten mellan ledning och fackförbunden i samverkansmöten. 

• I en motion till Regionstyrelsen inlämnad den 27 januari 2012 föreslås en ändring 
av Region Blekinges förbundsordning § 5 på så sätt att sätet för verksamheten istället 
för Karlskrona blir Ronneby. Motionen skickades ut på en underhandsremiss till 
förbundets medlemmar den 15 februari 2012. För att ändring ska kunna ske krävs att 
alla medlemmar beslutar att förbundsordningen skall ändras. Av remissvaren 
framgår att en medlem inte vill att sätesorten skall ändras, en medlem var positiv, 
övriga avstod antingen från att ta ställning eller var öppna för båda alternativen. 
Eftersom enighet saknades kunde ändring inte ske. Remissvaren redovisades vid 
möte i Regionstyrelsen den 25 april2012. Vid intervjuer i samband med 
granskningen framkom att anledningen till att frågan om lokalförsörjning lyftes till 
den politiska nivån var att frågan om sätesort hade uppkommit. 
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• Den 8 februari 2012 informerade regiondirektören Regionstyrelsens arbetsutskott 
om behovet av större lokaler. Regionstyrelsens arbetsutskott fattade beslut om att ge 
uppdrag till regiondirektören att skriva ett ärende till Regionstyrelsen den14mars 
2012 avseende lokalförsörjningen. 

• Vid Regionstyrelsens sammanträde den 25 april2012 fattades följande beslut: 
- att ge regiondirektören i uppdrag att samordna lokalförsörjningsbehovet för Region 
Blekinges verksamheter 
- att uppdra åt regiondirektören att utreda om lämpliga delar av verksamheten kan 
fördelas över regionen 
- att uppdra åt regiondirektören att i samråd med regionstyrelsens arbetsutskott ta 
beslut i frågan om lokalförsörjning. 

Nedan följer citat av den information som gavs i beslutsunderlaget: 

"Bakgrund 

Från våren 2011 har det identifierats behov av samordning av lokalytor bl. a. i samband med 
övertagande av kulturverksamheter från Landstinget Blekinge, såsom Musik i Blekinge och 
Länsbibliotek Sydost. Från 2012 har även verksamheter övertagits från Blekingetrafiken AB 
kopplade till ansvaret för kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge d v s fårdtjänstverksamhet. 
I uppdraget har ingått att finna en hållbar lösning inom ramen för medlemskretsen. 
Samverkan med andra regionala aktörer inom och utanför medlemskretsen skall också 
beaktas. 

Av vikt för långsiktig positiv utveckling av verksamheten är också policy- och kulturskapande 
för mesta nytta för regional utveclding och medlemsnytta. 
I beslutande ägarelirekliv för dotterbolaget Blekingetrafiken AB finns också uppdraget att 
samordning och samverkan med verksamheter inom "koncernen". 

Gemensam organisation 

Region Blekinges arbetsområde har de senaste åren breddats genom att nya verksamheter 
och ansvar har flyttats till organisationen. Verksamheten bedrivs idag på flera platser i länet. 
Dessutom finns trångboddhet på Ronnebygatan 2 i Karlskrona. Inom ledningen för Region 
Blekinge ser vi det som viktigt att bygga en gemensam organisationskultur som skapar 
förståelse och respekt mellan medarbetare och möjliggör samarbete och utnyttjande av 
varandras resurser. Dessutom får man även se det ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
För att lyckas med detta bör organisationen i så stor utsträckning som det är möjligt att 
samlokaliseras i gemensamma lokaler. En samlokalisering är en förutsättning för att kunna 
effektivisera organisationen genom att bygga en gemensam organisationskultur och utveckla 
gemensamma system för stöd och service, exempelvis inom ledning, ekonomi, 
kommunikation och personal. 

P wC 4 av 17 



Granskning av beslut om omlokalisering 

Lokalplan 

En inventering av tillgängliga lokaler har således undersökts och diskuterats i en intern 
arbetsgrupp för lokalförsörjning. Diskussioner har förts med Karlskrona kommun och 
landstinget Blekinge om lämpliga lokaler. Huvudalternativet är att inrymma Region 
Blekinges verksamhet i Landstinget Blekinges lokaler vilket också skulle kunna vara en 
pusselbit i Landstingets lokaleffektiviseringsarbete. 

I bilaga presenteras nuvarande hyreskontrakt." 

P wC 

• Efter regionstyrelsens beslut den 25 april2012 omvärderade landstinget sina behov 
av lokaler, d v s de behövde lokalerna för eget bruk och följden blev därmed att dessa 
lokaler inte längre ett alternativ för Region Blekinge. Vidare behövde lanelstinget 
använda sig av de lokaler där Blekingetrafiken AB satt samt Region Blekinges 
färdtjänsthandläggare hyrde. Detta påskyndade processen för Region Blekinges och 
Blekingetrafikens berörda personal Region Blekinge letade då efter andra alternativa 
lokaler och vände sig med en förfrågan bland annat till sin dåvarande hyresvärden 
Kruthusen AB. 

