
KALLELSE 

!<om munfullmäktige 

Datum: Måndagen den 3 november 2014 

Tid: Kl17.00 

Plats: Rådhussalen, Rådhuset 

1. Besked om val av kommunfullmäktige 

2. Val av valberedning 

3. Val av ordförande i kommunfullmäktige 

4. Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige 

5. Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 

6. Att vara ledamot/ ersättare i kommunfullmäktige -
administrative chefen och kommunjuristen informerar 
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KS§ 

7. Delårsrapport 2014-08-31 213 

8. Finansrapport per 2014-08-31 214 

9. Ekonomisk månadsuppföljning för perioden januari-augusti 2014 215 

10. Utökad budget för BUS-nämnden 2014 216 

11. Utökad budget för omsorgsnämnden 2014 217 

12. Motion om införande av lärlingsklausuler vid upphandling av 219 
kommunala projekt 

13. Motion om rätten att få välja privat utförare av hemtjänst 224 

14. Antagande av detaljplan för fastigheten Borås 12 223 

15. Folkhälsopolicy för Blekinge län 225 

16. Revisionsuppdrag i kommunalförbund och valbarhet till 226 
beslutande församling 

17. Gemensam organisation och ett gemensamt system för e-arkiv 230 

18. Fördjupad kostutredning-begäran om uppskov med återrapporteringen 231 



19. statistikrapport enligt 16 kap 6h §i socialtjänstlagen och 28 f-g§§ 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
avseende kvartal III år 2014 

20. Ärenden for kännedom 

Länsstyrelsens beslut 2014-1 O-l O avseende överklagande av 
kommunfullmäktiges antagandebeslut rörande detaljplan for 
del av fastigheten Torarp 4:13, Asarum, Karlshamns kommun 
Beslut efter överprövning av kommunens beslut att anta 
detaljplan for del av fastigheten Sandvik l :l, Karlshamn, 
Karlshamns kommun- Länsstyrelsen Blekinge läns beslut 
2014-10-20 

Utlåtande från revisorerna beträffande delårsrapport får perioden 
januari-juni 2014- Miljöforbundet Blekinge Väst 

Ledamöterna kallas härmed till sammanträdet. 
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I direkt anslutning till sammanträdet kommer val av ombud till kongress med Sveriges 
kommuner och landsting att förrättas. 

Karlshamn den 25 oktober 2014 

Bärthil Ottosson 
Ålderspresident 

/\l!VU Å 5 ~ol 
j Ann Åstrand 
Kommunfullmäktiges sekreterare 
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PROTOKOLL 
2014-09-15-09-23 

Dnr: 201-3071-14 

-Siutlif!-Fästriiknin€J-eeh-manclatfärdelning-----------

Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 

Kommun: KARLSHAMN 

Plats: Kreativa rummet 

Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kap. vallagen. 

Länsstyrelsen beslutar att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige. 
• Bilaga J Röster och mandat för partierna 
• Bilaga 2 Valda ledamöter och ersättare 

De grunduppgifter som länsstyrelsen har använt är följande: 
• Bilaga 3 Förteckning över antalet röster per parti och lista 
• Bilaga 4 Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat 
• Bilaga 5 Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal 

Beräkningsresultaten är följande: 
• Bilaga 6 Fördelning av mandat 
• Bilaga 7 Ordning av namn för inval av ledamöter 
• Bilaga 8 Dubbelvalsavveckling 

Vid protokollet: GullviHolmgren 

Justerat: Anita Möller 

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, skeppsbrokajen 4, 371 86 KARLSKRONA 
tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutades. 



Länsstyrelsen i 
Blekinge län 

V-al-till-kommunfullmäktige-i-KARbSJ.IAMN-20'14-0944 

Röster och mandat för partierna 

KARLSHAMN, Hela kommunen: 51 mandat 

Röster Personröster 
Parti antal % antal o/o 

Moderatema 4 079 19,59 l 371 33,61 
Centerpatiiet l 303 6,26 495 37,99 
Folkpartiet liberalema 693 3,33 189 27,27 
Kristdemolaatema 481 2,31 122 25,36 
Arbetarep ruii et-Social dem ekratema 8 220 39,47 2 235 27,19 
Vänsterpartiet 854 4,10 162 18,97 
Miljöpartiet de gröna l 746 8,38 590 33,79 
Sverigedemoleratema 2 946 14,15 741 25,15 
Feministiskt initiativ 32 0,15 o 0,00 
Övliga partier 473 2,27 109 23,04 

Summa giltiga röster 20 827 6 014 28,88 
Ogiltiga röster 315 1,49 

(varav blanka 313 1,48) 
Summa avgivna röster 21142 

Röstberättigade 25 295 Valdeltagande 83,58% 

Karlshamn Ö: 26 mandat 

Röster Personröster 
Parti antal % antal o/o 

Moderaterna 2 355 22,54 806 34,23 
Centerpartiet 537 5,14 164 30,54 
Folkpartiet liberalerna 435 4,16 117 26,90 
Kristdemolaaterna 230 2,20 54 23,48 
Arbetarepartiet-Social demo kratema 3 903 37,36 l 212 31,05 
Vänsterpartiet 411 3,93 77 18,73 
Miljöpartiet de gröna l 064 10,19 367 34,49 
Sverigedemokraterna l 238 11,85 290 23,42 
Feministiskt initiativ 23 0,22 o 0,00 
Övriga partier 250 2,39 59 23,60 

Summa giltiga röster JO 446 3 146 30,12 
Ogiltiga röster 146 1,38 

(varav blanka 145 1,37) 
Summa avgivna röster lO 592 

Röstberättigade 12 666 Valdeltagande 83,63 % 
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Karlshamn V: 25 mandat 

Röster Personröster Mandat 
Parti antal % antal % 

Moderatema l 724 16,61 565 32,77 5 
eenterpmtm-- öo-----!;33 ')3-1----.\3;21 2- ------

Folkpartiet liberalerna 258 2,49 72 27,91 
Kristdemokraterna 251 2,42 68 27,09 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4 317 41,59 l 023 23,70 Il 
Vänsterpartiet 443 4,27 85 19,19 l 
Miljöpat1iet de gröna 682 6,57 223 32,70 2 
Sverigedemokraterna I 708 16,45 451 26,41 4 
Feministiskt initiativ 9 0,09 o 0,00 
Övriga pat1ier 223 2,15 50 22,42 

Summa giltiga röster lO 381 2 868 27,63 
Ogiltiga röster 169 1,60 

(varav blanka 168 1,59) 
Summa avgivna röster lO 550 

Röstberättigade 12 629 Valdeltagande 83,54% 
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Bilaga 2 

-------'l.lal-till-kommtJnfllllmäktige-i-KARbSHAMN-20'14-09-'14-----------

Valda ledamöter och ersättare 

De ledamöter som markerats med en asterisk (*) har valts in i stället för en kandidat som 
blivit invald i mer än en valkrets, och som tagit plats i en annan valkrets (se Bilaga 8 
Dnbbelvalsavveckling). 

Karlshamn Ö 

Ledamöter Ersättare 

Moderaterna 
* Magnus Sandgren l Carl-Eric Birgersson 
E lin Petersson 2 Anna Kälvestam 
Magnus Gärdebring 3 Lars Pröjtz 
!rene Ahlstrand-Mårlind 4 Magnus Olsson 
Per Erlandsson 5 Robe1t Elmstedt 
Carin Erlandsson 6 Britt Kilsäter 

Centerpartiet 
Gertlud Ivarsson Lena Häggblad 

2 Mark:us Lindberg 

Folkpartiet liberalerna 
Paul Hedlund l Bodil Ericsson 

2 J o han Sandevärn 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Per-Ola Mattsson l Leif Håkansson 
* Tobias Folkessen 2 Ingrid Hagberg-Hake 
* Anki Hansson 3 Mana Hakimy 
* Kenneth I-lake 4 Inger Lötblom Sjöberg 
* Maja Lingertid Sorinder 5 Roland Ohlsson 
*Johnny Persson 6 Anneli Bengtsson 
* Christel Friskopp 7 Fredrik Nilsson 
* Petrus Eriksson 8 Siri Näsl1md 
* Sofie Dahlqvist 9 Ingvar Andersson 
* Göran Svensson lO Katrin J chansson 
*Vivianne Andersson Il Fatrik Engström 

Vänsterpartiet 
*Monica Andersson I Tommy Larsson 

2 Karin Johansson 

Miljöpartiet de gröna 
Anders Englesson Joharma Karlsson 
* Per Atmander 2 Anders Thuren 
Kim Nordlander 3 Ingrid Ågård 

( 

( 

( 



2/2 

Sverigedemokraterna 
' Anna Wihlstrand Robin Karlsson 
'UlfLind 2 Bo Bogheim 
* Mona Wettergren 3 Daniel Paulsson 

4 Magnus Alfredsson 

K-arlshamn-V 

Ledamöter Ersättare 

Moderaterna 
Marco Paulsson Carl-Eric Birgersson 
* Claes-Göran Mårlind 2 Anna Kälvestam 
* Bärthil Ottosson 3 Lars Pröjtz 
* Cecilia Holmberg 4 Magnus Olsson 
* Emanuel N oren 5 Robert Elmstedt 

6 Britt Kilsäter 

Centerpartiet 
Marco Gustavsson Lena Häggblad 
* Gert Åkesson 2 Markus Lindberg 

Arbetarepartiel-Socialdemokraterna 
* Lena Sandgren LeifHåkansson 
Annika Westerlund 2 Ingrid Hagberg-Hake 
Andreas Saleskog 3 ManoHakimy 
Suzanne Svensson 4 Inger Löfblom Sjöberg 
Jan Bremberg 5 Roland Ohlsson 
Marie Sällström 6 Anneli Bengtsson 
Jan-Åke Berg 7 Fredrik Nilsson 
Sara Sakhnini 8 Siri Näslund 
Anders Karlsson 9 Ingvar Andersson 
Kerstin Gustafson lO K a trin J chansson 
liemikHult Il Fatrik Engström 

Vänsterpartiet 
Jens I-Ietmingsson Tommy Larsson 

2 Karin Johansson 

Miljöpartiet de gröna 
Sara Månsson Mällergren J ohmrna Karlsson 
* Anna At:mander 2 Anders Thuren 

3 Ingrid Ågård 

Sverigedemokraterna 
Tor Billing l Robin Karlsson 
Tommy Strannemalm 2 Bo Bogheim 
Görgen Lennarthsson 3 Daniel Paulsson 
Gudrun J chansson 4 Magnus Alfredsson 
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V-aLtiiLkommunfullmäktige-i-KARLSI-IAMN-20-14-0944 

Förteckning över antalet röster per parti och lista 

Listnumret 90000 avser valsedlar som räknas som partiröster. 

Karlshamn Ö 

List- Röster 
Partibeteckning nummer per lista 

Moderaterna 
0001-06901 l 968 
0001-90000 387 

Centerpartiet 
0004-09494 468 
0004-90000 69 

Folkpartiet libera1ema 
0003-07929 332 
0003-90000 103 

Klistdernokratema 
0068-08655 176 
0068-90000 54 

Arbetarepartiet-Sociatdemokratema 
0002-05831 3 296 
0002-90000 607 

Vänsterpartiet 
0005-08461 314 
0005-90000 97 

Mlljöpartiet de gröna 
0055-08530 826 
0055-90000 238 

Sverigedemokraterna 
0110-08222 848 
0110-09591 131 
0110-09913 l 
0110-10067 l 
0110-90000 257 

Feministiskt initiativ 
0532-90000 23 

Konmmnistiska Partiet 
0471-06991 171 
0471-90000 36 

Piratpartiet 
0524-90000 7 
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Svenskamas parti 6 
0972-90000 6 

Övriga partier 30 

Giltiga röster lO 446 
Ogiltiga röster 146 

(varav blanka 145) 
Summa lO 592 

Karlshamn V 

List- Röster 
Partibeteckning nummer per lista Totalt 

Moderaterna l 724 
0001-06901 l 441 
0001-90000 283 

Centerpartiet 766 
0004-09494 694 
0004-90000 72 

Folkpartiet liberalerna 258 
0003-07929 208 
0003-90000 50 

K.ristdemokraterna 251 
0068-08655 222 
0068-90000 29 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4317 
0002-05831 3 699 
0002-90000 618 

Vänsterpartiet 443 
0005-08461 336 
0005-90000 107 

Miljöpartiet de gröna 682 
0055-08530 530 
0055-90000 152 

Sverigedemokraterna l 708 
0110-08222 l 015 
0110-09591 284 
0110-10066 l 
0110-10067 l 
0110-10068 2 
0110-10102 l 
0110-10103 l 
0110-10111 2 
0110-10112 l 
0110-10124 l 
0110-90000 399 

Feministiskt initiativ 9 
0532-90000 9 
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Kommunistiska Pmiiet 177 
0471-06991 148 
0471-90000 29 

P1ratprutwt 5 
0524-90000 5 

Övriga partier 41 

Giltiga röster 10 381 
Ogiltiga röster 169 

(varav blanka 168) 
Summa 10 550 
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_______ 'Y_al_tilLkommunfullmäktige-i-J{ARLSI-IAMN-20-14-09A4·----------

Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat 

Kandidaternas antal personröster anges för varje lista. Totala antalet personröster för 
kandidater som klarat spärren för inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5. 

Karlshamn Ö 

Moderaterna (partiet har anmält kandidater) 

Listnummer: 0001-06901 

l. Marco Paulsson 
2. Elin Petersson 
3. Magnus Gärdebring 
4. !rene Ahlstrand-Mårlind 
5. Per Erlandsson 
6. Carin Erlandsson 
7. Magnus Sandgren 
8. Claes-Göran Mårlind 
9. Bilrthil Ottosson 

10. Cecilia Holmberg 
11. Emanuel Noren 
12. Carl-Eric Birgersson 
13. Anna Kälvestam 
14. Lars Pröjtz 
15. Magnus Olsson 
16. Robert Elmstedt 
17. Britt Kilsäter 
J 8. Lars Hasselgren 
J 9. Xhevat Latifi 
20. Ulla Olofsson 
21. Stefan Nilsson 
22. Fredrik Nordin 
23. Catarina Flod 
24. Nils B j ersten 
25. Pierre Eriksson 
26. Edward Tömgvist 
27. Olle l-lallstedt 

Centerpartiet (partiet har anmält kandidater) 

Listnummer: 0004-09494 

l. Gertrud Ivarsson 
2. Marco Gustavsson 
3. Geti Åkesson 
4. Lena Häggblad 
5. Markus Lindberg 
6. Slaffan Olsson 
7. Mats Dahlbom 
8. Linnea Persson 
9. Per-Ivar Johansson 

Antal personröster 

360 
129 
107 

19 
24 

8 
22 
6 
7 
8 

24 
2 

13 
9 

14 
l 
4 
6 

10 
l 
4 
J 

11 
3 
4 
4 
5 

Summa: 806 

Antal personröster 

80 
31 

8 
3 

12 

3 
!O 
4 
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l O. Mats Edvardsson 
Il. Hemik Häggblad 2 
12. Thomas Nilsson 8 
13. Else-Britt Persson 
14. Inger Åkesson 2 
15. Anders Viktorsson 

________ _ill,.J:'<±Qla_Maits&an _______________________ J-----

Folkpartiet liberalerna (partiet har anmält kandidater) 

Listnummer: 0003·07929 

l. Paul Hedlund 
2. Bo di! Ericsson 
3. Johan Sandevärn 
4. Ma1ie Broden 
5. Kenueth Svanberg 
6. Gun Hedlund 
7. Patrik Lundberg 
8. Kristin Lundberg 
9. Lennmth Malm 

l O. Rosmarie So·ömblad 
Il. Stefan Särensson 
12. UlfElofzon 
13. RolfTholen 
14. Le1mart Frigren 

Summa: 164 

Antal personröster 

Summa: 

JO 
7 

16 
22 
7 
8 
4 
l 
3 

29 
3 

6 
l 

117 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (partiet har anmält kandidater) 

Listnummer: 0002-05831 

l. Per-Ola Mattsson 
2, Annika W esterlund 
3. Andreas Saleskog 
4. Suzanne Svensson 
5. Jan Bremberg 
6. Marie Sällström 
7. Jan-Åke Berg 
8. Sara Saldmini 
9. Anders Karlsson 

10. Kerstin Gustafson 
Il. Hemik Hult 
12. Lena Sandgren 
13. Tobias Folkesson 
14. Anki Hansson 
15. Kenneth Hake 
16. Maja Lingemd Sorinder 
17. Johnny Persson 
18. Christel Friskopp 
19. Petms Eriksson 
20. Sofie Dahlqvist 
21. Göran Svensson 
22. Vivianne Andersson 
23. Leif Håkansson 
24. lng!id Hagberg-Hake 
25. Man o Hakimy 
26. Inger Lötblom Sjöberg 
27. Roland Ohlsson 
28. Anneli Bengtsson 
29. Fredrik Nilsson 
30. Siii Näslund 

Antal personröster 

391 
87 
59 
87 
3 

19 
58 
65 
4 

28 
16 
9 

50 
31 

3 
17 
Il 
22 
40 
27 

6 
5 

Il 
7 

48 
6 
2 
4 
6 
6 

( 

( 

(_ 



3 J. Ingvar Andersson 
32. Katrin Johansson 
3 3. Patrik Engström 
34. F elicia Nokrach 
35. Dan Fritzsche 
36. Kerstin Linde 

l 
6 
l 
5 
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--------~-~3.,7~. "'T"'or.g!l)' Lind<]'VI'!iJllt~-------------------------L------
38. Barbro Olsson 
3 9. Rune Andersson 2 
40. Amanda Nilsson 3 
41. Tommy Alm 
42. Berith Gustavsson 
43. Robert Sandelin 2 
44. Ylva Eriksson 4 
45. Yngve Svensson 3 
46. Sofia Olsson 11 
47. Lennart Eriksson l 
48. Kristina Kulle l 
49. Diez Nobach 4 
50. Hillevi Cal'lsson l 
51. Bengt-OlofBjörck 2 
52. Mona Lilja l 
53. Tonuny Persson 3 
54. Qristina Ribohn 3 
55. Stig Johansson 
56. Marina Jönsson 
57. Billy Månsson l 
58. Rikard Liljenfors 5 
59. Nji Ivo Akum 3 
60. Hans Blomkvist 14 
61. Sten Wijkander l 
62. Bo Rösler 2 

Vänsterpartiet (partiet har anmält kandidater) 

Listnummer: 0005-08461 

l. Jens Henningsson 
2. Monica Andersson 
3. Tommy Larsson 
4. Karin Johansson 
5. Jan-OlofBlom 
6. Mariola I-Ienningsson 
7. Göthe Andersson 
8. Johanna Gillberg 
9. Monica Åkesson 

10. Olle Gillberg 
l J. Inga Sjöberg 
12. Annette Petersson 

Miljöpartiet de gröna (partiet har anmält kandidater) 

Listnummer: 0055-08530 
-----

J. Anders Englesson 
2. Sara Månsson Mällergren 
3. Kim Nordlander 
4. Anna Almander 
5. Per Almander 
6. Johanna Karlsson 
7. Anders Thuren 

Summa: l 212 

Antal personröster 

22 
4 

]9 
2 

JO 
5 

3 
5 
3 
2 
l 

Summa: 77 

Antal personröster 

100 
94 
9 

]6 
JO 
9 

15 



8. Ingrid Ågård 
9. Ahmed Saad 

10. Liz Wmmerberg 
Il. Rasmus Åkesson 
12. Gun Hedlund 
13. J or ge G u ila 

7 
2 
6 

Il 
2 
8 

------------------~~-~IrurrnilliaLTiw±anQ~c: ______________________________________________ __ 

15. Ted Olander 22 
16. Emma Hedström 7 
17. ClaesJansson 22 
18. Ellen Kragh 3 
19. Thomas Qvarnström 4 
20. Christel Englesson l 
21. Johan Wolgast 4 
22. Eva Saad l 
23. J an Andersson l 
24. Una Qvarnström 2 
25. LeifNilsson 4 
26. Liselott Jönsson 3 
27. Tareq Aljazar 3 
28. Pergmmar Carlson 

Summa: 367 

Sverigedemokraterna 

Listnummer: 0110-08222 Antal personröster 

l. Tor Billing 58 
2. Görgen Lennarthsson 27 
3. Gudmn J chansson 9 
4. Tommy Stramlemalm 41 
5. Anna Wihlstrand 37 
6. UlfLind 6 
7. Mona Wettergren l 
8. Robin Karlsson 15 
9. Bo Bogheim 3 

l O. Daniel Paulsson 23 
Il. Magnus Alfredsson 19 

Summa: 239 

Listnummer: 0110-09591 Antal personröster 

l. Tor Billing 15 
2. Görgen Lennarthsson lO 
3. Gudmn Johansson 
4. Tommy Sirannemalm 7 
5. Anna Wihlstr·and 5 
6. UlfLind 
7. Mona Wettergren 
8. Robin Karlsson 3 
9. Bo Bogh.eim l 

10. Daniel Paulsson 8 
11. Magnus Alfredsson 

Summa: 49 

Listnummer: 0110-09913 Antal personröster 

l. Lena-Blitt Mandelholm 
Summa: 

Listnummer: 0110-10067 Antal personröster 

l. Sven-Olof Ohlsson l 
Summa: l 
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Karlshamn V 

Moderaterna (partiet har anmält kandidater) 

Lislnummer: 0001-06901 

l. Marco-PauiNson 
2. E lin Petersson 
3. Magnus Gärdebring 
4. !rene Ahlstrand-Mårlind 
5. Per Erlandsson 
6. Carin Ertandsson 
7. Magnus Sandgren 
8. Claes-Göran Mårlind 
9. Bärthil Ottosson 

10. Cecilia Holmberg 
Il. Emanuel N oren 
12. Carl-Eric Birgersson 
13. Anna Kälvestam 
14. Lars Pröjtz 
15. Magnus Olsson 
16. Robert Elmstedt 
17. Britt Kilsäter 
18. Lars Hasselgren 
19. Xhevat Latifi 
20. Ulla Olofsson 
21. Stefan Nilsson 
22. Fredrik Nordin 
23. Catarina Flod 
24. Nils Bjersten 
25. Pierre Eriksson 
26. Edward Törnqvist 
27. Olle I-lallstedt 

Centerpartiet (partiet har anmält kandidater) 