• 19 september 2012 informerade regiondirektören Regionstyrelsens 
arbetsutskott/beredningsutskott om ett erbjudande från Kruthusen att hyra lokaler 
på Gräsvik Vidare framgår att en ledamot i arbetsutskottet påtalar vikten av att 
medarbetarna upplever en flytt till andra lokaler som positiv och att en 
konsekvensanalys bör göras. En annan ledamot ansåg att möjligheten tilllokalisering 
i någon av länets övriga kommuner borde undersökas. Kansliet ska även undersöka 
alternativa lämpliga lokaler. slutligen framgår att samråd om lokalfrågan ska löpande 
ske med arbetsutskottet. Av sammanträdesprotokollet framgår att 
Samverkansgruppen och Blekingetrafikens ledning också har informerats om 
erbjudandet. 

Av sammanträdesprotokoll från Regionstyrelsens arbetsutskott framgår att kansliet 
presenterade en skrivelse med förslag till beslut. Vid mötet beslutades dock att 
ärendet skulle ändras till en informationspunkt och att beslut i enlighet med bilagd 
skrivelse inte skulle fattas. Av skrivelsen framgick att erbjudande erhållits från 
Kruthusen Företagsfastigheter AB som clå var Region Blekinges nuvarande hyresvärd. 
Erbjudandet avsåg Byggnad l på Gräsvik (fel Blekinge Tekniska Högskolas 
förvaltningsbyggnad). Fastigheten var i det närmaste tom och nyrenoverad. Blekinge 
Tekniska Högskola var positiva till att lämna lokalerna. Vidare framgår av skrivelsen 
att Region Blekinge bedömde detta erbjudande som bra, utifrån olika synvinklar. 
Lokalerna ägs av Kruthusen Företagsfastigheter AB som är ett helägt bolag till 
Karlskrona kommun och därmed kommer lokalerna från någon inom 
medlemskretsen. Lokalerna är nära Blekinge Tekniska Högskola som är en stor 
regional aktör med mycket samarbete och samverkan med Region Blekinge. Med 
detta läge kan samarbetet utvecklas ytterligare. Dessutom är lokalerna nära 
Lanelstinget Blekinge, med tanke på framtida regionbildning, samt Bergåsa 
resecenttum, för att kunna utnyttja kollektivtrafiken maximalt. Det framgår vidare att 
Region Blekinge idag har ca 65 medarbetare samt att Blekingetrafiken AB har ca 40 

medarbetare. Det erbjudna hyresobjektet på Gräsvik innehåller ca 100 arbetsplatser. 
Region Blekinge gjorde bedömningen att det skulle bli trångbott om samtliga 
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verksamheter skulle inrymmas där. Förslaget till mötet var därför att Region 
Bleldnges nuvarande verksamheter förutom Musik i Blekinge flyttar till byggnaden 
tillsammans med Bleldngetrafikens verksamheter. Vad gäller Musik i Blekinge 
framhålls att det är viktigt att titta på deras lokaler tillsammans med övriga regionala 
kulturinstitutioner vilket förslagsvis får komma i steg två. slutligen framgår att hyran 
enligt offerten täcks av nuvarande hyror, dessutom sker en yteffektivisering i och med 
flytten. Mindre ytor behövs vid en samlokalisering (ca 300 kvm). Nuvarande 
hyresavtal med Kruthusen Företagsfastigheter AB upphör vid eventuell flytt till 
Gräsvik Däremot måste hyresavtal avseende Blekingetrafiken AB och Länsbiblioteket 
Sydost sägas upp. 

Slutligen framgick följande av skrivelsen "att kansliet föreslår att arbetsutskottet 
beslutar 

att regiondirektören får i uppdrag att samlokalisera Region Blekinges verksamheter i 
enlighet med förslaget ovan och förhandla hyresoffert från Kruthusen 
Företagsfastigheter AB. 

att arbeta in i kommande ägardirektiv till Blekingetrafiken AB att säga upp befintliga 
lokaler för samlokalisering med Region Blekinge. 

att ge regiondirektören i uppdrag att vidare utreda lokaler för kulturverksamheten 
med Musik i Blekinge i steg två." 

Som nämndes inledningsvis ändrades beslutsärendet till en informationspunkt varför 
beslut om vidare delegation inte fattades, anledningen till detta redovisades inte i 
beslutet. Av granskningen har framkommit att anledningen till denna ändring var att 
regionstyrelsens arbetsutskott ansåg att den delegation som gavs regiondirektören den 25 
april2012 omfattade att fatta beslut i frågan, ytterligare beslut av arbetsutskottet var 
därmed inte nödvändigt. 

• 23 januari 2013 Av sammanträdesprotokoll för möte i Regionstyrelsens 
arbetsutskott/beredningsutskott framgår som informationspunkt att 
regiondirektören informerar om vad som skett i lokafrågan. Tänkta lokaler 
rymmer inte all personal varför samordning troligtvis kommer att bli i två 
byggnader istället för en som man först planerat. 

• 27 februari 2013 Av sammanträdesprotokoll för möte i Regionstyrelsens 
arbetsutskott/beredningsutskott framgår att regiondirektören informerar om 
fortskridandet vad gäller ev flytt till nya lokaler. Regiondirektören förespråkade 
ett alternativ två där Musik i Blekinge skulle stanna i lokalerna på Kungsplan. 
Arbetsutskottet ger regiondirektören i uppdrag att vidare utreda alternativ till 
samlad kulturverksamhet. Information om kostnader för alternativa förslag 
presenterades enligt uppgift vid mötet men lämnades inte ut med hänvisning till 
sekretess kring hyresförhandlingar. Enligt regiondirektörens kalkyler skulle 
omlokalisering till nya lokaler ge en besparing i form av minskade hyreskostnader 
om ca 400 ooo tkr per år. 
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• 6 mars 2013 Av sammanträdesprotokoll för möte med Regionstyrelsens 
arbetsutskott/beredningsutskott framgår under § 5 övrigt att regiondirektören 
informerar om lokaler att uppdraget verkställs i enlighet med regionstyrelsens 
beslut den 25 april2012 och kommer nu att gå till beslut. Vidare sicrivs att sätesort 
sedan tidigare har prövats. slutligen noteras till anteckningarna att en ledamot är 
av avvikande uppfattning. Enligt uppgift informerades arbetsutskottet vid detta 
möte muntligen av regiondirektören om att lokalerna hade besökts och att Kultur
och Fritidschefen ställde sig positiv till de nya lokalerna. att även 
kulturverksamheten kan flyttas till Gräsvik och skrivningen i protokollet avser 
omfatta att även kulturverksamheten ska omfattas av flytten. 

• Någon gång emellan dessa möten får Musik i Blekinge kännedom om beslutet att 
även de omfattas av flytten. Den 22 april2013 besökte personalen från Musik i 
Blekinge de nya lokalerna. Enligt Musik i Blekinge efterfrågades inte deras åsikter 
kring lokalernas lämplighet. Personalen vid Musik i Blekinge ville få tillfålle att 
diskutera frågan med regiondirektören och bjöd därför in till ett möte som ägde 
rum den 7 maj 2013 där ledningens beslut presenterades och diskuterades med 
personalen. 

• Den 10 juni 2013 i möte med de fackliga representanterna framgår av 
sammanträdesprotokoll att arbetsgivaren inväntar risk- och konsekvensanalys 
efter arbetsmiljöverkets rekommendationer, därutöver kommer en psykosocial 
enkät skickas ut till samtliga anställda. Enkäten ska besvaras under juni månad 
och svaren ska redovisas i augusti. Resultaten av risk- och konsekvensanalysen 
kornmer att ligga till grund för eventuella åtgärder i lokalerna. Vidare inväntade 
man resultatet angående isolering av ljudet i den tilltänkta byggnaden för Musik i 
Blekinges verksamhet. De fackliga representanterna för Musikerförbundet 
framförde oro för hur flytten skulle komma att påverka deras verksamhet och 
förespråkade en ordentlig utredning (risk- och konsekvensanalys) av flytten innan 
man tar beslut. SACO ansåg att flytten av Musik i Blekinge borde bordläggas till 
dess frågan är ordentligt utredd. SACO och Vision ansåg att arbetsgivaren borde 
kalla till ett nytt samverkansmöte angående Musik i Bleldnges lokaler efter det att 
arbetsgivaren har fått in mer underlag. Arbetsgivaren svarar att inriktningen 
ligger fast att Musik i Blekinge ska flytta till Gräsvik tillsammans med övriga 
verksamheter inom Region Blekinge. Däremot hade man inte avsikten att säga 
upp några lokaler förrän underlag inkommit från de olika utredningarna. 
slutligen framgick att arbetsgivaren skulle återkomma i frågan så snart mer 
underlag inkommit (som innefattar risk- och konsekvensanalys och utredning av 
ljud). Vidare betonades att arbetsgivarens uppdrag att samla hela verksamheten 
kvarstår, med undantag från delar av länsbiblioteket och hemslöjdskonsulterna i 
medlemsägda lokaler. 

• Den 26 juni 2013 skickas en promemoria till regionsi.)'I"elsens arbetsutskott samt 
kultur- och fritidsnämndens ordförande från regiondirektören med information 
om pågående integration och samordning, lokaler mm för Region Blekinges 
verksamheter. Där ges information om att processen med lokalsamordning har 
skett i samverkan med verksamhetsansvariga och genom lokal samverkansgrupp 
(fackliga parter). Medarbetare har löpande fått möjlighet att besöka lokalerna bl. a. 
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med skyddsombud. Underlag i form av psykosocial enkät har gått ut till samtliga 
medarbetare med anledning av organisationsförändringarna däribland 
lokalsamordning. Denna ska ge en grund för de risker som medarbetare ser och 
som vi fortsatt tar med oss för att minimiera risker mm. 

Vidare framgår av promemorian att en samlad kultur- och fritidsverksamhet har 
varit en viktig pusselbit som grund för lokalsamordningen för att få ihop de 
operativa verksamheterna som länsbibliotek, verksamhetsutvecldare och Musik i 
Blekinge tillsammans med ledningen för Kultur- och fritidsverksamheten och 
övrig verksamhet och administration inom Region Blekinge. 

Vid möte med verksamheten Musik i Blekinge samt samverkansgruppen avseende 
lokalfrågan bl. a. med hänsyn till ljud. En fördjupad studie är gjord av 
fastighetsägaren av de potentiellt nya lokalerna på Gräsvik Möte har ägt rum med 
chefen för Musik i Blekinge och efter detta möte är cheferna överens om att målet 
med verksamheten och region Blekinges uppdrag och mål kan nås även med de 
nya lokalerna. Vidare framgår av pm att möten även har hållits med berörda 
föreningar där dessa delgivits ledningens syn på beslut och uppdrag. 