Listnummer: 0004-09494 

l. Gertrud I varsson 
2. Marco Gustavsson 
3. Gert Åkesson 
4. Lenal-läggblad 
5. Marirus Lindberg 
6. Staffan Olsson 
7. Mats Dahlbom 
8. Linnea Persson 
9. Per-lvar Johansson 

10. Mats Edvardsson 
Il. Henrik Häggblad 
12. Thomas Nilsson 
13. Else-Britt Persson 
14. Inger Åkesson 
15. Anders Viktorsson 
16. Per-Ola Mattsson 

Antal personröster 

85 
73 
53 
14 
Il 

l 
20 

4 
l 

18 
3 
5 

13 
Il 
3 
2 

9 
l 
9 
7 
4 
3 
9 
3 
2 

Summa: 565 

Antal personröster 

30 
192 

2 
2 
8 

16 
21 
16 
2 

14 
17 
3 
5 

2 
Summa: 331 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (partiet har anmält kandidater) 

Listnummer: 0002-05831 Antal personröster 

l. Per-Ola Mattsson 310 
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2. Annika Westerlund 56 
3. Andreas Saleskog 62 
4. Suzanne Svensson 52 
5. Jan Bremberg 15 
6. Marie Sällström 8 
7. Jan-Åke Berg 36 
~Sara_Sakhnini 46 

9. Anders Karlsson 34 
l O. Kerstin Gustafson 24 
Il. Henrik Hult 15 
12. Lena Sandgren 41 
13. Tobias Folkessen 15 
14. Anki Hansson 14 
15. Kefllleth Hake 7 
16. Maja Lingerud Sorinder 9 
17. Jolmny Persson 5 
18. Christel Fliskopp 21 
19. Petrus Eliksson 29 
20. Sofie Dahlqvist 30 
21. Göran Svensson 4 
22. Vivianne Andersson 4 
23. Leif Håkansson 23 
24. Ingrid Hagberg-Hake 4 \ 
25. Mana Hakimy 23 
26. Inger Löfhlom Sjöberg 12 
27. Roland Ohlsson 17 
28. Anneli Bengtsson 9 
29. Fredrik Nilsson 13 
30. Sili Näslund Il 
3 l. Ingvar Andersson 
32. Katrin Johansson 2 
33. Patrik Engström 8 
34. Felicia Nolaach l 
35. Dan Fritzsche l 
36. Kerstin Linde 2 
37. Torgny Lindqvist Il 
38. Barbro Olsson 2 
39. Rune Andersson 
40. Amanda Nilsson 3 
41. Tonmry Alm l ( 

42. Berith Gustavsson \ 

43. Robert Sandelin 
44. Ylva Eriksson 4 
45. Yngve Svensson l 
46. Sofia Olsson 
47. Lennart Eriksson 
48. Kristina Kulle 8 
49. Diez Nobach 14 
50. Billevi Carlsson 
51. Bengt-Olof Björck 2 
52. Mona Lilja 
53. Tommy Persson 
54. Qlistina Ribohn 2 
55. Stig Johansson 
56. Marina Jönsson 
57. Billy Månsson 
58. Rikard Liljenfors 
59. Nji Ivo Alcum 
60. !·lans Blomkvist 9 
61. Sten Wijkander 
62. Bo Rösler 
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Summa: J 023 

Vänsterpartiet (partiet har anmält kandidater) 

Listnummer: 0005-08461 Antal personröster 

l. Jens Henningsson 26 
---------___c2~Moniea-Anclerssonl--------------------------l'l~-----

3. T o mm y Larsson 8 
4. Karin Johansson 3 
5. Jan-Olof Blom 7 
6. Mariola Henningsson 4 
7. Göthe Andersson l 
8. Johanna Gillberg JO 
9. Monica Åkesson 5 

10. Olle Gillberg 2 
Il. Inga Sjöberg 
12. Annette Petersson 

Miljöpartiet de gröna (partiet har anmält kandidater) 

Listnummer: 0055-08530 

l. Anders Englesson 
2. Sara Månsson Mällergren 
3. Kim N ordlander 
4. Anna Almander 
5. Per Almander 
6. Johanna Karlsson 
7. Anders Thuren 
8. Ingrid Ågård 
9. Ahmed Saad 

l O. Liz Wennerberg 
11. Rasmus Åkesson 
12. Gllll Hedlund 
13. Jorge Guila 
14. Jasmin1ca Turkanavie 
15. Ted O lander 
16. Emma Hedström 
17. Claes Jansson 
18. Ellen Kragh 
19. Thomas Qvarnström 
20. Christel Brrglesson 
21. Johan Wolgast 
22. Eva Saad 
23. Jan Andersson 
24. Una Qvarnström 
25. LeifNilsson 
26. Liselott Jönsson 
27. Tareq Aljazar 
28. Pergunnar Carlson 

Sverigedemokraterna 

Listnummer: 011 0-08222 

l. Tor Bill i ng 
2. Görgen Lennarthsson 
3. Gudrun Johansson 
4. Tommy Strannemalm 
5. Anna Wihlstrand 

2 
Summa: 85 

Antal personröster 

61 
69 
17 
18 
4 
4 
5 

4 
7 
l 
2 

6 
7 

4 

l 
2 

3 
7 

Summa: 223 

Antal personröster 

82 
23 
15 
71 
34 
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6. UlfLind 13 
7. Mona Wettergren 4 
8. Robin Karlsson 22 
9. Bo Bogheim 3 

JO. Daniel Paulsson 54 
Il. Magnus Alfi·edsson 7 

---------------------------------~umma:---328-----

Listn ummer: 011 0·09591 

l. Tor Billing 
2. Görgen Lenna1ihsson 
3. Gudnm J chansson 
4. Tommy Strannemalm 
5. Anna Wihlstrand 
6. UlfLind 
7. Mona Wettergren 
8. Robin Karlsson 
9. Bo Bogheim 

l O. Daniel Paulsson 
11. Magnus Alfredsson 

Listnummer: 0110·1 0066 

1. Gunilla F rennesson 

Listnummer: 011 0·1 0067 

l. Sven-Olof Ohlsson 

Listnummer: 011 0·1 0068 

l. Per Elvsvebakken 

Listnummer: 011 0·1 0102 

l. Tommy Stram1emalm 

Listnummer: 0110-10103 

l. Daniel Paulsson 

Listnummer: 0110·10111 

l. Janne Martinsson 

Listnummer: 0110-10112 

l. Inga-Lill Strannemalm 

Listnummer: 0110-10124 

l. Petteri Leivo 

Antal personröster 

22 
15 
3 

14 
11 
6 
l 

12 

27 
2 

Summa: 113 

Antal personröster 

l 
Summa: J 

Antal personröster 

Summa: 
l 
l 

Antal personröster 

2 
Summa: 2 

Antal personröster 

Summa: 

Antal personröster 

Summa: 

Antal personröster 

Summa: 
2 
2 

Antal personröster 

Summa: 

Antal personröster 

l 
Summa: l 

( 

( 
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Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal 

Nedan bortses från kandidater som ej är valbara. Spärren för inval på personligt röstetal är 
5 % av partiets röster i valkretsen samt minst 50 personröster i valkretsen. 

Karlshamn Ö 

Moderaterna 
Marco Paulsson 
Elin Petersson 

Centerpartiet 
Gertmd Ivarsson 

Arbetarepartict~Socialdemokraterna 

Per-Ola Mattsson 

Miljöpartiet de gröna 
Anders Eng1esson 
Sara Månsson Mällergren 

Sverigedemoluaterna 
Tor Billing 

Karlshamn V 

Moderaterna 
Marco Paulsson 

Centerpartiet 
Marco Gustavsson 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Per-Ola Mattsson 

Miljöpartiet de gröna 
Sara Månsson Mällergren 
Anders Englesson 

Sverigedemokraterna 
Tor Billin g 
Tommy Strannemalm 

Personröster 
antal % av partiets röster i valkretsen 

360 15,29 
129 5,48 

80 14,90 

391 10,02 

100 9,40 
94 8,83 

73 5,90 

Personröster 
antal % av partiets röster i valkretsen 

285 16,53 

192 25,07 

310 7,18 

69 10,12 
61 8,94 

104 6,09 
86 5,04 
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-------~aLtill-kommunfuUmäktige-i-KARI..SI-IAMN-20'14-09A4---------

Fördelning av mandat 

Mandaten har fårdelats enligt den jämkade uddatalsmetoden. 
Vid beräkningarna har partiernas röstetal delats (se Bilaga l) först med 1,4 och sedan med 3, 
med 5, med 7 osv. i tur och ordning allt eftersom partierna tog sina mandat. Jämförelsetalet 
be rälmas exakt men har redovisats med endast två decimaler. Om jämförelsetalen var exakt 
lika för två eller flera partier har mandatet lottats mellan patiierna. En asterisk(*) anger det 
parti, som har vunnit lottningen. ( 

Karlshamn Ö: 26 mandat 

Mandat
nummer 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

JO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Partibeteckning 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Moderatema 
Arbetarepartiet-Socialdemolcratema 
Sverigedemokratema 
Moderaterna 
Arbetarepartiet-Socialdemokratema 
Miljöpartiet de gröna 
Arbetarepartiet-Socialdemokratema 
Moderatema 
Arbetarepartiet-Socialdemohaterna 
Sverigedemokraterna 
Centerpartiet 
Arbetareparti et-S odaldem o kr a tema 
Miljöpartiet de gröna 
Moderaterna 
Folkpartiet liberalema 
Arbetarepartiet-Socialdem o kr a tema 
Vänsterpartiet 
Moderatema 
Arbetarepartiet-Socialdemola·atema 
Sverigedemokraterna 
Arbetarepartiet-Socialdemokratema 
Moderatema 
Miljöpartiet de gröna 
Arbetarepaiii et-Socialdemokraterna 
Arbetareparti et-Social dem oleraterna 

Karlshamn V: 25 mandat 

Mandat
nummer 

2 
3 
4 
5 
6 

Partibeteckning 

Arbetarepartiet-Socialdem o kratema 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Moderaterna 
Sverigedemokraterna 
Arbetareparti et-Socialdemokraterna 
Arbetarepa1iiet-Socialdemokraterna 

Delningstal Jämförelsetal 

1,4 2 787,85 
1,4 l 682,14 
3 l 301,00 
1,4 884,28 
3 785,00 
5 780,60 
1,4 760,00 
7 557,57 
5 471,00 
9 433,66 
3 412,66 
1,4 383,57 
Il 354,81 
3 354,66 
7 336,42 
1,4 310,71 
13 300,23 
1,4 293,57 
9 261,66 
15 260,20 
5 247,60 
17 229,58 
Il 214,09 
5 212,80 
19 205,42 
21 185,85 

Delningstal Jämförelsetal 

1,4 
3 
1,4 
1,4 
5 
7 

3 083,57 
l 439,00 
l 231,42 
l 220,00 

863,40 
616,71 

' ! 

' \. 
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7 Moderaterna 3 574,66 
8 Sverigedemokraterna 3 569,33 
9 Centerpartiet 1,4 547,14 

JO Milj ö partiet de gröna 1,4 487,14 
11 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 479,66 
12 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna ___ 11 392,45 
13 Moderaterna 5 344,80 
14 Sverigedemoleratema 5 341,60 
15 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 332,07 
16 Vänsterpartiet 1,4 316,42 
17 Arbetarepartiet-Socialdernohaterna 15 287,80 
18 Centerpartiet 3 255,33 
19 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 253,94 
20 Moderaterna 7 246,28 
21 Sverigedemoleratema 7 244,00 
22 Miljöpartiet de gröna 3 227,33 
23 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19 227,21 
24 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21 205,57 
25 Moderaterna 9 191,55 
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\laLti1LkommunfuUmäktige-i-KARI..SI-IAMN-ZO'I4-0944----------

Ordning av namn för inval av ledamöter 

Kandidatema har i första hand ordnats på personliga röstetal och i andra hand enligt 
heltalsmetoden. Asterisk(*) innebär att ordningen mellan kandidatema har lottats. 

Karlshamn ö 

Personröster 
antal % Jämförelsetal 

Moderaterna 
l Marco Paulsson 360 15,29 
2 E lin Petersson 129 5,48 
3 Magnus Gärdebring l 968,00 
4 !rene Ahlstrand-Mårlind 984,00 
5 Per Erlandsson 656,00 
6 Carin Er landsson 492,00 

Centerpartiet 
l Gertrud Ivarsson 80 14,90 

Folkpartiet liberalerna 
l Paul Hedlund 332,00 

Arbetarepartiet~Socialdemoln·aterna 

l Per-Ola Mattsson 391 10,02 
2 Annika Westerlund 3 296,00 
3 Andreas Saleskog l 648,00 
4 Suzanne Svensson l 098,66 
5 Jan Bremberg 824,00 
6 Marie Sällström 659,20 
7 J an-Ake Berg 549,33 
8 Sara Sakhnini 470,85 
9 Anders Karlsson 412,00 

l O Kerstin Gustafson 366,22 
Il Henrik Hult 329,60 

Vänsterpartiet 
1 Jens Hem1ingsson 314,00 

MilJöpartiet de gröna 
l Anders Englesson 100 9,40 
2 Sara Månsson Mällergren 94 8,83 
3 Kim N ordlander 826,00 

Sverigedemokraterna 
l Tor Billing 73 5,90 
2 Görgen Lennarthsson 979,00 
3 Gudrun Johansson 489,50 

( 
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Karlshamn V 

Personröster 
antal % Jämförelsetal 

Moderaterna 
l Marco Paulsson 285 16,53 
2 E lin Petersson l 441,00 
3 Magnus Gärdebring 720,50 
4 !rene Ahlstrand-Mårlind 480,33 
5 Per Ertandsson 360,25 

Centerpartiet 
l Marco Gustavsson 192 25,07 
2 Gertrud I varsson 694,00 

Arbetarepartiet~Socialdemokraterna 

l Per -Ola Mattsson 310 7,18 
2 Annika Westerlund 3 699,00 
3 Andreas Saleskog l 849,50 
4 Suzanne Svensson l 233,00 
5 J an Bremberg 924,75 
6 Marie Sällström 739,80 
7 Jan-Åke Berg 616,50 
8 Sara Sakhnini 528,42 
9 Anders Karlsson 462,37 

l O Kerstin Gustafson 411,00 
Il Henrik Hult 369,90 

Vänsterpartiet 
l Jens I-Iem1ingsson 336,00 

Miljöpartiet de gröna 
l Sara Månsson Mällergren 69 10,12 
2 Anders Englesson 61 8,94 

Sverigedemokraterna 
l Tor Billing 104 6,09 
2 Tommy Strannemalm 86 5,04 
3 Görgen Lennarthsson l 299,00 
4 Gudmn Johansson 649,50 
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~aLtiiLkommunfullmäktige-i-KA.RLSI-IAMN-20~4-09-14---------

Dubbelvalsavveckling 

Följande kandidater, som tagit plats i ordningen i mer än en valkrets eller för mer än ett parti, 
har fått mandat i den hets eller för det parti där deras personliga röstetal är störst i förhållande 
till antalet röster för partiet eller där deras jämförelsetal är högst (se Bilaga 7). I övriga kretsar 
eller för övriga partier har de ersatts av den kandidat som stått i tur. 

Parti, kandidat Vald i valkretsen Ersatt av 

Moderaterna 
!rene Ahlstrand-Mårlind Karlshamn Ö 
!J·ene Ahlstrand-Mårlind Karlshamn V Cecilia Holmberg 
Per Erlandsson Karlshamn Ö 
Per Er landsson Karlshamn V Emanuel Noren 
Magnus Gärdebring Karlshanm Ö 
Magnus Gärdebring Karlshanm V Bärthil Ottosson 
Marco Paulsson Karlshanm V 
Marco Paulsson Karlshamn Ö Magnus Sandgren 
E lin Petersson Karlshamn Ö 
Elin Petersson Karlshamn V Claes-Göran Mårlind 

Centerpartiet 
Gertmd I varsson Karlshanm Ö 
Gertmd Ivarsson Karlshanm V Gmt Åkesson 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Anders Karlsson Karlshanm V 
Anders Karlsson Karlshanm Ö Sofie Dahlqvist 
Jan Bremberg Karlshamn V 
Jan Bremberg Karlshamn Ö Maja Lingentd Sorinder 
Annika Westerlund Karlshamn V 
Annika Westerlund Karlshamn Ö Tobias Folkess on 
Kerstin Gustafson Karlshamn V 
Kerstin Gustafson Karlshamn Ö Göran Svensson 
Jan-Åke Berg Karlshanm V 
Jan-Åke Berg Karlshamn Ö Christel Friskopp 
Suzanne Svensson Karlshamn V 
Suzanne Svensson Karlshamn ö Kenneth I-lake 
Per-Ola Mattsson Karlshanm Ö 
Per-Ola Mattsson Karlshamn V Lena Sandgren 
Made Sällström Karlshanm V 
Marie Sällström Karlshanm Ö Johnny Persson 
HenrikHult Karlshanm V 
Henrik Hult Karlshamn Ö Vivianne Andersson 
Andreas Saleskog Karlshamn V 
Andreas Saleskog Karlshamn Ö Anki Hansson 
Sara Sakhnini Karlshamn V 
Sara Sakhnini Karlshamn Ö Petms Eriksson 

( 

( 

i 
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Vänsterpartiet 
Jens Henningsson Karlshanm V 
Jens Henningsson Karlshamn Ö Monica Andersson 

Miljöp_artillLde~g~öna __ ~-__ 

l 

Anders Englesson Karlshamn Ö 
Anders Englesson Karlshamn V Anna Atmander 
Sara Månsson Mällergren Karlshamn V 
Sara Månsson Mällergren Karlsharnn Ö Per Atmander 

Sverigedemokraterna 
Gudrun J chansson Karlshamn V 
Gudrun Johansson Karlshamn Ö Mona Wettergren 
Tor Billing Karlshamn V 
Tor Billing Karlshamn Ö Anna Wihlstrand 
Görgen Lennartilsson Karlshamn V 
Görgen Lennarthsson Karlshamn Ö UlfLind 
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Delårsrapport 2014-08-31 

Kommunstyrelsens beslut 

att godkänna den framlagda delårsrapporten 

att översända densamma till kommunfullmäktige och föreslå kommunfullmäktige att ta 
rapporten med godkännande till dagens protokoll. 

Sammanfattning 

Delårsrapport per 20 14-08-31 har upprättats av ekonomikontoret 

Beslutsunderlag 

• Delårsrapport 2014-08-31 
• Delårsrapport VA-enheten 2014-08-31 
• Intern kontroll - årets arbete med den interna kontrollen 20 14. 



rKommm:JcJn r :r::',,',:,! lnn:g::,,',l;n~: ,·l r 1 

2014 ··10· l b : 

-------------~n~~~~~~J~i 

KARLSHAMNS KOMMUN 

o 

DELARSRAPPORT 

2014-08-31 

l (28) 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Förvaltningsberättelse 
Omvärldsanalys.......................................... 3 

Samhällsekonomisk ufVecklfng.................. · ~ 
Kommunsektorns utveckling och situation..... 3 

Befolkningsstruktur och dess utveckling....... 3 
Näringsliv.......................................... 3 
Turism............................................................... 4 
Arbetsmarknad och vuxenutbildning........... 4 
Utbildning och kultur............................ 4 

Bostadsmarknad och infrastruktur.............. 6 
Samhällsbyggnad................................. 6 

Vård och omsorg................................. 8 

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2014.... 9 

Finansiell analys........................................ 12 
Avstämning av finansiella mål........................ 14 
Driftredovisning, periodiserad.................. 15 
Driftredovisning prognos helår................. 16 
lnvesteringsredovisning......................... 18 

Koncernen stadsvapnet i Karlshamn AB............ 20 

Personalberättelse....................................... 20 

Framtidsbedömning..................................... 22 

Våra räkenskaper 
Redovisningsprinciper............................ 23 
Resultaträkning, periodiserad.................... 24 
Resultaträkning, helårsprognos.................. 24 
Kassaflödesanalys................................. 25 

Balansräkning...................................... 26 
Noter................................................ 27 

2 (28) 



Förvaltningsberättelse 

Omvärldsanalys 

Samhällsekonomisk utveckling och situation 
Utvecklingen av den svenska ekonomin har varit ryckig det senaste året. Under 2014 har 
utvecklingen varit svagare än förväntat. 

Tillväxten i omvärlden har blivit bättre men den svenska exporten har varit förhållandevis svag. 
Eftersom den svenska kronan försvagats under året är bedömningen att exporten kommer att ta 
fart under senare delen av 2014 och fortsätta att öka under 2015. BNP-utvecklingen 2014 
bedöms bli ca 2,1 procent 2014 och 3,3 procent 2015. 

Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen utvecklats bra. Arbetslösheten på ca 8 % 
förväntas sjunka rejält under 2015. Nivån på arbetslösheten har hållit tillbaka pris- och 
löneutveckling och påverkar även skatteunderlaget negativt. 

Kommunsektorns utveckling och situation 
skatteunderlaget förväntas öka med 4,7 respektive 4,9 procent år 2015-2016 tack vare en stark 
utveckling av arbetade timmar, tilltagande löneökningstakt och stigande pensionsinkomster. 
Av landets 290 kommuner hade 270 en försämring av det preliminära taxeringsutfallet i 
september jämfört med motsvarande för augusti, vilket också påverkar dessa kommuners 
skatteintäkter negativt. Karlshamn är en av dessa 270 kommuner. 

Kvaliteten på arbetsinsatsen ökar kontinuerligt inom kommunsektorn till följd av bland annat 
högre utbildningsnivå, vilket också innebär att lönerna höjs. 

Befolkningsstruktur och dess utveckling 
Folkmängden i Karlshamns kommun har under de första åtta månaderna ökat med 237 
personer till 31 509. Kommunen har för perioden januari-augusti ett födelseunderskott (-16) 
och ett flyttningsöverskott (253). 

Näringsliv 
Antal verksamma företag i Karlshamns kommun uppgick den 18 september 2014 till 2 663 
stycken. Under perioden har 139 nya företag registrerats. 

Under första halvåret 2014 har två industritomter sålts och diskussioner pågår med ytterligare 
intressenter. 

ED-projektet "Etablering logistik Öst Väst" har tappat fart under första halvåret, detta med 
anledning av att den resurs som Karlshamns Hamn stod för har slutat. Ambitionen är att anställa 
ytterligare en resurs i projektet under hösten. 

En ansökan har skickats in till Region Blekinge avseende Hästnäringen i Blekinge, projektet är 
beviljat, med Karlshamns kommun som projektägare från 2014-10-01-2016-12-31. 

CLUK Il har ansökt om en förlängning av projektet till2014-09-30 och detta har beviljats. 
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Turism 
Preliminär beläggningsstatistik från SCB visar att antalet kommersiella gästnätter (stugby, 
vandrarhem, hotell och camping) under perioden januari -juli i Karlshamn ligger i nivå med 
samma period 2013. Samma siffror för juni-juli visar dock en minskning på knappt 4% i 

~=~c=-~~f~öc'c'rhållandati]lJ'jnlåret.ccJ:lett<l:cirldiker-ar--atC:~"-tVå-<>o!Illl1al'månad@l'cJ1a±~li!::lJeliiggJ11Ilg51JliiSsigt- ::---:=:-_- -
har varit sämre än 2013. 

Processen med att avyttra kommunens camping- och stuganläggningar och hitta långsiktiga, 
hållbara lösningar för driften av dessa har slutförts under våren. Överlämning skedde så att 
entreprenörerna kunde starta verksamheten den 1 april. Så snart hela processen med 
förrättning och slutlig överlämning är klar blir det möjligt att göra en helårsprognos för 
turistbyråns verksamhet 2014. 

Arbetsmarknad & Vuxenutbildning 
Blekinge har i jämförelse med riket en hög arbetslöshet och speciellt statistiken för ungdomar. 
Inom den kommunala vuxenutbildningen finns resurser att tillföra olika omställnings
utbildningar, både inom kommunala verksamheter men också från externa utbildnings
anordnare. 

16-64 år juli 2014 juli 2013 Förändring Förändring 
Antal Antal antal personer procentenhet 

% % 
Arbetslösa och sökande i 7160 ~ 8 013 ~ - 853 -0,9 
program med aktivitetsstöd, 7,8% 8,7% 
Blekinge 
Arbetslösa och sökande i 1377~ 1492 ~ - 115 -0,6 
program med aktivitetsstöd, 7,4% 8,0% 
Karlshamn 

Under 2014 har antalet elever till både Sfi och elever .med kort skolbakgrund ökat. Det innebär 
att eleverna är kvar under en längre tid än om de har längre skolbakgrund med sig, vilket leder 
till ökad personalbemanning. Antalet elever inom Vård och omsorg har utökats med en extra 
antagning på 30 elever på grund av det ökade personalbehovet till omsorgsförvaltningen i 
Karlshamns kommun. Vägga vuxenutbildning har en lång erfarenhet av validering inom vård och 
omsorgskurserna. Under 2014 har arbetet påbörjats med att införa validering som begrepp även 
i kärnämn ena. Fokus kommer under hösten 2014 att vara validering av Engelska 5. 

Det regionala projektet Blekinge Unga Lyfter drog igång under sommaren, en ny grupp 
elevstödjare startar till höstterminen och projektet Navigatorporten avslutas i september. 
Under året har vi tagit över driften av Särgården samt Nutidsprojektet och utvecklat en intern 
transportservice inom arbetsmarknad. 

Utbildning och kultur 
Förskola och grundskola 
BUS-nämnden står inför svåra utmaningar verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Stora behov 
när det gäller kompetensförsörjning, många barn i förskola och skola samt ökat antal barn och 
elever i behov av särskilt stöd är resurskrävande. Även planeringsförutsättningarna försvåras 
av bland annat det fria skolvalet och många nyinflyttade. 
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Utbildningsförvaltningen fortsätter att utveckla synsätt och rutiner för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Den första kvalitetsdialogen, mellan verksamhet och BUS-nämnd, har 
genomförts. Den nämndsrapport som har presenterats syftar till att förbättra insynen i 
förvaltningens verksamheter och fungera som ett underlag för planering och utveckling. Ett 
förbättringsarbete när det gäller resultatanalys är påbörjat och flera prioriterade 
utvecklingsområden är identifierade. Det pedagogiska utvecklingsarbetet med värde
grundsfrågorna pågår ständigt. 

Det är ett stort tryck på förskolorna när det gäller barnantal och det krävs nya lokaler och mer 
personal, vilket är en utmaning ekonomiskt och personellt. 

stenbackanavet har invigts och erbjuder nu moderna och ändamålsenliga lokaler för skola, 
bibliotek och fritidsgård. 

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

Fritidsgårdsverksamheten i Karlshamn arbetar för att ständigt vara uppdaterad kring 
ungdomars vanor och behov i syfte att skapa pedagogiska, intressanta, utmanande och roliga 
aktiviteter för ungdomarna i kommunen. 

Musikskolan fortsätter arbetet för en ökad flexibilitet när det gäller val av instrument. Ca 64 
procent av eleverna i varje årskurs i grundskolan spelar något musikinstrument i en 
grundkurs, vilket är en jämförelsevis hög siffra. 

!re natur- och kulturskola erbjuder pedagogisk handledning för studier av hållbar utveckling, 
ekologiska samband, kretslopp, resurshållning samt kulturhistoriska miljöer. Skolan utgör en 
central roll i utbildningsförvaltningens arbete med hållbar utveckling. 

Gymnasieskolan 
De förelägganden som Karlshamns kommun fick i inspektionerna från skolinspektionen och 
Arbetsmiljöverket har präglat åtgärdsagendorna i gymnasieverksamheten under våren. Till 
exempel har en plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan upprättats för varje 
skolenhet. Det pedagogiska utvecklingsarbetet med värdegrundsfrågorna pågår ständigt. 
Aktiviteterna under året visar på en stor medvetenhet om området. 

Den interkommunala samverkan inom KORt (Karlshamn, Olofströ m, Ronneby tillsammans) har 
diskuterats under våren. Resultaten av diskussionerna blev att KORt samverkan upphör som 
projekt, men fortgår som en del av ordinarie verksamhet. 

Implementeringen av alla reformer inom skolan präglar fortfarande den dagliga verksamheten. 
Det gäller till exempel i allra högsta grad förstalärarreformen. 

Kultur- och biblioteksenheten 
Första halvåret 2014 präglades av programarbetsprocessen avseende kultur- och 
bibliotekshuset på Östra piren. Under våren intensifierades arbetet med färdigställandet av 
stenbacka bibliotek och under sommaren flyttade Asarums bibliotek till stenbackanavet Från 
februari 2014 finns Svängsta bibliotek i tillfälliga lokaler på Möllegårdens skola. Arbetet med det 
nya biblioteket, som i oktober öppnar i nya lokaler i Centrumhusen, har pågått hela perioden. 

På Lokstallarna ökar besöksantalet ständigt, vilket bland annat ställer krav på en attraktiv och 
flexibel miljö. Tekniska förbättringar, såsom trådlöst nätverk, sker fortlöpande. Även på 
stadsbiblioteket har installerats trådlöst nätverk, Karlshamn Open. Arbetsmiljön i bibliotekens 
och kultur- och föreningshusets lokaler med dess publika miljö, förbättras ständigt. 
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Folkbibliotekens verksamhet utgår ifrån fyra huvudfunktioner-läsande och lärande, fri tillgång 
till information, kulturellt centrum och social mötesplats. Biblioteket är en av kommunens 
demokratiska mötesplatser. En ständigt ökande e-boksutlåning påverkar mediebeståndet. Det 
digitala biblioteket blir en alltmer vilctig del av vår verksamhet. Allt fler människor använder sig 
av bibliotekets tjänster på nätet. Två pensionsavgångar har skapat möjligheter för en 
kommunikatOrsrjähstoch en BiBliotekarietjänst meC!IT-inriKfnTng. --~ ~ - -- --

Ett förberedande arbete har under våren gjorts för att planera övergången till RFJD-teknik, 
Radio Frequency JDentification, vilket innebär att samtliga media förses med ett chip och 
radiovågsteknik Under 2015 kommer tekniken finnas på samtliga bibliotek. 

Hela kultur- och biblioteksenheten har under första halvåret arbetat intensivt med 350-års 
jubileet och dess kulturella arrangemang, för såväl barn som vuxna. 

Konsument Karlshamn 
Det förebyggande arbetet, främst informationsinsatser, har blivit allt mer efterfrågat. En hel 
utbildningsdag för arbetslösa ungdomar har genomförts för fjärde året. 
Rådgivningskontakterna på konsumentområdet är konstanta, men mer komplicerade. 
Efterfrågan på budget-och skuldrådgivningen ökar. Nytt förslag om ändringar i 
skuldsaneringslagen och utredningen om överskuldsättning som lades fram hösten 2013 har 
ännu ej behandlats. Efterfrågan på energirådgivningen är störst under höst och vinter. 

Bostadsmarknad och infrastruktur 
Kommunen har idag bra beredskap för boende i villa och försäljning av tomter för en bostadshus 
pågår kontinuerligt. Diskussioner förs med intressenter för byggnation av flerbostadshus och 
flera detaljplaner för flerbostadshus är i uppstartsskedet Under första halvåret 2014 har 
bygglov givits för 15 en bostadshus och 2 flerbostadshus. 

Samhällsbyggnad 
Vädret under försommaren och sommaren har inneburit ökad skötsel i form av gräsklippning 
och vattning men även tillsyn på de kommunala badplatserna. Gallringar har skett i den 
bostadsnära skogen runt ställverket i Karlshamn, vid Prästslättsskolan, i Stenbackaområdet, vid 
Slånbärs-stigen i Asarum samt i områdena runt Svängstaparken. Tre lekplatser i olika 
kommundelar har rustats upp och upprustning av ytterligare en pågår. På kommunens hemsida 
informeras kontinuerligt om Parkenhetens verksamhet. Under våren arrangerades Parkens Dag 
i Rosengården för första gången. 

Övertagandet av stadsteatern från Utbildningsförvaltningen har inneburit att ett arbete med nya 
gränsdragningslistor, inventarielistor och utvecklingsmöjligheter påbörjats. Samarbete med 
Södra Mieåns fiskevårdsområdesförening och Kronlaxfisket har påbörjats för att göra Mieån till 
ett attraktivare fiskevatten. Under vecka 29 anordnades ett Skatecamp, med 124 deltagare, på 
spontanidrottsplatsen vid Österslätt, i samarbete med kommunens evenemangssamordnare, 
fritidsgårdarna och Ridesto re. Det behövs ytterligare åtgärder för att reparera betongpisten på 
jössarinken vilket kommer att ske så snart ansvarsfrågan är klarlagd. En förlängning av en 
brygga i Solskensviken har genomförts och uppläggningsplanen vid Svanevik har iordningställts. 

stadsmiljöavdelningens arbete med översiktsplanen, i form av samråd och fortsatt utveckling av 
medborgardialog, präglade denna period. Avdelningen initierade, tillsammans med näringslivs
och strategiska enheten, ett tvärsektoriellt projekt. Syftet är att skapa bättre dialog med 
företagare och allmänheten samt underlätta framtagning av nya utvecklingsområden 
kommunen. Flera detaljplaner som möjliggör företagsutveckling startades. 
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På bygglovssidan har situationen varit ansträngd till följd av ytterligare förändringar i plan- och 
bygglagen (Attefallshuset mm) som innebär mera arbete, framförallt för byggnadsinspektörerna. 
För att lösa situationen provas en lösning med en avgiftsfinansierad projektanställning. 
Exploatering av de nya utvecklingsområdena i Vettekulla, Skogsborg och Asarum resulterade i 
fler bygglovsärenden än vanligt. 

Mätavdelningens produktion av nybyggnadskartor har ökat i takt med försäljning av tomter i 
Skogsborg, Matvik, Vettekulla och Asarumsdale n. Digitalisering av mätarkivet, i syfte att anpassa 
och tillgängliggöra information för våra medborgare, har inneburit ökade kostnader för 
avdelningen. 

Beläggningar på de enskilda vägarna har gjorts under försommaren. Dikning och kantskärning 
har utförts på stor del av det enskilda vägnätet i nordvästra delen av kommunen. Nytt grus
slitlager är påfört. Beläggningsarbete har utförts på Erik Dahlbergsvägen under sensommaren. 
Slagregnen under försommaren medförde att många grusvägar fick hyvlas ytterligare en gång. 
Förebyggande arbete med att tömma utsatta dagvattenbrunnar har påbörjats. 

Övergången från First Classtill Outlook och uppdatering av alla datorer och terminaler till 
Windows 7 har blivit klart under året. Dataservice har under våren haft grundutbildningar i 
Outlook och visningar av nya Office-paketet (W ord, Excel och Power Point). 

Ett fritt trådlöst nät som kallas Karlshamn Open infördes under våren. Detta nät finns för 
besökare på Rådhuset, Karlshamns stadsbibliotek, Lokstallarna, Turistbyrån och under hösten 
som pilotprojekt på stenbackanavet Det finns även en förfrågan från kommunstyrelsen att 
eventuellt göra detta nät tillgängligt för medborgare på särskilda platser i kommunen. 

Hösten 2014 påbörjas arbetet med införandet av en ny Metakatalog som ska säkerställa 
identitetshanteringen av all personal i kommunen och är grundläggande för framtida tjänster 
och funktioner. Även arbetet inför en ny telefoniupphandling som ska vara klar våren 2016 
startas upp under hösten. 

Den administrativa personalen på Kostservice har omorganiserats och en kostchef samt två nya 
enhetschefer har rekryterats. 

stenbackanavets restaurang togs i drift i augusti och en enklare renovering av Kloekebacks
skolans matsal och diskrum är genomförd. 

Tvårätterssystem inom matdistribution är genomförd fr o m maj 2014. Projekt med 
alternativrätter inom särskilda boenden kommer att genomföras under höst/vinter 2014 i takt 
med att kostbeställning i kostdataprogrammet AIVO har implementerats. En person är 
projektanställd och arbetar heltid med implementeringen av AlVO under hela 2014. 

Kostutredningen 2013 resulterade i en genomförandeplan som upprättas höst/vinter 2014. 

Driftservice har tagit över ansvaret för kommunens leasingbilar från enheterna, uppdraget är 
mycket resurskrävande. Nya stenbackanavet har varit en utmaning att driftsätta och mycket 
energi samt resurser har fått avsättas för uppdraget. 

Fastighetsservice följer den beslutade underhållsplanen. De större underhållsåtgärderna som 
hittills är färdigställda eller pågående under budgetåret är arbetsmiljöåtgärder Bodestorps
skolan, takbyte Klockebacksskolan, utvändig målning av Väggahallen, fasadrenovering 
jössahallen och förändringar av Medborgarhuset i Svängsta till förskoleverksamhet. 
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Byggnationen av stenbackanavet fortskrider enligt plan och skolverksamheten har kommit 
igång. Labsalarna på Väggaskolan renoveras. 

Projektering av ny ishall i Mörrum, förskola i Svängsta och ett kultur- och bibliotekshus pågår. 

Stäaserv'icehaffigit fram relations-, Yrkes-; och utvecklingsmål samt fortsätteratt Ii.ällasig 
uppdaterade genom mässor och föreläsningar. Arbetsbelastningen har varit mycket hög under 
perioden då städservice enhetschef även ansvarat för Driftservice och Fritidsenheten. 

sotningstjänsten saknar fortfarande 0,5-1,0 brandskyddskontrollant för att komma i fas med att 
utföra de brandskyddskontroller som åligger verksamheten. En av de anställda går en utbildning 
till skorstensfejartekniker och är klar vid årsskiftet. 

Vård och omsorg 
l början av året påbörjade Omsorgsförvaltningen en organisationsöversyn som en fortsättning 
på den tidigare översynen inom Individ och familjeomsorgen. Inom alla verksamheter pågår ett 
omfattande arbete för hållbar utveckling med brukaren i fokus. Förvaltningen har under året 
fortsatt med implementeringen av ledningssystem för kvalitet i hela verksamheten. Projekt inom 
välfärdteknik och handläggning av ärende enligt metoden Behov i centrum [BIC) samt arbetet 
med modeller för arbetstider och bemanning pågår. 

Omsorgsnämnden visar på en negativ prognos för 2014. Underskottet beror främst 
på utvecklingen inom verksamhetsområdet hemtjänst. Verksamheten har i flera år arbetat 
strukturerat med att effektivisera verksamheten och arbetet med åtgärder där så är möjligt 
fortgår löpande. Analysen visar nu att de ökade behoven inte i dagsläget kan mötas med 
effektivisering av verksamheten med bibehållen kvalitet. 

Socialnämnden visar på en negativ prognos för 2014. Prognosen orsakas av ökade kostnader för 
placeringar av barn samt ökade kostnader för placering av vuxna missbrukare. 

Särskilt boende och hemtjänst 
Under året har verksamheten haft igång 10-20 korttidsplatser fler än planerat enligt budget. 
Alternativet hade varit att brukarna varit kvar på sjukhus med betalningsansvar. Vid ingången 
av 2014 planerades för en minskning av korttidsplatser till förmån för en satsning på att möta 
brukaren i det egna hemmet istället [projekt trygg hemgång). Det ökade trycket på boende
platser och volymökningen av behov hos brukare har dock inte medgett att verksamheten 
kunnat verkställa denna planerade minskning. För att undvika kostnader för betalningsansvar 
har man fått hålla korttidsplatser öppna där flera brukare får plats i avvaktan på särskilt boende. 

Under året har situationen blivit att fler väntar hemma på särskilt boende och under den tiden 
är beroende av ökade insatser från hemtjänsten på grund av omfattande vård och 
omsorgsbehov. 

Antalet bedömda timmar ökade under 2013 och denna trend har fortsatt under 2014. Under 
våren uppfattade verksamheten en något avstannande utveckling som sedan tagit fart igen 
under sommaren och sensommaren. Det kan konstateras att antalet brukare inte har ökat 
nämnvärt, däremot ser vi en ökning av antal bedömda timmar per brukare. 
Projekt Trygg hemgång, som syftar till ett minskat behov av korttids- och särskilt boende platser 
och till att betalningsansvaret minskar, påverkar hemtjänsten som är ansvariga för utförandet 
vilket innebär att hemtjänstens timmar ökat något. 
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Individ och familjeomsorg, IFO 
Kostnaderna för försörjningsstöd har hittills under 2014legat på samma nivå som motsvarande 
period förra året, verksamheten konstaterar att Projekt FIA (fler i arbete) är en faktor som 
påverkar detta positivt. Projekt FIA startade i maj 2012 och hittills har 31 personer börjat varav 
12 personer under 2014. 

Under året har både antalet placerade vuxna missbrukare och antalet placerade barn och unga 
ökat mot samma period 2013. Antalet orosanmälningar och utredningar ökar och verksamheten 
följer löpande utvecklingen då man kan ana att arbetssituationen kan komma att kräva mer 
personalresurser. 

Inom omsorgsnämndens verksamhet väntas utvecklingen inom hemtjänsten fortsätta och ett 
fortsatt högt tryck på boendeplatser väntas kvarstå. 

Förändringstakten av bedömda timmar inom verksamhet för hemtjänst förväntas fortgå under 
2015. Verksamhetens bedömning av behovet för 2015ligger på 220 000 timmar. 

För att möta behoven av boendeplatser skapas i samband med om byggnationen av Östralycke 8 
extra boendeplatser. Dessa kommer att finnas under hela byggtiden och en förstudie av framtida 
nytt äldreboende kommer att påbörjas under 2014. 

Under 2015 förväntas ett behov av ett nytt boende inom LSS stöd och service riktat till yngre 
personer. 

Inom Socialnämndens verksamhet förväntas fortsatt utveckling av orosanmälningar och 
utredningsbehov inom verksamhet barn och familj. Verksamheten kan förväntas öka både 
avseende placeringar och egna personalresurser för utredning och hemmaplanslösningar. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2014-08-31 
Kommunfullmäktiges 30 kommungemensamma mål för verksamheten (26) och ekonomin (4) 
anges nedan (med undantag av de fyra finansiella målen som kommenteras under rubriken 
"Finansiell analys sidan 12). Arbetet med att omarbeta kommunfullmäktiges mål pågår som en 
del i projektet "Kompass Karlshamn". 

Det är dock endast de sex målen som inte bedöms uppfyllas helt eller delvis under året som 
kommenteras i delårsrapporten, kursiv text. Även vidtagna åtgärder för att försöka nå målet 
kommenteras. Övriga mål bedöms vara helt eller delvis uppfyllda. Fullständig redovisning av 
grad av måluppfyllelse sker i samband med årsredovisningen. 
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Prioriterade kärnområden och utvecklingsområden med 
kommungemensamma mål 

,.. • d .,.arnomra en 

Trygghet, vård och omsorg för barn och äldre 

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

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

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

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

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

Må/uppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Idag finns inga intressenter för att driva verksamhet inom 
ramen för familje- och personalkooperativ eller andra icke vinstdrivande alternativ. 

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

Utbildning 

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

Mål: Goda omsorgs· och utbildningsmöjligheter ska finnas för kommunens barn och ungdomar 
med ett elevperspektiv 1·20 år. Genom samverkan mellan de olika skolformerna ska det 
livslånga lärandet främjas. 

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

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

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

Arbete och integration 

Mål: Insatserna enligt visions· och måldokumentet ska bidra till att trygga välfärden och 
sysselsättningen genom att kommunen är attraktiv för såväl arbetskraft som företag. 
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Mål: Karlshamn ska präglas av lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett 
etnisk och kulturell bakgrund. Samhällsgemenskapen ska utgå från ömsesidig respekt för 
olikheter inom de gränser som följer av grundläggande demokratiska värderingar. 

Utvecklingsområden 

Tillväxt och näringsliv 

Mål: satsningen på högskola och eftergymnasial utbildning ska fortsätta med inriktningsmålet 
att till år 2017 uppnå 2 000 studenter. 

Mål: Företagsutvecklingen genom kompetensutvecklingsprojektet NetPort ska fortsätta med 
inriktningsmålet att år 2017 uppnå 1 000 nya arbetstillfällen samt 100 nya företag inom 
NetPorts fokusområden. 

Mål: En järnvägsförbindelse mellan Karlshamn och Olofström (Sydostlänken) ska finnas för att 
förbättra godstransporterna. Inriktningsmålet är att sydostlänken är i drift senast 2017. 

Måluppfyllelse: Trafikverket har tillsammans med berörda kommuner och näringslivet låtit 
utföra en utredning avseende Sydostlänken. Utredningen har varit ute på remiss under sommaren 
2013. Av sydostlänkens totala sträcka på cirka 59 km består 41 km av den befintliga banan mellan 
Älmhult och 0/ofström. Resterande 18 km mellan Olofström och Blekinge kustbana är en ny 
järnväg som utgör den felande länken. Utbyggnaden kom inte med i den nationella 
investeringsplanen för åren 2014-2025. 