Slutligen informerar regiondirektören om att hon under veckan kommer att säga 
upp hyreskontraktet för nuvarande lokalerna på Kungsplan och att 
regiondirektören tillsammans med den nya tillförordnade kultur- och 
fritidschefen kommer att påbörja processen för att samla berörda verksamheter 
för att kunna fortsätta processen med att utforma ändamålsenliga lokaler för 
region Blekinges Kultur och fritidsverksamhet. 

• Den 3 juli 2013 sluts en överenskommelse mellan Region Blekinge och chefen 
för Musik i Blekinge om särskild avtalspension. Av överenskommelsen framgår att 
Chefen för Musik i Blekinge är anställd på Region Blekinge till den 31 oktober 
2014 men att han frigörs från sina arbetsuppgifter från den 1 mars 2014 med So % 
av sin lön, d v s under åtta månader. Innan dess skall all semester ha tagits ut och 
chefen skall stå till förfogande för överlämning/rådgivning med 22 dagar under 
perioden 1 november 2013 - 31 oktober 2014. I praktiken slutade dåvarande chef 
för Musik i Blekinge att arbeta den 15 november 2013. 

• Under sommaren 2013 förekom ett antal artildar i lokalpressen kring frågan om 
flytt av Region Blekinges verksamheter, med fokus på Musik i Bleldnges lokaler. 

• Den 1 augusti 2013 gav regionstyrelsens ordförande (tillika arbetsutskottets 
ordförande) regiondirektören i uppdrag att utreda konsekvenserna av att Musik i 
Blekinge är kvar på Kungsplan i nuvarande lokaler. 

• 7 augusti 2013, tidigarelagt möte med regionstyrelsens arbetsutskott 
(ändring av datum delvis på grund av lokalförsörjningsfrågan). Av 
sammanträdesprotokoll från mötet framgår att information/PM och 
dokumentförteckning angående lokalförsörjningsprocessen delas ut. Därtill hade 
regiondirektören i en promemoria till mötet redogjort i stora drag för processen 
kring lokalförsörjningsfrågan. I promemoria anges att omlokaliseringen till de nya 
lokalerna ger en besparing av hyreskostnader motsvarande 400 ooo kr per år. I 
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promemorian presenterades fem konsekvenser avseende om Musik i Blekinge 
skulle stanna kvar i befintliga lokalerna. Konsekvenserna var enligt 
regiondirektören: 

Strider mot tidigare fattade beslutjuppdrag vad gäller den samlade kultur
och fritidsverksamheten i samverkan med regional utveckling. 

Inriktningen som gavs av Regionstyrelsen 25 april2012 var att 
verksamheten skulle inrymmas i av medlemmarna ägda lokaler samt 
ekonomiskt effektivt. 

Mervärden som byggts upp kring nuvarande lokaler bibehålls (även om 
denna skulle kunna utvecklas med tänkta förutsättningar på Gräsvik) 

Lokalerna är uppsagda och ny förhandling om hyreskontrakt mm får 
inledas. 

Merkostnader beräknade till ca 150 tkrjår (nuvarande hyresnivå) vilket 
kan anses hög då verksamheten omfattar 7 personer. 

Av protokollet från den 7 augusti 2013 framgår vidare att Regiondirektören 
redogjorde för den formella gången avseende arbetet med lokalförsörjningen 
för Region Blekinge, vad som skett, vilka samråd som hållits, samt 
konsekvenser av det uppdrag som lämnades av ordförande den 1 augusti, att 
låta Musik i Blekinge vara kvar på Kungsplan. Vidare redogjordes för ekonomin 
samt konsekvenser av uppdraget samt för kostnaderna enligt de alternativa 
förslag som presenterades på beredningsarbetsutskottet den 27 februari 2013. 
En redogörelse gjordes kring vid vilka tillfållen som kultur- och fritidsnämnden 
informerats om lokalerna och den planerade flytten. Av protokollet framgår att 
arbetsutskottet diskuterade processen avseende samlokalisering och flytt till 
nya lokaler och att arbetsutskottet i samråd inte har något att erima mot att 
Musik i Bleldnge kvarstår i nuvarande lokaler. En ledamot yrkar att 
regionstyrelsens beslut den 25 april2012 upphävs. Yrkandet avslogs. En annan 
ledamot yrkar att arbetsutskottet föreslår till regionstyrelsen att återremittera 
lokalfrågan i sin helhet till regionstyrelsen för nya direktiv. Yrkandet avslås. De 
som framfört yrlzanden inkommer med en skriftlig röstförklaring 

Av protokollet framgår om röstförklaringen att "beslut om flyttning av delar av 
verksamheten till två olika byggnader på Gräsvik, med Musik i Blekinge kvar i 
befintliga lokaler vid Kungsplan, överensstämmer inte helt med de intentioner 
regionstyrelsen hade med sitt beslut den 25 april2012. 

Någon total kostnadsbild för flyttkostnader och hyra har inte presenterats trots 
att det har efterfrågats. 