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

Måluppfyllelse: E22 Sö/ve- stensnäs blir klar vid slutet av 2014. Tvär/eden, Rv 15,/örbi Lönsboda 
återstår och en utbyggnad av denna finns inte med i Trafikverkets långtidsplan .. 

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

Mål: Karlshamn ska utvecklas vidare som charmigt upplevelsecentrum för handel och nöje. 

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

Måluppfyllelse: Ej uppfyllt. Arbetet pågår. 

Turism 

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

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

~~~----~in=fl=yttning_. ------~~~----~~~·~~--~~~~~~~~~===========-------~~· 

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

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

Ekonomi och personal 

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

Mål: Kommunens verksamheter ska drivas i en anda av god ekonomisk hushållning och 
flexibilitet. Ekonomisk balans mellan kommunens intäkter och kostnader utgör därvid en lägsta 
nivå i kommunens ekonomi. Kostnader ska anpassas efter intäkterna och resursstyrning råder. 
Ekonomin sätter ytterst gränsen för det totala verksamhetsutrymmet om det uppstår konflikt 
mellan mål och resurser. 

Finansiell analys 

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

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

Resultatet 
För åren 2004 till 2013 har Karlshamns kommun klarat balanskravet vilket innebär att det inte 
finns något åtagande om att återställa underskott. Det faktiska utfallet efter 8 månader vad avser 
driftredovisningen blev O mnkr, vilket ska jämföras med 13,5 mnkr för motsvarande period år 
2013. Helårsprognosen år 2014 indikerar att kommunen även i år kommer att klara 
balanskravet Helårsprognosen för år 2014 är ett ekonomiskt resultat på cirka minus 4,6 mnkr 
vilket motsvarar en överskottsgrad på -0,3 %. Genomsnittet för de sista fem åren blir 2,6 % i 
delårsrapporten. De finansiella målen avseende en resultatnivå på i genomsnitt 2 % under en 
femårsperiod samt anpassning av kostnaderna efter intäkterna (resursstyrning) är därmed 
uppfyllda. 
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Det prognostiserade negativa helårsresultatet på - 4,6 mnkr, jämfört med budgeterat 
helårsresultat på 8 mnkr, beror på att nämndernas helårsprognos pekar på ett underskott mot 
budget med 12,4 mnkr och för finansförvaltningen ett prognostiseratunderskott med 0,2 mnkr. 
Se kommentarer på sidan 17 om respektive nämnds utfall. 

terbetalning av AFA medel, ca 13,6 mnkr, finns med i budget 2014 men beaktas inte i 
prognosen för helårsresultatet SKL gör i cirkulär 14:17 bedömningen att någon återbetalning 
inte kommer att genomföras år 2014. 

Prognosen för 2014 års investeringar hamnar på 110 mnkr (varav VA 17 mnkr), vilket är 41 
mnkr lägre än den budgeterade nivån på 151 mnkr. 

Beslut om RUR- Resultatutjämningsreserv 
Enligt kommunallagen får från och med år 2013 medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige beslutade i juni 
2013 att införa en resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven byggs inom ramen för det egna 
kapitalet och disposition eller avsättning påverkar inte kommunens finansiella resultat utan 
endast balanskravsresultatet Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst 
ett belopp som motsvarar den del av årets resultat som överstiger 1 % av summan av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Uttag ur reserven kan 
budgeteras från och med 2014. Karlshamns kommun har reserverat medel upparbetade 2010-
2013. 

Balanskravet 
Nedan visas prognosen för balanskravsavstämningen år 2014 samt budget 2015. Beräkning har 
även gjorts av resultatutjämningsreserven (RUR) för åren 2011-2013. 

2011 2012 2013 Prognos Budget 
2014 . 2015 

skatteintäkter ink! 1432 1475 1540 1594 1648 
utjämning, mnkr 

1 % av skatteunder- 14,3 14,8 15,4 15,9 16,5 
laget 
Årets resultat 37 43,6 47,7 -4,6 0,2 
Realisationsvinster -1,2 -0,2 o o o 
Realisationsförluster o o o o o 
VA 1,1 -0,1 0,1 o o 
Krav på återställande av o o o o o 
tidigare resultat 
Årets resultat efter 36,9 43,3 47,8 -4,6 0,2 
balanskravsjusteringar 
Medel till -22,6 -28,6 -32,4 o o 
resultatutjämningsreserv 
Medel från o o o 4,6 o 
resultatutjämningsreserv 
Årets 14,3 14,8 15,4 o 0,2 
balanskravsresultat 
Ackumulerad reserv 73,5 102,0 134,4 129,8 129,8 
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Kapacitet 
soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som har finansierats med egna medeL Helårsprognosen pekar mot att 
kommunens soliditet, med hänsyn till pensionsredovisningen enligt blandmodellen, blir 69 %. 

~=~~~--~t-id-år_j;_sldft:~t-ZQ;t-3_~~()'ktJ.-var-ut{aJifl~'7c-"'/o.GenE)f!l:SJ'l:ttteH8r--clecsi~to::{e:mci!ren-blirc6B-%:ccNär~~~

hela pensionsåtagandet, inklusive ansvarsförbindelser, inom linjen beaktas blir utfallet i stället 
21 %. Vid årsskiftet 2013-2014 var utfallet 20 %. 

Risk 
Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är kassalikviditet 
Likviditeten uppgick till 141 mnkr per 2014-08-31 vilket ska jämföras med 105 mnkr vid 
motsvarande tidpunkt år 2013. 

Pensionshantering 
Under åren 2005-2007 gjordes förtidsinlösen av ansvarsförbindelsen med totalt 33,8 mnkr ink! 
särskild löneskatt. Kommunen har en försäkringslösning hos KPA Pensionsförsäkring. Efter år 
1998 tillämpar kommunen försäkringslösning för samtliga anställda. 

Borgensåtagande och låneskuld 
Kommunens borgensåtaganden uppgår till1403 mnkr per 2014-08-31 vilket är en ökning med 
54 mnkr sedan motsvarande årsskiftet (1 349 mnkr). Borgensåtagandena är främst hänförbara 
till kommunens dotterbolag. 

Låneskulden uppgår till 218 mnkr per 2014-08-31 augusti vilket är oförändrat jämfört med 
senaste årsbokslutet Amortering sker årligen med 0,5 mnkr. 

Kontroll 
Med kontroll avses hur väl upprättade ekonomiska målsättningar och planer följs. En god 
följsamhet mot budget ger goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Risk och 
kontroll hänger samman då de båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer. 
Detta redovisas nedan i periodiserad driftredovisning per 2014-08-31, driftredovisning 
prognos helår samt i investeringsredovisning per 2014-08-31. 

Avstämning av finansiella mål 
Kommunfullmäktige reviderade 2013-04-08 de finansiella målen vilket innebar att ett par av de 
tidigare målen togs bort Nedan redovisas de nu beslutade målen. 

Ekonomi i balans 
Mål: Kostnaderna måste anpassas efter intäkterna och det är resursstyrning som gäller. 

Mål: Ekonomin sätter ytterst gränsen för det totala verksamhetsutrymmet om det blir konflikt 
mellan mål och resurser. 

Må/uppfyllelse: De båda målen avseende ekonomi i balans bedöms inte fullt ut uppnås på 
helårsbasis. Det prognostiserade negativa helårsresultatet är - 4,6 mnkr. För ytterligare 
kommentarer se avsnittet "Finansiell analys" sidan 12 samt nämndernas kommentarer sidan 17. 

God ekonomisk hushållning 
Båda målen avseende god ekonomisk hushållning bedöms uppnås på helårs basis. För ytterligare 
kommentarer se avsnittet" Finansiell analys" sidan 12. 
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Mål: Resultatnivån ska uppgå till lägst 2 % av summan av skatte- och bidragsintäkterna i 
genomsnitt under en femårsperiod. 

Mål: soliditeten för kommunen måste uppgå tilllägst 60 % i genomsnitt över en femårsperiod 
exklusive de pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna. 

Driftredovisning periodiserad per 2014-08-31 (tkr) 
Sammanställningen visar för varje nämnd och finansförvaltningen: 
• periodiserad budget avseende nettokostnader 
• redovisade nettokostnader med hänsyn tagen till periodiseringar 
• nettokostnader i procent av periodiserad nettobudget 
• prognos över förväntad budgetavvikelse vid årets slut, + överskott, -underskott 
• periodiserad nettokostnad per 08-31 

Driftredovisning periodiserad per 2014-08-31 
Nämnd Periodiserad Periodiserad Netto- Prognos 

nettobudget nettokostnad kostnad avvikelse 
2014-08-31 2014-08-31 i% 2014-12-31 

Kommunfullmäkti!!e -1291 -1274 99 o 
Överförmvndarnämnd -1865 -1 794 96 o 
Valnämnd -1335 -1335 100 o 
Kommunrevision -900 -462 51 o 
Kommunstvrelse -82 244 -77 498 94 3 294 
Festivalkommitte -2 221 -2 221 100 o 
BUS nämnd -327 939 -331 912 101 -5 959 
Gvmnasienämnd -91 261 -90 139 99 1682 
NAVnämnd -24 542 -24 423 154 179 
Kulturnämnd -15 881 -15 795 99 130 
Teknisk nämnd -58 364 -57 877 99 o 
Byggnadsnämnd -4467 -3 935 88 400 
Fritidsnämnd -31 230 -32 094 103 o 
Omsor!!snämnd -365 005 -372 313 102 -9 261 
Socialnämnd -61153 -61 862 101 -2 903 
Summa nämnder -1069 699 -1074 935 100 -12 438 

Finansförvaltning 
Pensioner mm -22 013 -17171 78 7 264 
Kalkylerade kapital-
kostnader 24 235 24 235 100 o 
skatter, generella 
statsbidrag l 059 437 1 062 659 100 4834 
Finansiella intäkter 4426 3 932 89 -741 
Finansiella kostnader -8 284 -6 919 84 2 050 
Avskrivning fordr. -133 -133 100 o 
jämförelsestörande 

l noster 18 275 9 209 so -13 600 
Anslag till förfogande -876 -876 100 o 
Summa finansför-

1075 066 1074 935 100 -193 vattning 
TOTAL T NETTO 5 367 o o -12 631 

Periodiserad 
nettokostnad 
2013-08-31 

-1 261 
-2 159 

-11 
-608 

-73 959 
-1611 

-309 408 
-87 883 
-20 690 
-15 158 
-39 281 

-4 059 
-29 277 

-351 260 
-60 394 

-997 019 

-21149 

24 692 

1 029 056 
4406 

-7 373 
-133 

o 
-18 995 

1010 504 

13485 
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Driftredovisning prognos helår (tkr) 

Årsbudget Årsprognos 
Nämnd 2014 netto oer 141231 Avvikelse 
Kommunfullmäktige -1 q~c -J 93Z __Q 

~-

Valnämnd -2 002 -2 002 o 
Överförmyndarnämnd -2 797 -2 79' o 
Revision -1350 -1 350 o 
Kommunstyrelse -123 366 -120 072 3 294 
Festivalkommitte -3 332 -3 332 o 
BUS nämnd -491 909 -497 868 -5 959 
Gyronasienämnd -136 891 -135 209 1682 
NAV -36 81 -36 634 179 
Kulturnämnd -23 822 -23 692 130 
Teknisk nämnd -87 546 -87 546 o 
Byggnadsnämnd -6 701 -6 301 400 
Fritidsnämnd -46 845 -46 845 o 
Omsorgsnämnd -547 508 -556 769 -9 261 

Socialnämnd -91 730 -94 633 -2 903 

SUMMANÄMNDER -1604 549 -1616 987 -12 438 

Årsbudget Årsprognos 
Finansförvaltningen 2014 netto l per 141231 Avvikelse 
Övriga intäkter o o o 
Pensionskostnader -90 7'74 -93 774 -3 000 
Kalkylerad KP 57 754 57 754 o 
justering arbetsgivaravg, försäkringar mm o 10 264 10 264 
Kalkylerade kapitalkostnader, KK 109 834 109 834 o 
Kalkylerade kapitalkostnader, VA 10 966 10 966 o 
Ränta, aktier och andelar -4 076 -4 076 o 
Ränteintäkt, KK 3 849 3108 -741 
Räntekostnad, VA -3 108 -3 108 o 
VlVskrivning fordringar, KK -200 -200 o 
Avskrivning fordringar, VA o o o 
Avskrivningar, KK -76 350 -76 350 o 
Avskrivningar, VA -8 098 -8 098 o 
Anslao till fdrfoaande: 
- KF anslag till förfogande -200 -200 o 
- KS anslag till förfogande -11141 -1114 o 
- KS aktiv personalpolitik o o o 
- KS löneökningar (2014) o o o 
Skatter och bidrag mm 1 589 155 1 593 989 4 834 
Utbetalning obeskattad reserv kollektivtrafik 10 521 10 521 o 
Erhållen prestationsersättning 3 292 3 292 o 
Återbetalning AFA medel (ej beslutad) 13 600 o -13 600 
Finansiella intäkter s 898 s 898 o 
Finansiella kostnader -8 350 -6 300 2 050 
SUMMA FINANSIERING 1 612 599 1612 406 -193 

DRIFTSREDOVISNINGEN TOTAL T 8 050 -4 581 -12 631 
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Kommentarer till nämndernas utfall vid negativ årsprognos 

BUS-nämnd -6.0 mnkr 
Den största avvikelsen finns inom verksamhetsområde grundskola. Personalkostnaderna har 

-----~ökat_då__cie_1Lantalet_har_RtigiLmed___i:irkl 40 elellff._Spddningen__av____ele_v_ff_på_illika__ 
undervisningsgrupper och skolor har medfört behov av att dela grupper. 

Förvaltningen har ett långsiktigt åtagande gällande kompetensutveckling, inom Lärarlyftet, till 
följd av statliga krav. De ekonomiska förutsättningarna har ändrats (minskade statsbidrag m m) 
sedan beslutet togs. Intentionen har varit att fullfölja förvaltningens åtaganden och samtligt 
effektuera beslutade anpassningar inom kompetensutveckling, vilket förvaltningen inte lyckats 
med. 

Kostnader för barn i behov av särskilt stöd har ökat då behoven har varit större än förväntat. Till 
största del beror det på att fler elever behöver ha en eller flera personer knutna till sig. 

På vissa enheter har det inte varit möjligt att- givet ingångna anställningsavtal och utbudet av 
till exempel smala kompetenser - skapa en effektiv organisation, då medarbetarnas 
sysselsättningsgrad är större än det faktiska behovet. 

Även ökade licenskostnader för standardarbetsplatser har tillkommit. 

Underskottet inom barnomsorgen beror till viss del på att kostnaderna för barn i behov av 
särskilt stöd ökat då olika funktionshinder på yngre barn kräver en till en-resurs. Antal barn 
med neuropsykiatrisk diagnos har blivit fler sedan förra uppföljningen. 

Behovet av färskolepersonal har ökat inför hösten på grund av att det ej gått att stänga 
avdelningar i Hällaryd, Åryd samt Svängsta som planerat. Antalet barn har ökat i Asarum på 
grund av integration vilket har medfört ökade kostnader (utöver de statliga bidragen för den del 
av de nyanlända som är asylsökande) för personal samt lokalanpassningar då två nya 
förskoleavdelningar har behövt öppnas. Brist på vikarier inom barnomsorgen har inneburit att 
verksamheterna inte fullt ut kunnat ersätta personal vid sjukdom och vård av barn. Brist på 
behöriga vikarier har lett till en minskad timkostnad. Detta har förvärrat den för förskolans 
personal redan ansträngda situationen. En annan konsekvens är att underskotten blivit mindre 
än de annars skulle ha varit. 

Rehabiliteringskostnaderna är större än budgeterat belopp på grund av att antalet 
rehabiliteringsärenden ökat. 

Förvaltningen bedömer att det inte finns några rimliga anpassningsåtgärder för att ha en budget 
i balans för 2014 på grund av ovanstående. 

Omsorgsnämnd -9.3 mnkr. 
Den största avvikelsen finns inom verksamhetsområde hemtjänst, beroende på ökade bedömda 
timmar i förhållande till budgeterade timmar. Detta beräknas ge en prognostiserad påverkan på 
hela 2014 med -11,3 mnkr. Prognosen baseras på timutvecklingen mellan januari-augusti. 
Utvecklingen från maj påvisar en fortsatt ökning av antal bedömda timmar. Det kan konstateras 
att antalet vårdtagare inte har ökat nämnvärt, däremot ser vi en ökning av antal timmar per 
vårdtagare. 

De ökade antalet bedömda timmar leder även till ökade kostnader för hemtjänstens 
nattverksamhet med -1,2 mnkr. Ökade behov dagtid medför även ökade behov nattetid. 
Verksamheten arbetar med att införa mätmetoder för detta under hösten 2014. 
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Kostnader för utskrivningsklara har inte ökat under året. Personer som har varit 
färdigbehandlade på sjukhuset har till stor del kunnat gå hem till eget boende med Trygg 
hemgång eller beredas plats inom korttidsverksamheten. Korttidsverksamheten visar på ett 
negativt resultat med -0,8 mnkr. Alternativet hade varit att personerna skulle varit kvar på 
sjukhus med betalningsansvar [4 500 kr ger gerson,Ld.)rgn}". ~====-~--=====:-c--
Övriga verksamheter beräknas sammantaget ge -ett överskott. 

Förvaltningen har tagit fram analyser och vidtagit de åtgärder som kan göras inom ramen för 
bibehållen kvalitet och som presenterats i tjänsteskrivelser till Omsorgsnämnden löpande under 
året. Idag är det inte möjligt att inom budgetram täcka kostnaderna för de ökade behoven inom 
hemtjänsten utifrån de åtgärder och den analys som genomförts. Återkoppling sker till nämnden 
i september innehållande analys av beräknade prognos och underskott efter augusti uppföljning. 

Socialnämnden -2.9 mnkr. 
Den största awikelsen finns inom institutionsplaceringar inom barn och familj samt insatser för 
vuxna. Antal placerade barn har stigit från 4 barn i januari till 9 barn augusti. Kostnader per 
dygn varierar beroende på behovet. Awikelse för 2014 beräknas till-4,6 mnkr. 

Antal placerade vuxna missbrukare har stigit från 3 personer till 5 personer, kostnader för 
insatser på hemmaplan har ökat till-1,3 mnkr. Försörjning, socialpsykiatrin, ledning och gemen
samt beräknas ha ett budgetöverskott för 2014 på 2,8 mnkr. Övriga verksamheter beräknas ha 
ett budgetöverskott på 0,2 mnkr. 

Intentioner är att ha budget i balans, men prognosen pekar på kraftigt underskott beroende 
utvecklingen inom institutionsplaceringar inom barn och familj samt insatser för vuxna. 
Återkoppling sker till nämnden i september innehållande analys av beräknade prognos och 
underskott efter augusti uppföljning. 

Finansförvaltningen 
För finansförvaltningen beräknas budgetunderskott med 0,2 mnkr. Prognosen innehåller högre 
intäkter för skatter och bidrag baserat på SKL:s prognos 140818, lägre räntekostnader, högre 
pensionskostnader, bättre utfall för personalomkostnader samt ingen återbetalning av AFA 
medel. Det senare grundas på att SKL i cirkulär 14:17 gör bedömningen att återbetalning av 
2004 års premie för AFA försäkringen inte kommer att ske i år. Inriktningen är dock att dessa 
medel ska kunna återbetalas 2015. Några beslut är inte fattade och frågan bereds fortfarande. 

Kommentarer till nämndernas utfall vid positiv årsprognos 

Kommunstyrelse +3,3 mnkr 
Lägre kostnader för kollektivtrafik, byarrätssatsning och personal. 

Gymnasienämnd +1,7 mnkr 
Awikelsen beror på lägre kostnader för interkommunal ersättning. 

Investeringsredovisning 

Sammanställningen visar för varje nämnd 

• budgeterad nettoinvestering för hela året 
• nettoinvestering enligt redovisningen per 2014-08-31 
• beräknad nettoinvestering per 2014-12-31 (hela året) 
• prognosavvikelse per 2014-12-31 
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Investeringsredovisning 

Nämnd,tkr Netto- Nettoin- Beräknad Prognos-
investering vestering per nettoinvestering avvikelse 

enli!!tlrndeeL 2014-08-31 ner 2014-12-31 ZOH·l~L 

Kommunstyrelse 40 379 41 785 40 977 598 
BUSnämnd -15 200 -10 484 -15 470 -270 
Gvmnasienämnd -4 450 -1130 -4 200 250 
NAVnämnd -600 -429 -600 o 
Kulturnämnd -900 -251 -900 o 
Teknisk nämnd -87 678 -30 582 -87 606 72 
Teknisk nämnd VA -31 525 -4 365 -17225 14 300 
Byggnadsnämnd -150 -20 -75 75 
Fritidsnämnd -43 641 -5 493 -18055 25 586 
Omsorgsnämnd -5 646 -1127 -5 646 o 
Socialnämnd -1450 -235 -1450 o 

Summa -150 861 -12 330 -110 249 40 612 

Kort om de största investeringsprojekten 

BLC Industriområde Stilleryd (Kommunstyrelse) 
Industriområdet är utbyggt och marknadsföring av tomter pågår. Inkomster från tomtförsälj
ning är cirka 1,8 mnkr under 2014. Utgifter under året avser beläggningsarbeten och mindre 
anpassningar av tomtanslutningar. 

MOS Järnvägsanläggningar i Stilleryd (Kommunstyrelse) 
Projektet har färdigställts och dokumenterats under våren. Inkomster har uppkommit genom 
försäljning av kombiterminalen samt genom EU-bidrag. Utgifterna under året avser avslutande 
arbeten, besiktningar och dokumentation. 

Östra Piren (Kommunstyrelse) 
Projektet avser iordningställande av markytorna runt de tillkommande byggnaderna i forskar
byn. Bygglov är nu beviljat för byggnaderna och det är därmed läge att inleda projekterings
arbeten för marken. En nära samordning av husbyggnadsarbeten och markarbeten kommer att 
ske. 

stenbackanavet 
Byggnationen av stenbackanavet fortgår i enlighet med uppgjord tidplan. Etapp l, som inne
håller parkering och trafikangöring, färdigställdes augusti 2012. Etapp 2, skolbyggnad och 
bibliotek, påbörjades juni 2012, slutbesiktigades i somras och utbildningsförvaltningens verk
samheter har flyttat in. Etapp 3, idrottshallen och delar av den yttre miljön, skall stå klart 
december 2014. I nuläget finns projektet inom ramen för budget. 

Labbsalar Väggaskolan 
Projektet ombyggnad av labbsalar hus D på Väggaskolan är nu påbörjat. Byggstart har senare
lagts, vilket innebär att del av budget för projektet måste flyttas över till2015. Entreprenörerna 
håller på att upprätta en betalningsplan som beräknas vara klar vecka 41. Projektet går enligt 
budget. Färdigställandetid beräknas vara april-maj 2015. 

Va-utbyggnad (Teknisk nämnd): En 10-årig utbyggnadsplan har gemensamt tagits fram och 
25områden har analyserats utifrån en samlad miljö- och hälso bedömning. Dessa aspekter till-
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sammans med lagstiftning, politisk ambition och verklighetens förutsättningar ligger till grund 
för prioriteringar. Utbyggnaden av Matvik- Hällaryd 2014 har försenad start och projektet kom
mer att påbörjas 2015. Anledning till detta är att många resurser under 2014 fått läggas på 
ansökan om godkännande enligt 11 kap 16 § MB- Mien samt undersökning av reservvatten
täkter. 

Kort om de investeringsprojekt som inte bedöms genomföras 
Träningshall jössarinken, projektet försenat. Detaljplan arbetas fram i år. Därefter för nytt 
politiskt ställningstagande. 

VA-åtgärder, senareläggning av projekten va-utbyggnad bland annat har arbetet med överfö
ringsledningen mellan Mörrums ARV och Sternö ARV inte kunnat påbörjas på grund av att 
lakvattenfrågan fortfarande ligger hos Mark och Miljödomstolen. 

Exploateringsprojekt Guövik östra, tidsförskjutning till nästa år liksom Östra Piren som är kopp
lat till kommande byggnation. 

Koncernen stadsvapnet i Karlshamn AB 
Resultatet för koncernen per 2014-08-31 är -0,6 mnkr (2,7 mnkr motsvarande period år 2013). 
Helårsprognosen för koncernen är -2,8 mot budgeterade -0,3 mnkr. Den ekonomiska situationen 
i koncernen efter årets två första tertial pekar därmed på ett årsresultat som är 2,5 mnkr sämre 
än budgeterat. Koncernbidrag av planerad storlek skall kunna lämnas till stadsvapnet i 
Karlshamn AB. Moderbolaget kan därigenom säkerställa sina räntebetalningar. Vid halvårs
skiftet 2011löstes reversskulden om 239 mnkr till ägaren Karlshamns kommun genom att 
externa lån upphandlades. Detta på grund av att stadsvapnet omfattas av den nya 
skattelagstiftning som trätt i kraft, vilken reglerar avdragsbegränsning för koncerninterna 
räntor. Långfristiga externa skulder i moderbolaget är f n 286 mnkr. 

Resultat före skatt, tkr 2013-08-31 2014-08-31 Prognos 2014 
Karlshamn Energi 5 387 4 050 10 876 
Karlshamnsbostäder 10 917 9 726 3 000 
Karlshamns Hamn -2 641 -4 209 -400 
Karlshamnsfastigheter -4 077 -4 085 -5 897 
Moderbolaget -6 887 -6 111 -10 335 

Koncernen 2 699 -629 -2 756 

Personalberättelse 
Det personalstrategiska arbetet Karlshamns kommun vägleds av följande långsiktiga 
målsättningar. 

- Ett professionellt ledarskap 
- God arbetshälsa 
- Säkrad personalförsörjning 
- Delaktighet och arbetsglädje 
- En effektiv organisation som genererar tryggad sysselsättning och god löneutveckling 
-jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna 
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Under 2014 inriktas det personalpolitiska arbetet främst på följande områden: 

- Önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamheternas behov 
- Översyn av ledarskapspolicyn 
-Upphandling av ledarskapsprogram tillsammans med övriga kommuner i länet 
- Lägre sjukfrånvaro med fokus på den korta frånvaron 
- Marknadsföring av kommunen som arbetsgivare 

Arbetet under 2014 ser sammanfattningsvis ut så här: 

Önskad sysselsättningsgrad (össg) 
Önskad sysselsättningsgrad innebär att medarbetarna har möjlighet att välja den ssg man vill 
ha, såväl högre som lägre än den nuvarande, om behov finns. 

Önskad sysselsättningsgrad har införts i hemtjänsten och för personliga assistenter. 
städservice tillämpar i praktiken redan modellen, kosten är också nästan framme. 
Förutsättningarna är sämre i utbildningsförvaltningen eftersom vikariekonton, som kan 
användas för fasta tjänster och därmed össg, inte finns i nödvändig omfattning. Å andra sidan 
är det flera medarbetare vid utbildningsförvaltningen som väljer att sänka sin arbetstid, 
framförallt vid förskolorna. 

Frågan om össg är viktig för individens trivsel och påverkar därmed kvaliteten 
verksamheten. Därför är frågan om össg ständigt på agendan. 

Översyn av ledarskapspolicyn 
Uppstarten av översynen sker på årets chefsdag den 3 oktober. 

Upphandling av ledarskapsprogram tillsammans med övriga kommuner i länet 
Upphandlingen är i slutskedet och utvärdering pågår. 

Lägre sjukfrånvaro med fokus på den korta frånvaron 
De höga sjuktalen i början av 2000-talet har sjunkit successivt men stigit från och med 2012. 
Halvårstalen 2014 är högre än något annat år 2009-2013. Dock är korttidsfrånvaron lägre än 
den varit de senaste två åren. Således ökar Iångtidstidssjukskrivningarna. Inkörsporten till 
långtidssjukskrivningarna är många gånger de upprepade korta frånvarotillfällena, som 
kommunen fokuserat särskilt på under de senaste åren. 

Marknadsföring av kommunen som arbetsgivare 
Uppdraget att marknadsföra kommunen som en god arbetsgivare pågår i de sammanhang, 
som är relevanta. 

21 (28) 



Framtidsbedömning 
Arbetsmarknadsläget har förbättrats något under 2014. Utveckling av skatteunderlaget 
påverkar kommunens ekonomi negativt de närmaste åren. Detta innebär att 
resultatprognoserna för åren 2015-17 justerats ned jämfört med KFs budget. Investeringsnivån 
är relativt hög mer\ i nulä:get oföt'ähC!raa i förhållande till lagd 5udget fiir de narmsta åren. 
Långsiktighet och god ekonomi är ledord för arbetet i Karlshamns kommun. Hållbar utveckling 
handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov. Att anpassa verksamheterna och kostnaderna utifrån antalet invånare 
och åldersstruktur bidrar till detta. 

Genom projektet "Kompass Karlshamn" pågår arbetet med att ta fram en ny styrprocess i 
koncernen. I arbetet ingår bland annat att ta fram indikatorer för att kunna mäta beslutade mål 
på ett tydligt sätt. I visionen, som antogs av Kommunfullmäktige i december 2013, finns bland 
annat fem program. Dessa program kommer att vara utgångspunkten i målarbetet som ska 
arbetas igenom på olika nivåer i organisationen. Ansvariga för att driva och följa upp respektive 
program är utsedda. Genom projektet kommer målen att få ett tydligare medborgarperspektiv 
än tidigare. De fyra grundprinciperna är Medborgaren och samhällsnyttan i fokus, Vi ser till 
helheten, Vi tar ansvar för och uppmuntrar delaktighet och transparens, Utveckling och 
förändring för att möta framtiden. 

Karlshamn 2014-10-08 

Hans Hyllstedt 
Ekonomichef 

Ulrika Hågvall Lundberg 
Redovisningschef 

Anette Ericson 
Verksamhetscontroller 
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VÅRA RÄKENSKAPER PER 2014-08-31 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
l delårsrapporten per 2014-08-31 har använts samma redovisningsprinciper som 

-----*år~s~r=edovtsnmg 201 ~ . 

Kostnadsbokföring av semesterlöneskulden sker månadsvis sedan 2013-01-01. 
Utifrån fastställda pensionskostnad, uppgift frän KPA, sker bokning av pensionskostnaden i 
december. Löpande under året bokförs pensionskostnader beräknad på % av lönesumman. 
Detta gäller pensionsutbetalningar avseende särskild avtalspension, visstidspension samt 
pensionsförsäkring KÅP. Särskild löneskatt beräknas med 24,26 % på beloppen. Intjänade 
pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 

Enligt kommunallagen får från och med år 2013 medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige beslutade i juni 
2013 att införa en resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven byggs inom ramen för det egna 
kapitalet och disposition eller avsättning påverkar inte kommunens finansiella resultat utan 
endast balanskravsresultatet Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst 
ett belopp som motsvarar den del av årets resultat som överstiger l % av summan av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Uttag ur reserven kan 
budgeteras från och med 2014. Karlshamns kommun har reserverat medel upparbetade 2010-
2013. 

Kommunen följer i stort den kommunala redovisningslagen, rekommendationer från 
Sveriges kommuner och landsting samt av Rådet för kommunal redovisning utfärdade 
rekommendationer med undantag av: 

Anslutningsavgifter, redovisas ej som intäkt i resultaträkningen utan som investeringsinkomst 

Exploateringsverksamhet, redovisas ej som omsättningstillgång utan som anläggningstillgång. 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter anskaffningsåret Vi 
bedömer att över tiden blir effekten i stort samma som rekommendationen. 

Värdering av förråd görs till senaste inköpspris, då förrådshållningen är av mycket begränsad 
omfattning och avser huvudsakligen drivmedel för motorfordon. Inventering av förråd sker per 
2014-12-31. 

Preliminära slutavräkningen för 2013 och 2014 periodiseras med 8/12 av beloppet i SKL 
prognosen 2014-08-18. Prognoserna varierar över tiden och vi hänvisar därför till 
försiktighetsprincipen. Hela utfallet, enligt prognosen, finns med i kommunens helårsprognos 
över resultatet. Uppgift om slutligt skatteutfall kommer i november. 
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REsULTATRÄKNING 
I nedanstående sammanställning redovisas i mnkr jämförelse mellan periodiserad 
resultatbudget per 2014-08-31 [66,67 o/o) och ett preliminärt beräknat utfall baserat på 
redovisning och periodisering per 2014-08-31 samt per 2013-08-31. 

Resultaträkning periodiserad Periodiserad Utfall per Utfall per 
(mnkr) budget 66,67% 2014-08-31 2013-08-31 

Verksamhetens intäkter 557 581 567 

Verksamhetens kostnader -1 554 -1587 -l 532 

Avskrivningar -56 -56 -51 

Verksamhetens nettokostnad -1053 -1062 -1016 

skatteintäkter, statsbidrag mm l 059 l 063 l 029 

Finansiella intäkter 4 4 4 

Finansiella kostnader -6 -4 -4 

RESULTAT 5 o 13 

Kommentarer 

Totalt visar resultaträkningens periodiserade utfall ett nollresultat Det är 5 mnkr sämre än 
budgeterat. Det är nämnderna som ligger sämre än budget. Förra året var utfallet 13 mnkr. 
Interna poster ingår i såväl budget som utfall. 

Årsbudget Årsprognos 
REsULTATRÄKNING helårsprognos (mnkr) 2014 netto per 141231 
Verksamhetens intäkter 822 868 

Verksamhetens kostnader -2 331 -2 382 

Avskrivningar -84 -84 

Verksamhetens nettokostnad -1593 -1598 

skatteintäkter, statsbidrag mm 1589 1594 

Finansiella intäkter 7 6 

Finansiella kostnader -9 -7 

Resultat före jämförelsestörande post -t -5 
jämförelsestörande postAFA-rnedel 14 o 
RESULTAT 8 -5 

Totalt visar resultaträkningens helårsprognos ett underskott med 5 mnkr. Det är 13 mnkr sämre 
än budgeterat [8 mnkr). Nämnderna redovisar att budgeten totalt sett inte kommer att räcka till 
årets verksamhet. Utfallet för skatter/bidrag beräknas bli bättre liksom utfallet för 
arbetsgivaravgifter och finansnetto. I prognosen är inte inräknad någon återbetalning från AF A
försäkringar. Interna poster ingår i såväl budget som utfall. 
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KASSAFLÖDESANALYS 
Kassaflödesanalysen redovisar hur verksamhet, investeringar och finansiering har påverkat 
likvida medel. 

KASSARLÖDESANALYS-t:mnkr-)---Utfall----Utfall--År-Spi"ognos -År-Sbudget-
periodiserad samt årsprognos och 2014-08-31 
årsbudget 

2013-08-31 2014, netto 2014, netto 

Den lönande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster o 13 -5 8 
Avskrivningar Not 1 56 51 84 84 
Reavinst o o o o 
Kassaflöde från den löpande 56 64 79 92 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekaDital 

Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekaDital 
Öknim,/minsknin" av varulager o o o o 
Ökning/minskning av kortfristiga so 62 o o 
fordringar Not 2 
Ökning/minskning av kortfristiga -42 -27 o o 
skulder Not 6 
Kassaflöde från förändringar i 8 35 o o 
rörelselmnital 

Investeriwsverksamhet 
Förvärv av materiella -63 -171 -110 -151 
anläggningstill>:>:ån>:>:ar Not 1 
Avyttring/ minskning av materiella 53 o o o 
anläggningstillgångar Not 1 
Förvärv av finansiella o o o o 
anläggningstillgångar 
Avyttring/ minskning av finansiella o o o o 
anläggnin!!still!!ån>:>:ar 
Kassaflöde från -10 -171 -110 -151 
investerine:sverksamhet 

Finansierine:sverksamhet 
U pptae:na lån o 70 o o 
Långfristiga fordrin>:>:ar o o o o 
Amortering av låneskulder Nots -1 -1 -1 -1 
Kassaflöde från -1 69 -1 -1 
finansierine:sverksamhet 

Årets kassaflöde 53 -3 

Likvida medel vid årets början Not 2 88 108 
Likvida medel per- 08-31 Not 2 141 105 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 53 -3 
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BALANsRÄKNING 
I nedanstående sammanställning redovisas i mnkr en jämförelse mellan balansräkning enligt 
bokslutför år 2013 (=ingående balans 2014-01-01) och balansräkning per 2013-08-31. 

'FIHGÅNGARtmrrkF~ l ING-kENDE tl'i"GJ\:ENDE f-::-tJ1'GÅ.ENDE -

BALANS BALANS BALANS 
_(_2014-01-01) _ _(2014-08-31) (2013-08-31) 

Anläggningstillgångar, Not 1 
- mark, byggnader och tekniska 1165 1126 960 
anläggningar 
- maskiner och inventarier 115 97 93 
- årets investeringar o 13 171 
Finansiella anläggningstillgångar 182 182 182 
Summa anläggningsti112ångar 1462 1418 1406 

Omsättningstilll:(ånl:(ar, N o t 2 
Förråd mm o o o 
Fordringar 139 77 81 
Kassa och bank 88 141 105 
Summa omsättningstillgångar 227 218 186 

Summa tillgån2ar 1689 1636 1592 

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER (mnkr) 
E2et kapital, not 3 1131 1131 1096 
-varav kommunen 1128 1128 12 
- varav vatten och avlopp 3 3 1 
-varav ack reserv RUR 134 130 

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner och 7 7 7 
liknande förpliktelser, Not 4 

skulder 
Långfristiga skulder, Not 5 218 218 217 
Långfristiga skulder VA-fond o o o 
Kortfristiga skulder, N o t 6 333 241 219 
Poster ej i Economa, periodisering 40 53 

Not 8 
Summa avsättningar och skulder 558 506 496 

Summa eget kapital, 
1689 1636 1592 

avsättningar och skulder 
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PANTEROCH INGÅENDE UTGÅENDE UTGÅENDE 
ANSVARSFÖRBINDELSER (mnkr) BALANS (2014- BALANS (2014- BALANS (2013-

l (not 7) 01-01) 08-31) 08-31) 
Ansvarsförbindelser 
Pensionsförpliktelser som inte har 791 770 782 
tagits upp bland skulderna eller 
avsättningarna 

Övriga ansvarsförbindelser 
Borgens- och övriga 1349 1403 1457 
ansvarsförbindelser 

Summa panter och 2140 2173 2 239 
ansvarsförbindelser 

Noter till balansräkningen 
Not 1 Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångarna har minskat med 43 mnkr från årsskiftet. Här ingår hittills 
under året gjorda nettoinvesteringar på 13 mnkr minus avskrivningar på 56 mnkr. 
De finansiella tillgångarna är oförändrade. 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar (bruttoinvestering) uppgår till 69 mnkr. 
Övriga investeringsbidrag exkl kombiterminal och exploateringsfastgheter är 6 
mnkr. Nettoinvesteringen blir därmed 63 mnkr. 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar uppgår till 53 mnkr. Kombiterminalen 
i Stilleryd är den enskilt största posten, 48 mnkr. Resterande del, 5 mnkr, består av 
försäljning av fastigheter för bostäder och industri bland annat i Stilleryd 
industriområde samt övre Asarumsdalen. 

Not 2 Omsättningstillgångar 
Kommunens kassalikviditet (kassa, bank och postgiro) uppgår 2014-08-31 till 141 
mnkr, en ökning med 53 mnkr sedan årsskiftet. Motsvarande belopp vid årsskiftet 
var 88 mnkr. 

Fordringarna har minskat med 62 mnkr från 139 mnkr vid årets början till 77 mnkr 
per 2014-08-31 enligt redovisningen. Beaktas periodisering av de kortfristiga 
fordringarna blir minskningen istället 50 mnkr. 

Not 3 Eget Kapital 
Det egna kapitalet har inte justerats eftersom resultaträkningen visar nollresultat 
Ackumulerad reserv RUR har justerats från 134 mnkr (Ingående värde 2014-01-01) 
till 130 mnkr som är det prognosticerade ackumulerade värdet per 2014-12-31 i 
nuläget. 

Not 4 Avsättningar för pensioner 
Utifrån fastställda pensionskostnad, uppgift från KPA, sker bokning av 
pensionskostnaden i december. Löpande under året bokförs pensionskostnader 
beräknad på o/o av lönesumman. Detta gäller pensionsutbetalningar avseende 
särskild avtalspension, visstidspension samt pensionsförsäkring FÅP. På dessa 
belopp beräknas särskild löneskatt med 24,26 o/o. 
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Not 5 Långfristiga skulder 
Under perioden januari- augusti 2014 har återupplåning skett med 30 mnkr samt 
amortering med 0,5 mnkr. Långfristiga skulder uppgår till218 mnkr per 2014-08-31 
(budgeterad låneskuld 277 mnkr 2014). Budgeterad amortering uppgår för år 2014 

--~~~~~----~~t~ill~o~s~mnllikLr·~~~--~======~~~======~--~==========~--~==~~ 

Not 6 

Not 7 

Kortfristiga skulder 
De kortfristiga skulderna har minskat med 92 mnkr från 333 mnkr vid årets början 
till 241 mnkr per 2014-08-31 enligt redovisningen. Beaktas periodiseringen av 
kortfristiga skulder blir minskningen istället 42 mnkr. 

Panter och ansvarsförbindelser 
Intjänade pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Per 
2014-08-31 uppgår ansvarsförbindelsen till 770 mnkr. Motsvarande belopp per 
helår 2014 beräknas bli 759 mnkr. 

Borgensförbindelserna uppgår till 1 403 mnkr varav 1 349 mnkr avser moderbolag 
samt helägda dotterbolag. Borgensteckningen har ökat med 54 mnkr från årsskiftet 
(l 349 mnkr) till l 403 mnkr per 2014-08-31. Motsvarande uppgift 2013-08-31 var 
1457 mnkr. 

Åtagande Kommuninvest 
Karlshamns kommun har i oktober 1997 KF § 105, ingått en solidarisk borgen såsom 
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
Samtliga 279 kommuner som per 2014-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingått likalydande borgensforbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 
ovan nämnd borgensforbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fordelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
fOrhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlshamns kommuns ansvar enligt ovan närund 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till274 758 265 613 kronor och totala tillgångar till276 295 310 824 kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till l 587 975 658 kronor och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till! 596 579 517 kronor. Kommuuens andel av Kommuninvest totala 
förpliktelser och tillgångar är 0,58 %. Vid årsskiftet uppgick kommunkoncernens låneskuld till 
Kommuninvest till 967 mnla. 

Not 8 Periodiseringar 
Periodiseringar har gjorts med 40 mnkr i delårsrapporten. 

Periodiseringar utanför Economa 
Verksamhetens intäkter + 11,3 mnkr 
Verksamhetens kostnader -53,3 mnkr 
skatteintäkter + 3,3 mnkr 
Generella statsbidrag + 0,5 mnkr 
Finansiella intäkter l kostnader, netto -1,9 mnkr 

Totalt -40,1 mnkr 
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Delårsredovisning augusti 2014 

VA-verksamheten 

Karlshamns kommun 

l hållbara Karlshamn strävar vi mot en långsiktig och säker vatten

och avloppshantering där skydd av miljö och människors hälsa sker i 

samklang med tillväxt och byggande. 
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Avloppsreningsverk, ARV 
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Ledningsnät 

Karta VA-nä t 
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Dricksvattenverk och vattendistribution 
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K u r se r /Stud i e res o r /Stud i e bes ö k 

Arbetsmiljö 
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Noter 



Verksamhet 

En av Karlshamns kommuns övergripande visioner är att vi ska leva och verka hållbart. Det innebär 
att vi inte ska äventyra framtida generationers möjlighet till ett gott liv utifrån hur vi lever idag,~. ,Re"'n"t~-
vatten är en grundförutsättning för ett samhälle med friska människor och en välmående miljö. Det 
är viktigt att VA-verksamheten hanteras hållbart och långsiktigt då rent vatten idag är en självklarhet 
i vårt samhälle. 

Organisation 
För de allmänna VA-anläggningarna i Karlshamns kommun ansvarar Kommunfullmäktige i egenskap 
av huvudman. Organisatoriskt befinner sig VA-enheten under Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
finns därmed politiskt i Tekniska nämnden. VA-enheten ansvarar för drift och underhåll av vatten
och avloppsreningsverk, ledningsnät och vattenmätare. 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse 

Byggnadsnämnd J Tekmsk nåmnd ---------l Direktion l , ________ , 

Samhallsbyggnadsforvaltntngen strategiska enheten 

s tadsml l}öavdel n l n gen 
,--------
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Uppdrag 
VA-verksamheten ska verka för en god försörjning enligt Lagen om allmänna vattentjänster, samt 
följa andra lagkrav, övriga förordningar, myndighetskrav, föreskrifter och direktiv. 