Det ursprungliga behovet var större ytor för kansliet, inte mindre som det nu 
verkar bli. En plan över vilka rum medarbetarna ska sitta i har begärts för att 
kunna se om alla får plats men inte erhållits med hänvisning till att det inte är 
en fråga för politikerna. 
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Den psykosociala undersökningen som är genomförd har ännu inte 
sammanställts och analyserats. 

Regionstyrelsen har delegerat till regiondirektören att fatta beslut i lokalfrågan i 
samråd med regionstyrelsens arbetsutskott. Regionstyrelsen bör informeras om 
att det under dessa samråd i ett års tid har rests invändningar från ledamöter i 
arbetsutskottet, vilka inte har fått genomslag i den lokalplan som 
regiondirektören är på väg att genomföra. Det har också ställts frågor som inte 
besvarats. Eftersom någon komplett lokalplan fortfarande efter ett år inte 
presenterats är vi bekymrade över att det finns risk att de nya lokalerna inte 
överensstämmer med regionstyrelsens intentioner, att kostnadsbilden är oklar 
både på lång och kort silet och att vi inte har fått det underlag som behövs för att 
bilda oss en uppfattning om huruvida lokalerna till sin beskaffenhet är de rätta 
för verksamheten. Eftersom en flytt tar arbetstid i anspråk och kostar pengar 
finns det anledning att överväga om man inte ska backa hela beslutet. Med våra 
respektive yrkanden, vilka båda har röstats ner av majoriteten i arbetsutskottet, 
ville vi markera detta och ge regionstyrelsen en möjlighet att överväga den 
lokalförändring som nu är på väg att genomföras. Vi bedömer att frågan borde 
väckts vid regionstyrelsens nästa sammanträde den 4 september." 

Vid mötet informerar regiondirektören även om att en gemensam 
överenskommelse hade träffats med chefen för Musik i Blekinge om 
arbetsbefrielse sex månader före pensionsavgång och att en ny tillförordnad 
chef är utsedd för Musik i Blekinge i avvaktan på att ny chef tillsatts. 

• Den 23 september 2013 genomför Previa en riskbedömning av de nya 
lokalerna. De fackliga förbunden var representerade när Previa gick igenom 
lokalerna. 

• Med början under våren 2013 och under hösten 2013 flyttar verksamheterna 
in i de nya lokalerna med undantag för kultur- och fritidsverksamheten som 
flyttar in i nya gemensamma lokaler lite senare. Med undantag för länsbibliotekets 
verksamhet i Växjö och hemslöjdskonsulenterna som sitter kvar i sina gamla 
lokaler i Ronneby är nu Region Blekinges verksamheter samlade i fyra lokaler 
varav två på Campus Gräsvik i Karlskrona. 

• Utöver ovan angivna möten och händelser har fler samverkansmöten skett med 
faclzliga representanter för att informera dem om lokalförsörjningsfrågan. Region 
Blekinge har sen tidigare ett antal grupper som arbetar med arbetsmiljöfrågor. 
Dessa fick även i uppdrag att titta på de tilltänkta lokalerna vilket gjordes under 
slutet av våren 2013. 

• Region Blekinges personal hade även möjlighet att besöka lokalerna under våren 
2013 tillsammans med en personalkonsulent. 

• Vidare har framkommit att Regiondirektörens ledningsgrupp har 
diskuteratfinformerats om frågan om lokaler vid några tillfallen. 
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Har samråd skett med arbetsutslwttet i god 01•dning 
och har samtliga beslut tillföljd av regionstyrelsens 
beslutfattats i god ordning? 

2.3.1. Behov av delegation eller inte 
I granskningen har framhållits att beslutet den 25 april ska ses mot bakgrund av den 
delegation regiondirektören redan hade att fatta beslut om hur personalen skulle organiseras. 
Frågan skulle enligt vissa av de som intervjuats därmed egentligen inte behöva lyftas till 
politisk nivå för nytt beslut om särskild delegation till regiondirektören avseende 
lokalförsörjningsfrågan. Att så gjordes för att frågan blev politisk mot bakgrund av frågan om 
vart Region Blekinge skulle ha sitt säte. 

I delegationen står inte uttrycldigen att delegationen avseende rätten att besluta om frågor 
kring personalens organisation innefattar frågor om var verksamheten ska bedrivas. Vanligen 
ingår i en direktörs arbete att fatta beslut i ekonomiska frågor inom ramen för gällande 
budget. Om tolkningen att delegationen ändå skulle kunna omfatta var verksamheten skall 
bedrivas uppstår frågan om regiondirektören får fatta beslut som innebär stora kostnader för 
regionen utan att detta har beslutats av regionstyrelsens arbetsutskott. I delegationsbeslutet 
framgår inte några uttryckliga beloppsbegränsningar som begränsar regiondirektörens 
handlingsutrymme. Av delegationsordningen framgår å andra sidan inte att regiondirektören 
får fatta beslut om budget, denna rätt är delegerad till regionstyrelsens arbetsutskott. Det kan 
konstateras att det kostar pengar att flytta all verksamhet. Vi bedömer att en flytt till nya 
lokaler är något extraordinärt, d v s något som kan förmodas ligga utöver det löpande arbetet 
under ett år. Detta betyder att arbetsutskottet måste fatta beslut i ärendet såvitt det berör 
budgeten. Det är därmed inte rimligt att frågan om flytt och lokalförsörjning självidart 
innefattas av elen redan existerande delegationen till regiondirektören. 