Inom verksamhetsområdet ska VA-enheten: 

v' Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och efterfrågad kvantitet. 
v' skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och föreskrifter. 
v' Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav. 
v' Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från fastigheter och gator. 
v' Utföra drift- och underhållsåtgärder på kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, 

pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. 
v' Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och 

rening av spillvatten. 
v' Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnät och tillhörande anläggningar. 
v' Vara delaktiga i utbyggnad av tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar. 
v' Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt given tidsplan. 
v' Upprätta miljörapporter, ekonomiska rapporter, delårsbokslut, årsbokslut samt ta fram och 

rapportera verksamhetsstatistile 



Avloppsreningsverk, ARV 
l Karlshamns kommun finns idag fyra avloppsreningsverk som renar kommunens vatten. Sternö 
avloppsreningsverk och Mörrum avloppsreningsverk är större anläggningar medan Ringamåla 
avloppsreningsverk och Halahult avloppsreningsverk är mindre. 

Avloppsvattnet som tillförs Sternö ARV härrör från tätorterna Karlshamn, Asa rum, Svängsta, Hällaryd 

och Aryd med kringliggande bebyggelse. Verket byggdes 1997-1998 och är dimensionerat för 26 000 

pe, vilket motsvarar 26 000 personer. Belastningen idag är 17 400 pe. Reningsverket drivs biologiskt, 

helt utan fällningskemikalier. Den enda kemikalien som används i processen är en polymer för 

slamavvattning. Sternö ARV har80stycken av kommunens pumpstationer kopplade till verket. 

Avloppsvattnet som tillförs Mörrums avloppsreningsverk kommer från Mörrum och Elleholm. Verket 

byggdes 1966 och är dimensionerat för 6 000 pe och nuvarande belastning är 3 500 pe. 

Reningsverket arbetar med en process för reningen som omfattar: mekanisk rening enligt 

aktivslammetoden och kemisk fällning med förfällning och filtrering. Järnklorid används som 

fällningskemikalie. Slamstabilisering sker genom rötning i rötkammare och slammet avvattnas efter 

förtjockning i en silbandspress efter tillsats av polymer. Slammet komposteras sedan. Av kommunens 

pumpstationer är 15 kopplade till Mörrums ARV. 

Avloppsvattnet som tillförs Ringamåla avloppsreningsverk kommer från ortens cirka 60 invånare. 

Verket byggdes 1982 och är dimensionerat för 150 pe. 

Avloppsvattnet som tillförs Halahult avloppsreningsverk kommer från ortens cirka 60 invånare. 

Verket byggdes 1986 och är dimensionerat för 150 pe. 

Reva q 
Under 2012 bfev Sternö reningsverk ett av 32 REVAQ-certifierade rening~verk i Sverige. REVAQ är ett 

certifieringssystem som arbetar för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, att skapa en 

hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. REVAQ ska vara en drivkraft 

för en fortlöpande ytterligare förbättring av kvaliteten på det till reningsverken inkommande 

avloppsvattnet och därmed på växtnäringen från slammet. Det medför att ett aktivt uppströms

arbete, ständiga förbättringar av slamkvaliteten och stora krav på spårbarhet är centralt i 

reningsverkets arbete. Certifieringssystemet erbjuder alla aktörer en öppen och transparent 

information om hur slammet producerats och om dess sammansättning. Dessutom produceras 

växtnäring från avloppsfraktioner på ett ansvarsfullt sätt och som uppfyller fastställda kvalitetskrav. 

Ledningsnät 
Ledningsnätet i Karlshamns kommun omfattar idag cirka 40 mil vattenledningar, 35 mil 

spillvattenledningar och 25 mil dagvattenledningar. Det finns idag inga kombinerade system men 

både separata system (separat ledning för spillvatten medan dagvatten avleds på öppna ytor och i 

diken) samt duplikata system (skilda ledningar för spill- och dagvatten). Vid nyanläggningar läggs idag 

enbart duplikata system. 

VA-enheten använder sig av datasystemet Te kis för att uppdatera och ajourföra ledningskartor. Här 

registreras alla händelser som sker på nätet. Filmning görs kontinuerligt av vatten- och 

spillvattenledningarna. Filmningarna har pågått sedan början av 2000-talet och årligen filmas fem 

kilometer av ledningsnätet. 



För vattenledningsnätet används också en framtagen modell som simulerar flöde och tryck i nätet 

vilket gör det möjligt att upptäcka flaskhalsar. Spolning av vattenledningsnätet görs efter behov. 

Vattenförbrukningen följs och jämförs med normalförbrukningen vilket gör att läckor upptäcks. 

Utifrån dessa händelser och filmningen planeras sedan kontinuerligt underhåll på vatten- och 

------spillvaHenledningarnao-i>laneringen-görs-i-samrådoned-gat~och-parkal!delningen-samt-~E-A:B-föratt-----

så långt som möjligt samordna asfalteringsarbeten. 

l Karlshamns kommun finns 95 pumpstationer. För dessa finns en underhållsplan framtagen som tar 

hänsyn till generellt upprustningsbehov och arbetsmiljö. På ledningsnätet finns 23 stycl<en L TA

system ( LågTryckAvlopp j och andelen system kommer förmodligen att öka framöver när fler 

områden kopplas på nuvarande ledningsnät. 

Av kommunens ungefär 31 000 invånare förses 29 000 invånare med kommunalt dricksvatten och 

28 000 invånare med kommunalt avlopp, vilket ger en anslutningsgrad avseende vatten på 93% och 

avloppsvatten på 90 %. 

Karta över VA-nät 
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Dag- och dränvatten 
De kommunala dagvattenledningarna är dimensionerade så att de ska klara alla normala regn. Att 

dimensionera ledningarna för exceptionella regn är i praktiken omöjligt vilket innebär att vatten 

tillfälligt kan dämma ufJQ_iledningarna och nå marknivå. 

Mycket arbete har lagts ner i kommunen på att korrigera felkopplat dagvatten. Kommunen var tidigt 

ute med detta arbete som påbörjades redan på 80-talet i centrala Karlshamn. 

Huvudsakliga problemområden gällande dagvatten är idag Åryd samt centrala Mörrum. Åtgärder har 

genomförts för att förbättra ledningsnätet i Mörrum. 

De pumpstationer som bräddar mest vid kraftig nederbörd är Hamn parken, Hällaryd, Åryd och 

Storelid. l vissa fall handlar det om bräddningar vid pumpstationer som har valts medvetet enligt en 

bräddvattenstrategi för att rädda recipienten belägen närmare tätbebyggelse i stadsmiljö. l andra fall 

kan det handla om kapacitetsbrist i pumpstationer eller liknande. 

Kommunen har informerat fastighetsägare genom policyn Information om dag- och dräneringsvatten 

kring vilka regler som gäller och hoppas på så vis att vissa felkopplingar åtgärdas på frivillig basis. 

Dricksvattenverk och vattendistribution 
Karlshamns kommuns vattenledningsvatten kommer från vattenverket vid Långasjö n. Långasjön är 

en ytvattentäkt som togs i drift 1969 och som förses med vatten från Mieån norrifrån. Vattnet 

pumpas in i verket från sjön och renas i fällningsbassänger, varifrån föroreningarna pumpas vidare till 

avloppsreningsverket Det renade vattnet filtreras sedan ytterligare genom sand. Därefter tillsätts 

kalk för att höja pH-värdet och sedan ytterligare en filtrering genom aktivt kol för att ta bort dålig 

smal<. För att ta bort eventuella bakterier används UV-ljus och därför behöver inget klor tillsättas. 

l Ringamåla får abonnenterna sitt vatten från Ringamåla vattenverk och i Björkenäs levereras vattnet 

från sölvesborgs kommun. 

Enligt vattendom har Karlshamns kommun möjlighet till ett maximalt vattenuttag om 28 800 

m3/medeldygn från Långasjö n. Nuvarande utnyttjandemängd är 10 368 m3/medeldygn. Detta 

innebär att ca 36% av tillståndsgiven mängd utnyttjas. 

Vissa områden både i skärgården och på landsbygden, har sommarvatten. Det innebär tillgång till 

dricksvatten från senast den 15 april till och med tidigast den 15 oktober. 

Reservvattentäkter 
l Åryd, Lycke, Olsborg {Karlshamn) och Mörrum finns reservvatten i form av grundvatten. Detta kan 

anslutas till Långasjöns vattenverk efter beslut. Alla reservvattentäkter förutom Åryd berörs av 

miljökvalitetsnormen kvantitativ status som är god för samtliga. l Ringamåla finns en reservoar som 

fylld varar i två dagar. 

Kvalitet 
Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgärder som ledningsförnyelse, 

spolningar, rengöring av reservoarer och vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till brukare. 

VA-verksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen tas 

bort i olika processer. Provtagning och analyskontroll sker kontinuerligt. 



Sternölaboratoriet 
Sternölaboratoriet ligger i anslutning till Sternö avloppsreningsverk och byggdes år 2001. 

Laboratoriets huvudsakliga uppgift är att utföra provtagningar åt Karlshamns kommuns verksamhet. 

Provtagningarna innefattar bland annat ackrediterade vattenanalyser och driftanalyser åt VA-

--------ov~eeo>rksamneten. Laboratoriet arbetar även med processfrågor i kommunens vatten- och 

avloppsreningsverk. 

Provtagningar som görs åt Karlshamns kommuns verksamhet utgörs av vattenprover (vattenverk, 

ledningsnät), avloppsvatten (reningsverk), recipientvatten (sjöar, vattendrag) samt badvatten (hav, 

sjö och bassäng). Sternölaboratoriet utför även prover på livsmedel, det vill säga färdigmat på skolor 

och serviceinrättningar. 

Förutom de provtagningar som görs åt Karlshamns kommun utförs även mikrobiologiska analyser åt 

industrier, andra kommuner samt privata kunder. 

Swedac granskar regelbundet att analysarbetet utförs på ett tillförlitligt sätt. 

o 

Aret så här långt 

Vatten 
Långasjö vattenverk med tryckstegringsstationer, lågreservoarer och vattentorn samt Ringamåla 

vattenverk är i stort upprustningsbehov. Besiktning av vattentorn och reservoarer utfördes under 

2013 för att inventera anläggningarnas status och åtgärdsbehov. 

Under våren och sommaren 2014 har vattentornet på Pengaberget i Karlshamn renoverats utvändigt. 

Betongen har lagats, impregnerats och målats. Taket på reservoaren har täckts med en heltäckande 

epoxymatta för att undvika sprickor i skarvar och dylikt. Överbyggnad och räcken målades, och luckor 

ner till reservoaren tätades och snyggades till. Under hösten 2014 pågår en byggnadsteknisk 

undersökning av vattentornet i Asarum för kommande renovering 2015. 

På vattenverket i Långasjön har en invallning till dieseltanken satts på plats för att för hindra att 

dieselläcker ut i Vattenskyddsom rådet. Efter algblomning i Långasjön under sensommaren 2013 

beslutades det att kolet i filter 5 och 6 skulle bytas. Det aktiva kolet i filter 6 är bytt under våren 2014. 

Efter nedtömning av filtret byttes även de 1940 dysorna i filterbotten. Kolet i filter 5 kommer att 

bytas under hösten 2014. En återfiltrerings-pump till kolfiltret har bytts efter ett haveri under juni 

månad. 

Det har påbörjats skalskyddsåtgärder på tryckstegringsstationer under 2014. Åtgärder som har 

genomförts är igensättning av fönster i Åryd, inbrottslarm i Åryd, en säkerhetsdörr i Hällaryd samt 

larm på reservoarluckan i Svängsta. 

Under sommaren och hösten 2013 var grundvattennivån i södra Sverige under eller långt under det 

normala. Även vattenståndet i Mi en var mycket lågt, vilket innebar att Karlshamns kommun behövde 

underskrida tröskelhöjd i Mien för att kunna upprätthålla en säker dricksvattenförsörjning. Under 



2014 har en online-nivåmätare installerats i Mien. Detta är en åtgärd för att säkerställa att vi inte 

kommer att gå under tröskelnivån i Mien. 

Under 2014 har VA-enheten medverkat i Svenskt Vattens kommunikationssatsning "Mitt Vatten-

Sveriges kommunerför rent vatten". Syftet är att uppmärksamma hur viktigt det äFmed rent vatten 

så vi har tillgång till det även i framtiden. Arbetet har riktats mot allmänheten via skolor, kampanjer 

(exempelvis biltvättarhelg) samt evenemang såsom SMAK-festivalen och Hamnens Dag. 

Avlopp 
Enligt beslut taget av Tekniska nämnden ska Mörrums avloppsreningsverk läggas ner och ersättas av 

en överföringsledning till Sternö avloppsreningsverk. Mörrums reningsverk har ett tillfälligt tillstånd 

till och med 2017-12-31. VA har för avsikt att söka nytt tillstånd för Sternö reningsverk för att klara 

framtida utsläppskrav. l väntan på överföringsledningen bedrivs enbart daglig drift och skötsel på 

Mörrums reningsverk samtidigt som det sker en uppgradering av Sternö reningsverk. 

Under 2013 startade arbetet på Sternö reningsverk med att byta styrsystem för förbättrad styrning 

av blåsmaskiner, och dess lufttillförsel, till båda biobassängerna. Detta arbete har fortgått under året 

och beräknas färdigställas under slutet av 2014. Ett antal andra åtgärder har genomförts under året. 

Då det varit mycket problem med centrifuger på Sternö ARV installerades ny styrning under våren. 

Efter ett haveri på drivningen av slamskrapor i försed 2 genomfördes ett akut byte av drivaxel och 

brythjul. För att undvika detta i försed 1 gjordes ett planerat byte av drivdel, drivaxel och brythjul på 

denna. Skrapor till mellansedimentering l & 2 är beställda och utbyte av dessa kommer genomföras 

under hösten. Dosering av extern kolkälla har också gjorts under året för att öka kväve reningen. 

Under sommarn genomfördes ett pilotprojekt med ozonrening av utgående avloppsvatten. 

Målsättningen var att se vilken läkemedelsreducering och desinficering som uppnåddes i 

avloppsvattnet. Projektet gav goda resultat. 

På Mörrums reningsverk har järnkloridstanken setts över och bultförband, flänsar och slangar har 

bytts ut. Även ett nytt mottagningsskåp har monterats. 

Ett flertal alarmade pumpstationer har under året fått GSM-Iarm installerade och ytterligare 

installationer kommer att utföras löpande. Några äldre pumpstyrningar har också bytts ut mot nya 

moderna som underlättar övervakning via larmsystem. Ombyggnaden av P 53 Stilleryds hamn är klar 

och vi har tagit över driften på den. Ny pumpstation i Strömma, P14 Strömma spinneri, är klar och 

driftsatt Vi har även tagit över driften på den nya pumpstationen P88 Tärnö. 

Ledningsnät 
Under året har det, förutom det löpande underhållsarbetet, genomförts ett antal åtgärder på 

ledningsnätet. Hittills under året har det varit 19 läckor som åtgärdats, däribland en vattenläcka på 

Idrottsvägen i Karlshamn som krävde relining och byte av 40 meter ledning. Ledningar på skogsvägen 

i Mörrum hargalvsanerats och det arbetet är nu slutfört. Under hösten 2014 kommer vatten- avlopp

och dagvattenledningar bytas ut på stationsvägen i Mörrum, vilket beräknas vara klart till årsskiftet. 



Personal 

Anställningar 
-----V-A-enMete A-i-K-a rl~ha mAs-kommtJn-består-av-33--meda rbetarec-På-vattemrerket-arb-etarfem-stycl~.,-----

drifttekniker och på avloppsverket fem stycken drifttekniker. För verken ansvarar två driftsledare. 

Rörnät består av sex stycken rörnätsläggare och två stycken spelbilsförare samt en medarbetare som 

byter vattenmätare. För detta ansvarar en arbetsledare. 

Organisationen består även av ett resursteam som ansvarar för projekteringar och utredningar. 

l organisationen är 21% av de anställda kvinnor, fyra personer är över 58 år och medelåldern för 

medarbetarna är 46 år. 

va,chef 

Driftsledare Arbetsledare Resursteam 

_laboratoriet 

Vatten Alllopp _R örn ä t 

Kurser ;studieresor ;studiebesök 
Medarbetarna har under året deltagit i kurser om heta arbeten, introduktion i elarbeten samt 

säkerhet på väg. Deltagande har även skett i Svenskt vattens diplomkurs för rörnät, avloppsteknik, 

slamcertifiering, och dricksvatten. Medarbetarna har utöver detta deltagit i kommunöverskridande 

möten för erfarenhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete. 

För att utveckla personalen har vi som målsättning att alla drifttekniker skall genom gå Svenskt 

vattens kurser inom avloppsteknik. Några har genomgått 2-dagars kurs introduktion avloppsteknik 

och några 2-veckors diplom kurs i avloppsteknik uppdelad på två tillfällen med hemuppgifter mellan 

kurstillfällena. 



Arbetsmiljö 
Under året har verksamheten genomfört fyra arbetsplatsträffar varav ett har varit gemensamt för 

hela VA-enheten. Det har också hållits fyra verksamhetsmöten och fyra ledningsmöten. 

_____ _..M..,e"d,_,a._.rb__.,e=ta r sa m t~ u tv e ck Ii ngssa m ta l h a r ge n o m fä rts u n d eulåLe n m e d sam!liga_rnedaffietac."---

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ständigt utveckla och förbättra processer och 

rutiner för att förebygga driftsstörningar. Även myndighetskraven ökar ständigt vad gäller 

arbetsmiljö, livsmedelskontroll, leveranssäkerhet, egenkontroll och miljöfarlig verksamhet. Det är 

därför viktigt att man framöver säkerställer att erforderliga resurser både vad gäller personal, miljö, 

kvalitet och säkerhet. 

Framtid 

Kompetent personal 
Det behövs välutbildad och 
engagerad personal för att 
driva VA-enheten. Attraktivt 
arbetsinnehåll tillsammans 
med attraktiva lönenivåer och 
en bra arbetsmiljö ökar 

förutsättningarna för att få och behålla kunniga och välutbildade medarbetare till VA-enheten. 

Styrning och utmaningar 
VA-enheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investeringsmedel måste avsättas för att 
säkerställa att både vattenverk och avloppsreningsverk är i begärligt skick för att tillhandahålla en 
tillfredsställande VA-försörjning vad gäller dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Tydliga arbetsprocesse r, kommunikation och gemensam struktur inom kommunen måste skapas för 

att utnyttja våra gemensamma resurser på bästa sätt. 



Vattenverket vid Långasjön är till åldern kommet och detta gör att det finns ett stort 

upprustningsbehov inom en snar framtid. Även Ringamåla vattenverk är i behov av upprustning. 

En uppdatering av vattenförsörjningsplanen behöver tas fram för att säkra dricksvattenförsörjningen. 

Beslut är taget om nedläggning av Mörrums avloppsreningsverk och anläggande av 

överföringsledning. På Sternö avloppreningsverk behövs åtgärder för hårdare kvävekrav och 

belastning. Medel måste fördelas så att underhållsplan för pumpstationerna kan fullföljas. 

Arbetet med dagvatten måste intensifieras och system för informationsinhämtning för 

verksamhetens ledningsnät upprättas. 

Spillvattenförsörjningen på landsbygden efterfrågas allt mer. Arbetet med att ta fram prioriterade 

områden för utbyggnad presenteras i VA-planen. l VA-planen har en åtgärdsplan tagits fram med 27 

åtgärder som motsvarar de nuvarande VA-anläggningarnas behov. Åtgärderna är många och helt 

nödvändiga för att leva upp till gällande lagstiftning och andra åtaganden. 

Steg l av den nya taxan började gälla l januari 2014, där fördelningen mellan fast och rörlig avgift 

justerad liksom fördelningen mellan vatten och spillvatten. Steg 2, som innebär en viss höjning av 

taxan, planeras att genomföras 2015. Anledningen till en höjning är att VA står inför stora 

investeringar som påverkar kostnaderna för verksamheten framöver. Under hösten 2014 görs en 

beräkning av nödvändig höjning. 

Klimatförändringar 
Klimatet håller på att ställas om vilket inte kan nonchaleras eftersom det på sikt kommer att innebära 

stora utmaningar för samhället. Att beakta framtida klimatförändringar kommer att bli mer och mer 

angeläget för VA-branschen. Arbetet kommer att integreras i saneringsplaner, uppströmsarbete, 

dagvattenstrategier etcetera, där framtida nederbördsmängder, områden med översvämningsrisk, 

vattenkvalitet och smittspridning kommer att spela en avgörande roll för prioriteringar och åtgärder. 

Det kommer att bli viktigt att besluta om riktlinjer gällande infrastruktur i förhållande till nya 

klimatrön och detta bör göras utifrån en övergripande klimatstrategi för hela kommunen. 

Investeringar 

Inför 2014 begärdes investeringsmedel medflyttade från 2013; l 800 t kr för projektering av VA

utbyggnad Matvik-Hällaryd samt 7 456 tkr för fortsatt arbete med nedläggning av Mörrums ARV. 

'l - --~~--~ -- -----oc-~~----- --- . --
Pr_o]ekt_ : El_e11ämning _ _ _ __ N!lttobudget Nettoinvestering Budgetawikelse Helårsprognos 

1002 Inventarier Sternölaboratoriet -100 o 100 o 
1005 VA-verk servicefordon -1170 -55 1115 o 
1006 VA-verk maskiner -100 -38 62 o 