Mot bakgrund av resonemanget ovan bedömer vi att det var korrekt att ge regiondirektören 
en särskild delegation rörande flytt av verksamheterna såsom gjordes av regionstyrelsen i 
beslutet från den 25 apri12012. 

Tollming av "i samråd med" 

En viktig fråga när det gäller om beslutet har följts i god ordning är vad regionstyrelsen i sitt 
beslut per den 25 april2012 avsåg med formuleringen att regiondirektören i samråd med 
regionstyrelsens arbetsutskott skall ta beslut i frågan om lokalförsörjning. Av granskningen 
har framkommit att beslutet om att beslut i frågan ska ske "i samråd med" sällan har använts 
och att skrivningen " i samråd med" tillkom vid sittande möte i tillägg till föreslaget utkast. 

Av intervjuerna har framkommit att vissa har tolkat detta som att arbetsutskottet skulle 
involveras mer än brukligt. I intervjuer har å andra sidan av vissa även framhållit att beslutet 
måste ses mot bakgrund av den delegation som regiondirektören har att fatta beslut om hur 
personalen ska organiseras och det hela var fråga om att arbetsutskottets skulle 
informeras/hållas underrättat regelbundet under processens gång. Regiondirektören har 
själv tolkat sitt uppdrag så, med stöd av regionstyrelsens och arbetsutskottets ordförande 
med flera. Regiondirektörens tolkning är att arbetsutskottet har involverats mer än bruldigt 
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då frågan i någon mån har behandlats av arbetsutskottet vid 11 tillfållen. Enligt uppgift har 
frågan om begreppets betydelse diskuterats vid arbetsutskottens möten men detta har inte 
noterats i protokollen, men sättet ärendet handlagts på tyder på att frågan varit oklar. 
Exempelvis föreslog kansliet/regiondirektören i underlag till möte med arbetsutskottet den 
19 september 2013 att arbetsutskottet skulle besluta att ge regiondirektören i uppdrag att gå 
vidare med offerten från Kruthusen. Ärendet ändrades vid mötet till en informationspunkt 
med hänvisning till att regiondirektören hade delegation att fatta beslut kring detta. Detta 
visar dock på en otydlighet kring vad delegationen egentligen omfattade. Ett annat exempel 
är att arbetsutskottet i möte den 27 februari gav regiondirektören i uppdrag att utreda fler 
alternativ kring samlad kulturverksamhet. Hade det varit självklart att beslutet ändå var 
regiondirektörens att fatta borde arbetsutskottet inte ha gett eller kunnat ge ytterligare 
direktiv till regiondirektören att ta fram fler alternativ. 

Vi bedömer att åtskillnad inte har gjorts mellan begreppen "i samråd med" och "efter samråd 
med". 

Oaktat tolkningen av "i samråd med" kan konstateras att samråd inte har unelerlättats av att 
information inte har skickats ut på förhand till ledamöter. I granskningen har framkommit 
att det ibland har varit svårt att av kallelser till möten uttyda om beslut förväntas fattas eller 
inte. Vidare har det i granskningen varit svårt att ibland tolka vilka beslut som har fattats i 
ärendet. Ett exempel på denna otydlighet är återigen regionstyrelsen arbetsutskotts möte elen 
27 februari 2013. I kallelsen togs lokalfrågan togs upp som en informationspunkt men av 
protokollet framgår att arbetsutskottet gav regiondirektören i uppdrag att vidare utreda 
alternativ till samlad kulturverksamhet. Detta leder vidare till frågan om regionstyrelsens 
arbetsutskott kunde ge uppdrag till regiondirektören i frågan, i detta fall tog regiondirektören 
sig an uppdraget och rapporterade detta vid nästa möte den 6 mars. 

Av protokollet från den 6 mars 2013 framgår att regiondirektören informerade 
regionstyrelsens arbetsutskott om att uppdraget verkställs i enlighet med regionstyrelsens 
beslut den 25 april2012 och hon nu kommer att gå till beslut. Det framgår inte alls av 
protokollet att kulturverksamheten nu ska innefattas av flytten men i gransimingen har 
framkommit att det var detta som avsågs utifrån den information som lämnades muntligen 
vid mötet. 

I granskningen har framkornmit att regiondirektören under processens gång haft nära 
kontakt med ordföranden. Att det funnits olika åsikter inom arbetsutskottet om hur 
regiondirektören genomfört sitt uppdrag underströks av den röstförklaring som lämnades av 
två ledamöter vid det regionstyrelsens arbetsutskotts möte den 7 augusti 2013. 

Av intervjuerna har framkommit motstridiga åsikter kring möjligheten att fatta beslut och att 
få avvikande åsikter förda till protokollet. Det har framförts att ledarnöter har fått besked om 
att beslut inte har kunnat fattas vid arbetsutskottets möten då informationen om 
lokalförsörjning enbart presenterats uneler dagordningspunkten "Information" och inte som 
en beslutspunkt Därmed har sldljaktiga meningar inte förts till protokollet trots att de 
framförts vid mötet. Andra anser att det varit självklart och i enlighet med lag att alla 
ledamöter har rätt att få avvikande åsikt noterad i protokollet och att så har skett. Här står 
ordmot ord. 
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Oaktat tollmingen av "i samråd med" har i granskningen framkommit att arbetsutskottet den 
7 augusti vid två tillfållen har fått bristfallig information från regiondirektören. För det första 
innehöll den dokumentförteckning som presenterades för arbetsutskottet vid mötet inte alla 
dokument eller tillfållen då frågan diskuterats. Vidare informerades arbetsutskottet vid mötet 
att överenskommelsen med den avgående chefen för Region Bleldnge var att denne skulle 
vara arbetsbefriad i sex månader före sin pension. Enligt överenskommelsen som 
undertedrna des i juli 2013 var chefen ämnad att vara arbetsbefriad i 8 månader. 

2.3.1.1. slutsats och revisionell bedömning 
Enligt den granskning som genomförts bedömer vi att regionstyrelsens beslut den 25 april 
2012 var otydligt när det gällde vad som åsytades med "i samråd med". Detta har medfört 
oldarheter för olika inblandade i hur ärendet skulle beredas. Vår bedömning är att begreppet 
"i samråd med" är en stark skrivning som ger vid handen ett nära samarbete mellan 
arbetsutskottet och regiondirektören innan den sistnämnda fattar beslut i frågan. 

Granskningen visar att information har lämnats till arbetsutskottet vid ett antal tillfållen vid 
sittande möten och att arbetsutskottets ordförande har varit löpande informerad om 
utvecldingen. Arbetsutskottets ledamöter har därmed inte beretts tillfålle att på förhand läsa 
underlag inför samråd. Ledamöter har framfört kritik kring bristande underlag, information 
har efterfrågats men inte erhållits etc. Bedömningen är att det inte varit fråga om att heslut 
fattats "i samråd med" arbetsutskottet utan snarare information till arbetsutskottet samtidigt 
som en del underlag visar att kansliet har haft svårigheter att tolka vad som åsyftats med "i 
samråd med". Någon fullständig ekonomisk redovisning av samtliga kostnader för nya 
lokaler samt för flytten har inte redovisats för arbetsutskottet. 

Vår bedömning på grundval av granskning av erhållna handlingar och intervjuer är därför att 
samråd med arbetsutskottet inte har skett i god ordning. 

Finns det en utredning som belyser olika 
alternativ och har samtliga beslut som har fattats 
tillföljd av 1'egionsty1•elsens beslutfattats i god 
ordning? 

Frågeställningen om samtliga beslut till följd av regionstyrelsens heslut har fattats i god 
ordning handlar bland annat om det finns en utredning som ligger till grund för beslutet 
samt hur beslutsunderlag har tagits fram. 

Av granskningen har framkommit att regionstyrelsens arbetsutskott inte har fått någon 
sammantagen skriftlig utredning som belyser olika alternativ inldusive de ekonomiska 
konsekvenserna av de olika alternativen. I februari 2013 gavs en bild av vilka lokaler som 
fanns då samt vilken storlek de hade. Då presenterades kortfattat fyra alternativa lösningar 
kring lokalförsörjningen. Informationen omfattade även vilka lokaler som fanns i februari 
2013 och hur stora de var. Informationen delgavs arbetsutskottet vid sittande möte och 
material tillfördes inte protokollet. Vid möte den 7 augusti 2013 presenterades två alternativ 
med förslag på olika lokaler och deras storlek. I vissa inter\juer har framkommit att 
information om ekonomiska konsekvenser delgavs ledamöterna och av protokoll framgår att 
ekonomiska konsekvenser redovisats muntligen. De ekonomiska siffrorna eller 
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konsekvenserna återges inte i något protokoll från arbetsutskottets möten men väl i en 
promemoria till arbetsutskottets möte den 7 augusti 2013. 

Av gransimingen har framkommit att ledningsgruppen informerats rörande lokalfrågan vid 
några ledningsgruppsmöten. Vidare har i inter\juer framkommit att verksamhetscheferna 
under högsta ledningsnivå inte har medverkat eller tillfrågats i en någon djupare 
behovsanalys inför beslut om nya lokaler. 

Det saknas en riskbedömning kring de olika alternativ som har presenterats, den risk och 
konsekvensanalys som genomfördes gjordes i efterhand, efter det att beslut om ny lokal 
tagits. Den riskbedömning som gjordes av Previa fokuserade på lokalerna ur ett 
arbetsmiljöperspektiv. Det har även framkommit att informationen till verksamhetscheferna 
har varit mycket begränsad. Här kan konstateras att regiondirektören har informerat sin 
ledningsgrupp muntligen men av granskningen har framkommit att information inte har 
vidarebefordrats ner i organisationen. 

Av protokoll från samverkansmötena framgår att de fackliga organisationerna vid flera 
tillfällen efterfrågat information kring nya lokaler och de framförde i juni månad 2013 att 
flytten avseende Musik i Blekinge borde skjutas upp till dess att risk- och 
konsekvensanalysen och andra utredningar har genomförts och ett nytt samverkansmöte 
hållits. I en promemoria som skickas till arbetsutskottet i slutet på juni 2013 informerar 
regiondirektören att hon ämnar säga upp nuvarande lokaler för Musik i Blekinge och 
fortsätta utreda frågan om samlade lokaler för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Ett 
extra möte med arbetsutskottet sammankallas i början på augusti 2013 för att bland annat 
diskutera lokalfrågan. När regionstyrelsens arbetsutskott sammanträder i augusti har 
arbetsutskottet inget att erinra mot att Musik i Blekinge stannar kvar i sina dåvarande 
lokaler. I praktiken var dock lokalerna uppsagda och enligt uppgift var lokalerna redan 
uthyrda tillnya hyresgäster. I samband med att denna granskning genomförs har 
information framkommit om att lokalerna är rivna. 