1008 VA inventarier -30 -15 15 o 
1501 Nyanl. Vattenledningar o 730 730 o 
1502 Nyanl. Dagvattenledningar o o o o 



1504 Nya ni. Avloppsledningar o 859 859 

1510 Åtgärder Dagvatten -500 o 500 

1520 Åtgärder Dricksvatten -10 800 o 10 800 

1530 Åtgärder Avlopp -16 025 o 16 025 

-2 800 661 3 461 

o -10 -10 

o -244 -244 

Av verksamhetens totala investeringsbudget om 31,5 m n kr har 4,3 m n kr använts hittills i år. Främsta 

anledningen till att det kvarstår medel är att projektet VA-utbyggnad har blivit försenat på grund av 

resursbrist Överföringsledningen mellan Mörrums ARV och Sternö ARV har också blivit försenad, 

detta med anledning att lakvattenfrågan fortfarande ligger hos Mari<- och Miljödomsto len. 

Vad gäller dricksvatten har åtgärder utförts på Kungsgatan i Karlshamn och i Strömma. Vattentornet 

på Pengaberget har genomgått en omfattande renovering utvändigt och diverse åtgärder har gjorts 

på Vattenverken i Långasjön och Ringamåla. 

Vad gäller avlopp har åtgärder utförts på Kungsgatan i Karlshamn, i Nötabråne och i Strömma. På 

Sternö ARV pågår arbete med att byta styrsystem, slamskrapor har renoverats och dosering av extern 

kolkälla har gjorts för att öka kväveren ingen. Under året har det även gjorts ombyggnader av 
pumpstationer, åtgärder på grund av klimatförändringar har utförts samt VA-anslutning till fastighet i 

Matvil<. Projektet VA Tärnö har färdigställts och slutredovisats. 

Prognosen för helåret är att 14,3 m n kr inte kommer att upparbetas under 2014. 

Resultaträkning 
Resultaträkningen visar de totala intäkterna och kostnaderna för VA-verksamheten samt de 

poster som återfinns som specifikation avseende verksamhetens nettokostnader. 

Nettot av samtliga poster summeras till årets resultat (vilket motsvarar förändringen av eget 

kapital). 

(tkr) 2014-08-31 2013-08·31 

Not 

Verksamhetens intäkter 1 48 425 44 446 

Verksamhetens kostnader 2 -40 994 -35 528 

Avskrivningar 3 -5 398 -5 139 

Verksamhetens nettokostnader 2 033 3 780 

(varav jämförelsestörande poster) 

o 
o 

1500 i 

10 000 l 2 800 

o 
o , 
o 



skatteintäkter o o 
Finansiella intäkter 4 o o 
Finansiella kostnader s -2 088 -2 566 

Resultat-fiiFe-e*tr~ordinä r~-intältte -55 1-21:4 

Extraordinära intäkter o o 
Extraordinära kostnader o o 

Delårets resultat -55 1214 

Balansräkning 

Balansräkningen visar VA-verksamhetens totala tillgångar, avsättningar, skulder och eget 

kapital på bokslutsdagen för delåret den 31 augusti. Det råder alltid balans mellan ena sidans 

tillgångar och andra sidans avsättningar, skulder och eget kapital. 

(tkr) 2014-08-31 2013-08-31 

TILLGÅNGAR Not 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader, mark och tekniska anläggningar 6 102 927 101086 

Maskiner och inventarier 7 6 268 7115 

Pågående investeringar 8 4 365 4 047 

Summa materiella anläggningstillgångar 113 559 112 249 

Omsättningstillgå ng ar 

Förråd o o 
Kundfordringar o o 
Övriga fodringar o o 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 823 4 026 

Kassa och Bank o o 

Summa omsättningstillgångar 823 4 026 

SUMMA TILLGÅNGAR 114 382 116 274 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 

Eget kapital 

Eget kapital 10 3 440 3 492 

Delårets resultat -55 1214 

Avsättningar 



Avsättningar för pensioner 11 o o 

skulder 

Långfristiga skulder 12 110 523 111 081 

Lån_a_\Lko.mmunen. Q Q 

Investeringsfond o o 

Kortfristiga skulder 13 475 487 

Levera n törsskulder 

Övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 o o 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 114 382 116 274 

Noter 
2014-08-31 2013-08-31 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

Brukningsavgifter 32 581 33 037 

Anslutningsavgifter 1 o o 
Övriga intäkter in kl interna fördelningar 15 844 11410 

Intäktsfäring av förutbetalda intäkter o 

Summa 48 425 44 446 
1 Inkomster av nya anslutningsavgifter uppgick under året till O t kr. 

Av årets anslutningsavgifter intäktsfördes O tkr. (se not 11) 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Material 4 682 2 911 

El 3 034 3 816 

Övriga kostnader 15 176 14 079 

Köpt vatten 104 91 

Personalkostnader 10 855 9 191 

Hyror (externa) o o 
Externt köpta tjänster s 285 3 759 

Från förvaltningen fördelade kostnader 1522 1389 

Från kommunen fördelade kostnader 337 291 

Förlust vid avyttring av anläggningstillgång o o 

Summa 40 994 35 528 



Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan 

------iiver-elen-fiirväntaele-nyttjandeperioelen-----------------------

Årets avskrivningar fördelas på: 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier, verktyg, fordon och installationer 

Summa 

Noter 

Not 4 Finansiella intäkter 

Tillgodoräknad dag till dag ränta enligt saldofördelningar 2,51% 

Tillgodoräknad ränta på överlikviditet O% 

Not 5 Finansiella kostnader 

Ränta på långfristiga skulder (hos kommunen) 2,81% 

Not 6 Byggnader, mark och tekniska anläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärden 

Inköp per 31/8 

Anslutningsavgifter 

Försä liningjutrangering 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar enligt plan 

Försä liningjutrangering 

Årets avskrivningar enligt plan 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Utgående planenligt restvärde 

Not 7 Maskiner och andra inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

4 343 

69 

986 

s 398 

2014-08-31 

o 
o 

2 088 

312 909 

o 
o 
o 

312 909 

-205 640 

o 
-4 343 

-209 983 

102 927 

5139 

5139 

2013-08-31 

o 
o 

2 566 

304 643 

o 
o 
o 

304 643 

-199 391 

o 
-4 166 

-203 557 

101086 



Ingående anskaffningsvärden 

Inköp 

Försäljning/utrangering 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar enligt plan 

Försäljning/utrangering 

Årets avskrivningar enligt plan 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Utgående planenligt restvärde 

Not B Pågående investeringar 

Pågående investeringar 

Noter 

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetald hyra 

Övriga förutbetalda kostnader 

Avräkning med kommunen 

Summa 

Not 10 Eget kapital 

Ingående eget kapital 

Tillskott 

Delårets resultat 

Utgående eget kapital 

Not 11 Avsättningar för pensioner 

Kompletterande ålderspension 

Efterleva n de pension 

P A-KL pensioner 

Särskild ålders-/visstidspension 

Särskild löneskatt 

Summa avsättning 

Ansvarsförbindelser för pensioner 

19 347 

o 
o 

19 347 

-12 024 

o 
-1055 

-13 079 

6 268 

4 365 

2014-08-31 

o 
o 

823 

823 

3 440 

o 
-55 

3 385 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

17 932 

721 

o 
18 653 

-10 283 

o 
-1 255 

-11 537 

7 115 

4 047 

2013-08-31 

o 
o 
o 

o 

3 492 

o 
1214 

4 706 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

l 
l 
l 
l 



Pensionsförmåner intjänade tom 1997 

Särskild löneskatt 

Summa ansvarsförbindelser 

Not 12 Långfristiga skulder 

Lån från kommunen ingående balans 

Lån från kommunen förändring under året 

Investeringsfond 1 ingående balans 

Investeringsfond 1 förändring under året 

Summa 
1 1nvesteringsfonden härrör från tidigare övertag från abonnentkollel<tivet. 

Noter 

Not 13 Kortfristiga skulder 

Okompenserad övertid och semesterlöneskuld VA 

Summa 

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Semesterlöneskuld 

Arbetsgivaravgift 

Upplupna löner 

Förutbetalda intäkter från överuttag som ej förts till investeringsfond' 

Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter' 

Övriga interimsskulder 

Summa 

o 
o 

o 

110 523 

o 
o 
o 

110 523 

2014-08-31 

475 

475 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 

108 732 

2 349 

o 
o 

111081 

2013-08-31 

487 

487 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 



2014-10-08 Bilaga lintern kontroll 

-------rENUNIFÖRANDE- Arets arbete med den interna kontrollen 2014 

Nämndernas organisation av och planer för den terna kontrollen 

!<om munstyrelsen 

Under 2014 är följande kontrollområden förvaltningsgemensamma och fastställda av 

kommunstyrelsen: 

• Bortskriven (inlöst) övertid 

• säkerställa att sekretesshanteringen fungerar i det nya ärendesystemet som införs 2014 

• Rutiner för upphandling 

Nämnden för barn, ungdom och skola samt Gymnasienämnden 

Nämnden har fastställt 2 nämndsspecifika kontrollområden för 2014, Skyddad identitet och 

uppföljning av intern service. Kontroll görs löpande under året. Återrapportering sker i samband med 

bokslutet 

Kulturnämnden 

Efter kontroll konstaterades att riktlinjer och rutiner inte fungerat för årsanslag till kulturföreninga r. 

Nya riktlinjer och rutiner är framtagna och kommer att följas upp kommande år. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

NAV har tre kontrollområden. Arbetet sker enligt plan och kommer att återrapporteras i samband 

med bokslutet 



Omsorgsnämnd och socialnämnd 

Planer för den interna kontrollen har fastställts i respektive nämnd. Planerna innehåller 

kontrollmoment som huvudsakligen utförs under hösten. Intern kontroll pågår inom två 

------· kentmllmsme.nt~Samtligac~entrellmement-rappsrteras-till-nämm:l=senasti=samtraml-rnRI·-===~---- c=---1 

årsbokslutet för 2014. 

Tekniska nämnden 

Plan för den interna kontrollen har fastställts med 9 verksamhetsspecifika kontrollområden. 

9 processer/riskområden har avrapporterats varvid en större avvikelse konstaterats. Denna avvikelse 

är att dagens inventariesystem inte fungerar och att det finns behov av nytt system inför kommande 

år. Rapportering sker, förutom vid delårsbokslutet, i samband med årsredovisningen. 

Fritidsnämnden 

Fritidsnämnden har i sin kontrollplan angivit fem verksamhetsspecifika kontrollområden där intern 

kontroll har skett inom två områden. Återrapportering har skett till fritidsnämnden 2014-08-31 och 

rapportering kommer även att ske till nämnden i samband med årsbokslutet. 

Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden har angivit fem förvaltningsspecifika kontrollområden. Vad gäller 

verksamhetsmålen är många helt eller delvis uppfyllda men 5 (12 %) anges ej vara uppfyllda. 

överförmyndarnämnden 

överförmyndarnämnden har två nämndspecifika kontrollområden. En första kontroll har genomförts 

och kommer att slutföras under hösten 2014. 

Kommunstyrelsen 

Inom kommunstyrelsens område har kontroll påbörjats av investeringskalkyler men kontrollen vilar i 

avvaktan på införande av komponentavskrivning som i hög grad kommer att påverka 

avskrivningsbelopp, kalkyler och definitioner av drift kontra investeringar. 
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Kommunstyrelsen 2014-10-21 

__ §1_11 __ 2014/1794 

Finansrapport per 2014-08-31 

Kommunstyrelsens beslut 

att godkänna finansrapporten 

att överlämna densamma till kommunfullmäktige och föreslå kommunfullmäktige att ta 
rapporten med godkännande till dagens protokoll. 

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

• Finansrapport per 2014-08-31. 



FINANSRAPPORT PER 140831 
Uingivare/ Arssnitt VA 

Låne nr ändamål Kagitalskuld Ränta 140831 ränta Amorterat 
823414 Nordea 

436 Gruppbostäder 6 052 000 2,82% rörlig o 
o 

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

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

SUMMA Helårsberäknade lån 218 052 000 

Prognos helårsränta 218 052 000 

~~'~'~,~~"~J.: -. ;::.~,, 
l ·- z ' --. l 

Betald Aterstår att Helårs 
Teck~al/ Förfaller ränta betala prognos 

"'~ '""~~~. ~+~"" '"""" 134 546 36454 

578 250 192 750 771 000 Fr 2013-06-13, Konv 2@18-03-30 
256 599 403 401 660 000 Fr2014-02-04, Konv 2ID19-01-30 

281 250 o 281 250 5 år,Konv 2014-02-04 
393 491 96509 490 000 Fr 2009-10-08, löpand~ 
440 550 146 850 587 400 Konv 2015-05-12, ersä er lån 457 
648 000 216 000 864 000 Konv 2016-02-21, ersä er lån 452 

1 011 500 1 011 500 2 023 000 Konv 2020-06-11, nyuJplåning juni 2013 

3 144 1ss 2 1 o3 464 m~ti~~:a1h'Wiii~·~ffi1 

Helår prognos 
Betalt 
Periodiserad ränta 8/12 

3 744186 
3 898 433 



Andel lån per långivare Belopp Andel 
Nordea 6 052 000 2,78% 
Kommuninvest 152 000 000 69,71% 
Handelsbanken 60 000 000 27,52% 
Totalt 218 052 000 100,00% 

TOTAL LÅNESKULD 218 052 000 
varav bundna lån 182 000 000 
andelbundnalån 83% 
Amortering enl plan 500 000 
Amortering utöver plan o 
Genomsnittlig låneränta: 2,68% 

LIKVIDITET 
Banktillgodohavande 31/8 140 808 054 
Utnyttjad kreditlimit o 

PLACERINGAR 
KPA-Likviditetsreservfond o 

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

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

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

---------·----~········-·-··-

Förfaller Belopp In del som förfaller per år 

2014 30 000 000 0,1372671 
2015 22 000 000 0,10066254 
2016 30 000 000 O, 1372671 
2018 30 000 000 O, 1372671 
2020 70 000 000 0,32028991 

löpande* 36 552 000 0,16724624 

SUMMA 218 552 000 1\ ink! årets amortering 0,5 mnkr 

Arsamortering enligt plan= 0,5 mnkr 2014. 

Genomsnittlig låneränta är ca 2,68% på kapitalskulden 31/8-14. 

·---~-- .... ··---------
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Kommunstyrelsen 2014-10-21 

§ 215 2014/1203 

Ekonomisk månadsuppfölining för perioden januari augusti 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

att överlämna den ekonomiska rapporten till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppmana berörda nämnder att vidta erforderliga åtgärder för att upprätthålla budget i 
balans .. 

Sammanfattning 

Ekonomichefen redovisar månadsuppföljning per 2014-09-30 avseende nämndemas och 
bolagens verksamhet. 

Kommunens sammanlagda årsprognos efter nio månader visar ett resultat på 
minus 5,8 mnkr, vilket är 13,8 mnkr sämre än budgeterad nivå. 
Bolagen visar ett resultat som är 3,5 mnkr sämre än budget. 

Beslutsunderlag 

• Månadsuppföljning per 140930 
• Månadsuppföljning för bolagen per 2014-09-30. 



,,.-,, .. _,, .• , ,~,, .. ,, , .•••• ,.1 
~V,p·l~-l''lT·-·--~ ,-.1··-lU'l r 
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2014-10-17 

MÅNADsUPPFÖLJNING PER 140930 

Kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillhanda 

Ekonomisk översikt 

Föreliggande ekonomiska rapport per 140930 bygger, avseende redovisningen av de olika 
verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och forvaltningar. För 
resterande delar ansvarar ekonomikontoret centralt fcir prognoser och beräkningar. 

Efter nio månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att helårsresultatet 
totalt sett väntas uppgå till minus 5,8 mnkr, vilket är 13,8 mnkr sämre än budgeterad nivå. 

Nämndemas helårsprognos pekar mot ett underskott mot budget med 13,6 mnkr. De största 
avvikelserna redovisas nedan, Övriga nämnder redovisar mindre eller inga avvikelser. 

Kommtmstyrelse +3.5 mnkr 
Lägre kostnader for kollektivtrafik, byanät, deponikontroll och personal. 

BUS-nämnd -6,6 mnkr 
Personalkostnaderna inom grundskolan har ökat järnfort med budget då elevantalet har stigit 
Spridningen av elever på olika undervisningsgrupper och skolor har medfort behov av att dela 
grupper. Ä ven kostnader for barn i behov av särskilt stöd har ökat då behoven har varit större 
än forväntat 

Underskottet inom barnomsorgen beror till viss del på att kostnaderna for barn i behov av 
särskilt stöd ökat då olika funktionshinder på yngre barn kräver en till en-resurs, Vidare har 
behovet av forskolepersonal ökat inför hösten på grund av att det inte gått att stänga avdelningar 
som planerat, då barnantalet inte har sjunkit till hösten som prognosliserat Antalet barn på 
grund av integration har ökat vilket har medfort ökade kostnader (utöver de statliga bidragen 
for den del av de nyanlända som är asylsökande) då två nya forskoleavdelningar har behövt 
öppnas. 

Förvaltningen bedömer att det inte finns några rimliga anpassningsåtgärder for att ha en budget 
i balans for 2014 på grund av ovanstående samt underlaget från forra augusti månads 
uppfoljning. BUS-nämnden har beslutat att hemställa om tilläggsanslag fcir att täcka årets 
beräknade budgetunderskott 
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Gymnasienämnd +1,5 mnkr 
Avvikelsen beror på lägre kostnader får interkommunal ersättning. 

Omsorgsnämnd -9,8 mnkr. 
Ekonomisk uppföljning har tagits fram får perioden januari till augusti 2014. Verksamheten 
berälmas får närvarande ha ett negativt utfall om -9 827 tkr mot budget vid årets utgång. 

Den största avvikelsen finns inom verksamhetsområde hemtjänst, beroende på ökade bedömda 
timmar i fårhållande till budgeterade timmar. Detta beräknas ge en prognosliserad påverkan på 
hela 2014 med -11 400 tkr. Prognosen baseras på limutvecklingen mellan januari-augusti. 
Utvecldingen från maj påvisar en fortsatt ökning av antal bedömda timmar. Det kan konstateras 
att antalet vårdtagare inte har ökat nämnvärt, däremot ser vi en ökning av antal tinnnar per 
vårdtagare. 

De ökade antalet bedömda timmar leder även till ökade kostnader får hemtjänstens 
nattverksamhet med -1 200 tlcr. Ökade behov dagtid medfår även ökade behov nattetid. 
Verksamheten arbetar med att införa miitmetoder får detta under hösten 2014. 

Förvaltningen har tagit fram analyser och vidtagit de åtgärder som kan göras inom ramen får 
bibehållen kvalitet och som presenterats i tj änsteslcrivelser till Omsorgsnämnden löpande under 
året. Idag är det inte möjligt att inom budgetram täcka kostnaderna får de ökade behoven inom 
hemtjänsten utifrån de åtgärder och den analys som genomförts. 

Omsorgsnämnden har beslutat att hemställa om tilläggsanslag får att täcka årets beräknade 
budgetunderskott. 

Socialnämnden -2,9 mnkr. 
Den största avvikelsen finns inom Institutionsplaceringar inom Barn och familj samt Insatser 
får vuxna. 

Antal placerade barn har stigit från 4 barn i januari till 8 barn september. Kostnader per dygn 
varierar beroende behovet. Avvikelse får 2014 beräknas till-4,6 mnkr. 
Antal placerade vuxna missbrukare har stigit från 3 personer i januari till9 personer i september, 
kostnader får insatser på hemmaplan har ökat till -2,5 mnkr. 
Försäljning, socialpsykiatrin, ledning och gemensamt beräknas ha ett överskott får 2014 på 3,3 
mnkr. Övriga verksamheter berälmas ha en positiv avvikelse på 0,8 mnkr. 

Intentionen är att ha en budget i balans, men prognosen pekar på kraftigt underskott beroende 
utvecklingen inom Institutions placeringar inom Barn och familj samt Insatser får vuxna. 
Återrapportering lämnas till nämnden i oktober innehållande analys av beräknade prognos
underskott efter september uppföljning. 
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Finansförvaltningen 
För finansförvaltningen berälmas budgetunderskott med 0,2 mnkr. Prognosen innehåller högre 
intäkter för skatter och bidrag baserat på SKL:s prognos 141002, lägre räntekostnader, högre 
pensionskostnader, bättre utfall för personalomkostnader samt ingen återbetalning av AF A 
medel. Det senare grundas på att SKL i cirkulär 14:17 gör bedömningen att återbetalning av 
2004 års premie för APA försäkringen inte kommer att ske i år. Inriktningen är dock att dessa 
medel skakunna återbetalas 2015. Några beslut är inte fattade och frågan bereds fortfarande. 

Investeringar 
På investeringssidan berälmas årsförbrukningen uppgå till ca l 08 mnkr, vilket är 44 mnkr lägre 
än den budgeterade nivån som uppgår til1152 mnkr. Förändringen beror främst på försening i 
pågående projekt inom fritidsnämndens och tekniska nämndens verksamheter. 

Verksamhetsmässig översikt- personal 
Personaljämförelsen redovisas i delårsrapporten. 

Sintkommentar 
Den sammantagna årsprognosen efter nio månader visar ett resultat på minus 5,8 mnkr, vilket 
är 13,8 mnkr sämre än budgeterad nivå. 

/h~ 
Hans Hyllstedt 
Ekonomichef 

Kent W ahnström 
Ekonom 

3(4) 



DRIFTREDOVISNING (tkr) 

~ämnd 
Årsbudget 

2014 

Kommunfullmäktige -1 94<' 
Valnämnd -2 002 
Överfårmyndarnämnd -2 797 
Revision -1 350 
Kommunstyrelse -123 366 
Festivalkommitte -3 332 
BUSnämnd -491 909 
Gyrnnasi enämnd -136 891 
NAV -36 813 
Kulturnämnd -23 822 
Teknisk nämnd -87 786 
Teknisk nämnd V A 240 
Byggnadsnämnd -6 701 
Fritidsnämnd -46 845 
Omsorgsnämnd -547 508 
Socialnämnd -91 730 

Summa nämnder -1 604 558 
Summa finansiering 1 612 608 

DRIFTSREDOVISNING TOTALT 8 050 