2-4-1. Sltttsatser och revisionell bedömning 
Vi bedömer att det saknas en fullständig utredning som belyser samtliga aspekter av olika 
alternativ och risk- och konsekvenser av flytten. De högsta cheferna i organisationen har fått 
information men det har i granskningen inte framkommit att de har beretts tillfälle att 
inkomma med behovsanalyser. I erhållet material har inte presenterats någon beräkning av 
kostnader för flytten av verksamheten innan elen genomfördes. 

Vår bedömning är att de beslut som tillkommit med anledning av regionstyrelsens beslut den 
25 april2012 inte har tillkommit i god ordning. 

Belyser en eventuell utredning det regionala 
perspektivet som Regionstyrelsen gett uppdrag 
om? 

Av granskningen har det inte framkommit att det utöver de beslutsunderlag som redovisats 
ovan finns någon utredning som ytterligare belyser det regionala perspektivet. Frågan om 
Region Blekinges säte ansågs besvarad genom motionen kring denna fråga där remissvaren 
tydliggjorde att det inte fanns konsensus mellan medlemmarna att flytta sätesorten till 

P wC 14 av 17 



Granskning av beslut om omlokalisering 

Ronneby. Däremot har det i granskningen framkommit att tanken är att verksamheterna, 
inte minst Musik i Blekinge ska verka över hela regionen och inte begränsas tilllokaler i 
Karlskrona. Detta framhölls i en bilaga till det brev som skickades ut tillledamöterna i 
arbetsutskottet inför mötet i augusti 2013. 

2.5.1. slutsatser och revisionell bedömning 
Det finns ingen samlad utredning kring flytten av Region Blekinges verksamheter till nya 
lokaler men det regionala perspektivet har berörts när motionen om sätesort för Region 
Blekinges samt kortfattat i en bilaga till en promemoria till arbetsutskottet. Bedömningen är 
att frågan delvis har belysts. 

2.6. Har regionstyrelsenjöfit upp sitt beslut på ett 
ändamålsenligt sätt? 

Vi bedömer med ledning av vår granskning att Regionstyrelsen inte har följt upp beslutet i 
sin helhet. I granskningen har framkommit att beslutet är delegerat till regiondirektören i 
samråd med arbetsutskottet och ska eniigt uppgift som framkommit i intenjuer därmed inte 
behöva följas upp. Enligt uppgift har information ändå lämnats i lokalfrågan till 
regionstyrelsen den 12 juni 2013. 

2.6.1. slutsats och revisionell bedömning 
Bedömningen är att regionstyrelsen delvis har följt upp sitt beslut. 
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3· Revisionell bedömning 
Granskningens revisionsfråga har varit: 

Har regionstyrelsens beslut per den 25 april2012jö1jts och genomförts på ett 
ändamålsenligt sätt? 

Denrevisionella bedömningen är, med ledning av den granskning vi genomfört genom 
erhållna handlingar, protokoll, och genomförda intervjuer, att regionstyrelsens beslut per 
den 25 april2012 inte har följts eller genomförts på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår bedömning grundas på att samråd mellan regiondirektören och arbetsutskottet inte har 
skett i god ordning. Här är vår bedömning att begreppet "i samråd med" är en stark skrivning 
som ger vid handen ett nära samarbete mellan arbetsutskottet och regiondirektören innan 
den sistnämnda fattar beslut i frågan. Granskningen visar att information har lämnats till 
arbetsutskottet vid ett antal tillfallen vid sittande möten och att arbetsutskottets ordförande 
har varit löpande informerad om utvecldingen. Arbetsutskottets ledamöter har därmed inte 
beretts tillfall e att på förhand läsa underlag inför samråd. Ledamöter har framfört kritik 
kring bristande underlag, information har efterfrågats men inte erhållits etc. Någon 
fullständig ekonomisk redovisning av samtliga kostnader för nya lokaler samt för flytten har 
inte redovisats för arbetsutskottet. Bedömningen är att det inte varit fråga om att beslut 
fattats "i samråd med" arbetsutskottet utan snarare information till arbetsutskottet samtidigt 
som en del unelerlag visar att kansliet har haft svårigheter att tolka vad som åsyftats med "i 
samråd med". 

Vår bedömning är vidare att de beslut som tillkommit med anledning av regionstyrelsens 
beslut den 25 april 2012 inte har tillkommit i god ordning. Det salmas en sammantagen 
utredning som innefattar behovsanalys, olika alternativ till lokaler, de ekonomiska 
konsekvenserna av olika alternativ och det regionala perspektivet. Det regionala perspektivet 
har dock berörts när motionen om sätesort för Region Blekinges samt kortfattat i en bilaga 
till en promemoria till arbetsutskottet. Bedömningen är att denna frågan därmed delvis har 
belysts. slutligen grundas bedömningen på att regionstyrelsen delvis har följt upp sitt beslut. 
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