~NVESTERINGSREDOVISNING TOTAL T -151 661\ 

RESULTATPÅ VERKAN AV ÄNDRINGAR I DRIFTBUDGET: 
Budget KF 130902 
Nämnderna, revidering budget 2014 
Förändring skatter och bidrag 
Ökade avskrivningar, exkl V A 
Återbetalning AF A-medel 
Finansförvaltning, prestationsersättning 

Budget KF 140407 

2014-10-17 

Helårsprognos 
2014 

-1 946 
-2 002 
-2 797 
-1 350 

-119 890 
-3 232 

-498 525 
-135 439 

-36415 
-23 910 
-87 786 

240 
-6 401 

-46 845 
-557 322 

-94 582 

-1 618 202 
1612 415 

-5 787 

-107 671\ 

-5 746 
-8 151 
7 178 

-2 123 
13 600 
3 292 

8 050 

4(4) 

Avvikelse 

o 
o 
o 
o 

3 476 
100 

-6 616 
l 452 

398 
-88 

o 
o 

300 
o 

-9 814 
-2 852 

-13 644 
-193 

-13 837 

43 99~ 
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MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR BOLAGEN PER 2014-09-30 

stadsvapnet och kommunstyrelsen tillhanda 

Sammanfattning och kommentarer 

Ekonomisk översikt 
Föreliggande ekonomiska rapport per 2014-09-30 bygger på sifferuppgifter och bedömningar 
från respektive bolag. För sammaoställning och kommentarer aosvarar ekonomikontoret 

Efter nio månader av år 2014 uppvisar bolagen ett resultat inoebärande att helårsresultatet 
prognostiseras enligt fåljaode: 

Budgetuppföljning per 2014-09-30 vad avser drift (mnkr) 

Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 
Karlshamn Energi AB 12,1 12,8 11,2 -1,6 
Karlshamnsbostäder AB 4,6 3,0 3,3 0,3 
Karlshamns Hamn AB 0,3 0,7 -1,5 -2,2 
Karlshamnsfastigheter AB -6,4 -5,9 -5,9 0,0 
stadsvapnet i Karlshamn AB -10,5 -10,3 -10,3 0,0 
Resultat före skatt 0,1 0,3 -3,2 -3,5 

Investeringsuppföljning per 2014-09-30 (mnkr) 

Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 
Karlshamn Energi AB 40,9 33,8 32,4 1,4 
Karlshamnsbostäder AB 33,9 30,0 40,0 -10,0 
Karlshamns Hamn AB l 0,1 77,4 77,4 0,0 
Karlshamnsfastigheter AB 3,0 20,5 10,5 10,0 
stadsvapnet i Karlshamn AB 0,0 0,0 0,0 
S:a investeringar 87,9 161,7 160,3 

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

0,0 
1,4 
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Karlshamn Energi AB:s årsprognos for 2014 är 1,6 mnkr sämre än budget efter nio månader 
av året. Väderleken har i början av året varit mildare än normalt. Detta har inneburit minskad 
forsäljning av el och fjärrvärme och värdet av vindkraftsproduktionen har varit lågt. 

Till och med aktuell månad har andelen fjärrvärmeproduktion från Södra Cell varit 87 %, 
vindkraftsproduktion mot budget 11 O %, årsprognos inmatning i elnätet mot budget 95 %, 
årsprognos fjärrvärmeforsäljning mot budget 94 % och årsprognos elforsäljning mot budget 
89%. 

Årsprognosen for Karlshamnsbostäder AB ligger 0,3 bättre än budget efter nio månader av 
året. Bolaget bedömer att räntekostnaderna fOrblir fortsatt låga. Dessutom är uppvärm
ningskostnaderna lägre än forväntat Reavinsten vid forsäljning av fastigheten Navigatören 
kommer att användas for ökat fastighetsunderhåll i stor omfattning. Bolaget vet ännu inte 
konsekvenserna av hur K-3-systemet kommer att slå avseende eventuell nedskrivning av 
komponenter på kv Dalsland. V akansema är fortsatt låga och antalet omflyttningar ligger på 
en bra nivå. Hitintills har investeringar gjorts med 33,7 mnkr. 9 mnkr avseende renoveringen 
av kv Dalsland har kostnadsforts. 

Karlshamns Hamn AB:s årsprognos fOr 2014 ligger efter nio månader 2,2 mnkr sämre än 
budget. September är historiskt sett en svag månad men i år är resultatet under fOrväntan 
genom fortsatta konjunkturproblem på olja. För att skapa en stark avslutning så har det inforts 
ett inköpsstopp och det pågår en översyn av bolagets kostnader. 
Hitintills i år har bolaget investerat 4,5 mnkr. 

Karlshamnsfastigheter AB redovisar efter nio månader av året en årsprognos som ligger i nivå 
med budget. Upphandlingsarbetet vad gäller byggnation av etapp 5 a, på Östra Piren, har 
påbörjats med planerad byggstart sommaren 2015. Den planerade renoveringen av taket på 
fastigheten Hamnkontoret l slutade med ett nytt tak på denna Q-märkta fastighet. Det 
befintliga taket visade sig vara i så dåligt skick att det inte gick att åtgärda. 

Den totala ekonomiska situationen efter 2014 års nio fOrsta månader pekar sammantaget på ett 
resultat fore skatt som är 3,5 mnkr sämre än budget. Bedömningen är dock att koncernbidrag 
av planerad storlek kan lämnas till stadsvapnet AB. 

Prognosen for 2014 års koncemmässiga resultat ligger på -3,2 mnkr. 

~~ 
Hans Hyl/stedt 
Ekonomichef 

tLtJI~c!L 
1 Marita Lindström 

Ekonomisamordnare 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 11 272 

Kommunstyrelsen 2014-10-21 

§ 216 2014/1390 

Utökad budget för BUS-nämnden 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att BUS-nämndens budget för 2014 ökas med 5 959 tkr 

att budgetökningen finansieras ur eget kapital i 2014 års budget innebärande att årets 
budgeterade resultat minskar med 5 959 tkr. 

Sammanfattning 

Ekonomisk uppföljning för BUS-nämndens verksamhet för periodenjanuari till augusti 
redovisar en helårsprognos på ett överskridande av årets budget med 5 959 tkr. 

Den största avvikelsen finns inom verksamhetsområde grundskola, beroende på ökat 
elevantal. 

BUS-nämnden hemställer om tilläggsbudgetering på 6 000 tkr för 2014 till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-10-14 
• BUS-nämndens protokoll2014-09-18 §59. 



2014-10-14 

BUS §59 Utökad budget fdr BUS-nämnden 2014. 

Bakgrund 
Ekonomisk uppf6ljning för BUS-nämndens verksamhet for perioden 
januari till augusti redovisar en helårsprognos på ett överskidande av 
året budget med 5 959 tkr. 

Den största avvikelsen finns inom verksamhetsområde grundskola, 
beroende på ökat elevantal. 

Ytterligare analys framgår av BUS-nämnden protokoll med 
beslutsunderlag. 

Ekonomichefens överväganden och fOrslag 
BUS-nämnden gör bedömningen att det uppkomna underskottet inte 
kan täckas inom befintlig budgetram 2014. 

Ekonomichefen fareslår därfor kommunstyrelsen besluta 

att BUS-nämndens budget for 2014 ökas med 5 959 tkr 

att budgetökningen finansieras ur eget kapital i 2014 års budget 
innebärande att årets budgeterade resultat minskar med 5 959 tkr 

Hans Hyllstedt 
Ekonomichef 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhusel• 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • Fax 0454-81 O 40 
E-post: kommunkansli@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS 4 

Nämnden för 
barn, ungdom och skola 2014-09-18 

§59 
- -- ----- -----· --

Delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 

BUS-nlimndens beslut 

Karlsham\l~-~ Lomn1un 
KoJ~lmUI1 kel n t t\g~i'cii"\".ll \III ns..:n; K[lt1SI i 

2014 -10- 1 o 
Diarienufffi/f?7i6-

/ 

2014.1390 

att ge fdrvaltningen i uppdrag att ge nämnden kontinuerliga lägesrapporter hur 
det ser tJI i organisationen under verksamhetsåret i fårhållande till budget, 
prognoser etc och 

att hemställa hos kommunfullmäktige om utökad ram får 2014 med 6 000 tlcr. 

Sammanfattning 

Ekonomisk uppfdljning har tagits fram får perioden janmui till augusti 2014. 
Verksamheten beräknas får närvarande ha ett negativt utfall om -5 959 tlcr mot 
budget vid årets utgång. För en detaljerad redovisning av orsak till avvikelser, se 
beslutsunderlag. 

Den största avvikelsen finns inom verksamhetsområde grundskola. Personal
kostnaderna har ökat då elevantalet har stigit med cirka 40 elever. Spridningen 
av elever på olika undervisningsgrupper och skolor har medfort behov av att 
dela g~upper. 

Förvaltningen har ett långsiktigt åtagande gällande kompetensutveckling, inom 
Lärarlyftet, till följd av statliga krav. De ekonomiska fårutsättningarna har änd
rats (minskade statsbidrag m m) sedan beslutet togs. Intentionen har varit att 
fullfölja förvaltningens åtaganden och samtidigt effektuera beslutade anpass
ningar inom kompetensutveckling, vilket fdrvaltningen inte lyckats med. 

Kostnader for barn i behov av särskilt stöd har ökat då behoven har varit större 
än fårväntat Till största del beror det på att fler elever behöver ha en eller flera 
personer knutna till sig. 

På vissa enheter har det inte varit möjligt att- givet ingångila anställningsavtal 
och utbudet av t ex smala kompetenser- skapa en effektiv organisation, då med
arbetarnas sysselsättningsgrad år större än det faktiska behovet. 

Ä ven ökade licenskostnader for standardarbetsplatser har tillkommit. 

Underskottet inom bmnomsorgen beror till viss del på att kostnaderna för barn i 
behov av särsldlt stöd ökat då olika fitnlctionshinder på yagre barn kräver en till 
en-resurs. Antal barn med neuropsykiatrisk diagiJos har blivit fler sedan förra 
uppföljningen. 

Behovet av fOrskalepersonal har ökat inför hösten på grund av att det ej gått att 
stäaga avdelningar i Hällaryd, Åryd samt Svängsta som planerat. Antalet barn 

h& Ok& i "'rum på gnmd "" '"''"""@ vi*• h~ medfOrt ökrule k~ eJJ 



KARLSHAMNS KOMMUN 

Nämnden för 
barn, ungdom och skola 

forts. 
_§St 

PROTOKOLL BUS 4 

2014-09-18 

(utöver de statliga bidragen för den del av de nyanlända som är asylsökande) för 
personal samt lokalanpassningar då två nya förskoleavdelningar har behövt öpp
nas. Brist på vikarier inom barnomsorgen har inneburit att verksamheterna inte 
fullt \Jt kunnat ersätta personal vid sjukdom och vård av barn. Brist på behöriga 
vikarier har lett till en minskad timkostnad. Detta har forvärrat den for försko
lans personal redan ansträngda situationen. En annan konsekvens är att under
skotten blivit mindre än de annars skulle ha varit. 

Rehabiliteringskostnaderna är större än budgeterat belopp på grund av att antalet 
rehabiliteringsårenden ökat. 

Förvaltningen bedömer att det inte finns några rimliga anpassningsåtgärder får 
att nå en budget i balans för 2014 på grund av ovanstående. 

Förvaltningen har vidtagit anpassningsåtgärder motsvarande 3 400 tkr. 

Beslutsunderlag 

• Delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 
• Ekonomisk uppföljning får BUS-nämnden januari t o m augusti 2014, 

tjänsteskrivelse från förvaltningschefEwa Kristensson, verksamhetschef 
Fatrik Håkansson och ekonom Mikael Johnsson, 2014-09-15 

Yrl•anden 

Kenneth Svanberg (FP) foreslår att närm1den ges kontinuerliga lägesrapporter 
hur det ser ut i organisationen under verksamhetsåret i förhållande till budget, 
prognoser etc. 

Protokollet sim sldck11s till 

Kommunkansliet 

""~"-fJ f& 
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KARLSHAMN 2014-09-15 ----------

Till 
Nämnden för barn, ungdom och skola 

Ekonomisk uppföljning för BUS·nämnden januari t o m augusti 
2014 

Sammanfattning ekonomisk uppföljning för perioden 

Ekonomisk uppföljning har tagits fram för perioden januari till augusti 
2014. Verksamheten beräknas för närvarande ha ett negativt utfall om 
-5 959 tkr mot budget vid årets utgång. För en detaljerad redovisning 
av orsak till avvikelser, se bilaga. 

Den största avvikelsen finns inom verksamhetsområde grundskola. Per
sonalkostnaderna har ökat då elevantalet har stigit med cirka 40 elever. 
Spridningen av elever på olika undervisningsgrupper och skolor har 
medfört behov av att dela grupper. 

Förvaltningen har ett långsiktigt åtagande gällande kompetensutveck· 
Ii ng, inom Lärarlyftet, till följd av statliga krav. De ekonomiska förut· 
sättningarna har ändrats (minskade statsbidrag m m) sedan beslutet 
togs. Intentionen har varit att fullfölja förvaltningens åtaganden och 
samtidigt effektuera beslutade anpassningar inom kompetensutveckl· 
ing, vilket förvaltningen inte lyckats med. 

Kostnader för barn i behov av särskilt stöd har ökat då behoven har va
rit större än förväntat. Till största del beror det på att fler elever behö
ver ha en eller flera personer knutna till sig. 

På vissa enheter har det inte varit möjligt att- givet ingångna anställ
ningsavtal och utbudet av t ex smala kompetenser- skapa en effektiv 
organisation, då medarbetarnas sysselsättningsgrad är större än det 
faktiska behovet. 

Även ökade licenskostnader för standardarbetsplatser har tillkommit. 

Underskottet inom barnomsorgen beror till viss del på att kostnaderna 
för barn i behov av särskilt stöd ökat då olika funktionshinder på yngre 
barn kräver en till en-resurs. Antal barn med neuropsykiatrisk diagnos 
har blivit fler sedan förra uppföljningen. 

Karlshamns kommun • Utbildningsförvaltningen 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn ·Tel +46 454-810 00 · Fax +46 454·813 20 

E-post: utbildnlng@utb.karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 



Behovet av förskalepersonal har ökat inför hösten på grund av att det ej 
gått att stänga avdelningar i Hällaryd, Åryd samt Svängsta som planerat. 
Antalet barn har ökat i Asarum på grund av integration vilket har med· 
fört ökade kostnader (utöver de statliga bidragen för den del av de ny· 
anlända som är asylsökande) för personal samt lokalanpassningar då 
1vä-nyaforsRoleavcrern1ngar har beliovFoppnaS.Brfstpåvikarier inom 
barnomsorgen har inneburit att verksamheterna inte fullt ut kunnat er· 
sätta personal vid sjukdom och vård av barn. Brist på behöriga vikarier 
har lett till en minskad timkostnad. Detta har förvärrat den för försko· 
lans personal redan ansträngda situationen. En annan konsekvens är att 
underskotten blivit mindre än de annars skulle ha varit. 

Rehabiliteringskostnaderna är större än budgeterat belopp på grund av 
att antalet rehabiliteringsärenden ökat. 

Förvaltningen bedömer att det inte finns några rimliga anpassningsät· 
gärder för att nå en budget i balans för 2014 på grund av ovanstående. 

Vidtagna åtgärder 

Förvaltningen har vidtagit anpassningsåtgärder motsvarande 3 400 tkr. 
Dessa är: 
· Minskning av medel till kompetensutveckling 
· Minskning av medel till läromedel 
·Ej tillsatt resurs vid frånvaro inom fritidsgårdsenheten 
• Fördröjning av resurssättning till förskolan 

Förvaltningen har redovisat föreslagna anpassningsåtgärder för BUS· 
nämnden (BUS, 2014·05·22, §36). Förvaltningen fick i uppdrag att en· 
ligt beslutsunderlag nå en budget i balans 2014 samt att vidta an pass· 
ningsåtgärder för april månads uppföljning motsvarande 1 097 tkr. 

Till BUS·nämndens sammanträde i mars 2013 redovisades behov av 
medel för att kunna leva upp till skollagens krav utifrån nuvarande or· 
ganisatio n och volymökning av verksamheten (BUS, 2013-03-27, §22). 
Förvaltningen har fortlöpande vid nämndssammanträ den, budgetbe
redning och dialogmöten redovisat analyser av verksamheternas behov. 

Idag är det inte möjligt att inom budgetram täcka kostnaderna för de 
ökade behoven inom barnomsorg och grundskola. Huvuddelen av ram· 
ökningen för 2015 behövs redan hösten 2014-. 

Det under hösten fortsatt osäkra läget kring barnantalet inom förskolan 
samt elevantalet i grundskola (nyanlända, barn i behov av särskilt stöd, 
etc), gör att helårsprognosen kan komma att ändras under året. 

Beslutsunderlag 

Budget 2014, tjänsteskrivelse 2014·02·03 
Budgetberedning 2014, underlag till budgetberedning 2013-04-16 
Budget 2014, tjänsteskrivelse 2013·11·20 
Budget 2014, tjänsteskrivelse 2014·02·03 



Anpassningsåtgärder BUS-nämndens budget, tjänsteskrivelse 2014-04-
30 
Protokollsutdrag BUS, 2014-05-22, §36 
Budgetberedning 2015, underlag till budgetberedning 2014·-04-07 

att utifrån ovanstående hemställa hos kommunfullmäktige om utökad 
ram för 2014 med 6 000 tkr. 

Ewa Kristensson 
Förvaltningschef 

Fatrik Håkansson 
Verksamhetschef 

Mikael Jonsson 
Ekonom 
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Ekonomisk· rapportjanuari-augusti 2014 Driftredovisning. 
l 

Nämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Prognos 
Verksamhet budget intäkter avvikelse 

helårs-
budget kostnader avvikelse 

helårs 
avvikelse 

hEllårs-
avvikelse avvikelse avvi~else 

' l 
! 

Politisk verksamhet o o o o -759 -782 -23 -34 -23 l -34 
Musiklire natur- och kulturskola 389 414 25 37 -6436 -6342 94 141 119 ,178 
Fritidsgårdsverksamhet 721 829 108 162 -7148 -7024 124 186 232 1348 
Gemensamma kostnader BUS o 11 11 16 -15 732 -16278 -546 -819 .536 la03 

l 

Barnomsorg 20926 21 663 737 1105 -141113 -143 048 -1 935 -2 903 -1 199 -1iJ98 
Grundsärskola 125 15 -109 -164 -10 837 -10 577 260 390 150 1225 
Grundskola 4 347 7015 2667 4 001 -172 423 -177 806 -5383 -8075 -2 716 -4o74 

i 

l 
l 

Summa 26508 29 946 3438 5157 -354447 -361 858 -7410 -11116 -3973 -~959 
'-----· 

Kommentarer till avvikelser 
1. Nämndens drift uppvisar ett underskott i helårsprognosen som beror på kostnader för kurser samt arbete med delegationsordning. 
2. Musiklire natur- och kulturskola har en positiv helårsprognos som beror på personalbudgeten. i 

3. Fritidsgårdsverksamheten uppvisar en positiv helårsprognos som beror på färre personal på grund av sjukskrivning, föräldraledighet m.fn. 
4. BUS gemensamma verksamheter har ett underskott i helårsprognosen vilket beror på att kostnaderna för rehabilteringsåtgärder ökar. 
5. Underskottet inom barnomsorgen beror på kostnaderna för barn i behov av särskift stöd ökat på grund av funktionshinder och 

neuropsykiatriska diagnoser. Vidare har behovet av förskalepersonal ökat inför hösten på grund av att det ej gått att stånga 
avdelningar som planerat. Antalet barn har ökat på grund av integration vilket har medfört ökade kostnader då två nya 
förskaleavdelningar har behövt öppnats. 

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

7. Awikelsen på intäkter beror på mer bidrag från AF, statens kulturråd och statsbidrag än budget, däremot är det budgeterat mer än vad 
helårsprognosen visar per den 31 augusti för bidrag från Migrationsverket Detta kan ändra sig under året om det kommerfler 
asylsökande elever. Awikelsen på kostnader beror främst på personalkostnader som ökat pga. elevunderlag ökat med ca 40 stycken 
Lärarlyftet, friskoloma och licenser för standararbetsplats. 

Not 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

l 



Ekonomisk rapport för perioden januari- augusti 2014. Personalkostnader 
BUS-nämnden Kostnader, tkr i 

Periodens Periodens Periodens Prog~os 
helårsavvikelse Verksamhet Arsbudget bud ge BokFört Periodisering kostnader awikelse 

Politisk verksamhet BUS -1 030 --687 -338 -356 --694 -7 
Musiklire natur- och kulturskola -8457 -5638 -5074 -468 -5 542 96 
Fritidsgårdsverksam het -7 569 -5 046 -4 759 -150 -4909 137 
Gemensamma verksamheter BUS -16 547 -11 031 -10 946 -580 -11 526 -495 
Barnomsorg -148 984 -99323 -95 325 -5 668 -100 993 -1 670 
Grundsärskola -13 383 -8922 -7 994 -750 -8744 178 
Grundskola -144 556 -96 371 -95 674 -4406 -100 080 -3 709 

Intäkter personal 
Fritidsgårdsverksamhet 
Barnomsorg 
Grundskola 

Summa -340 526 -227 017 -220111 -12 378 -232 489 -5472 
- -

Kommentarer till awikelser 
1. Sammanträdeskostnaderna uppvisar ett mindre underskott. 
2. Musiklire natur- och kulturskolas personalbudget uppvisar ett överskott. 
3. Fritidsgårdsverksamheten har ett överskott på personalkostnader som även finansieras med intäkterfrån AF vilket i totala 

prognosen blir 302 tkr. 
4. BUS gemensamma verksamheter uppvisar ett underskott i helårsprognosen vilket beror på att rehabärenden har ökat. 
5. Barnomsorgens uppvisar ett underskott för personalkostnader vilket beror på ett ökat tryck inom barn i behov av särskilt stöd 

samt ökade kostnader för färskolepersonal och fritidshemspersonaL 
6. Grundsärskolan uppvisar ett överskott på personalkostnaderna. 
1 . Grundskolans personalbudget har ett underskott som till största del täcks av bidrag från AF, Skolverket och Migrationsverket Resterande 

är ett underskott pga elevökning och Lärarlyftet 

Intäkter 
8. Driftbidrag från AF. 
9. Driftbidrag från AF och Skolverket. 
10. Statsbidrag från Skolverket, Migrationsverket, Kulturrådet och från AF. 

i 
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Ekonomisk rapport från januari - augusti 2014 lnvesteringsredovisning. 
Nämnd Inkomster, tkr Utgifter,tkr Nettoinvestering, tkr 

Helårs- Helårs-
Periodens Prognos 

Projekt Arsbudget Bokfört. Arsbudget Bokfört netto- helårs-prognos prognos 
investering avvikelse 

1153 Asarums Bildningscenter -5 500 -5 520 -5520 -5520 -20 
1154 Klockebackskolan, kök -3240 o -3240 o o 
1154 Klockebackskolan, kök -760 -460 -760 -460 o 
2401 stadigvarande läromedel -700 -21 -700 -21 o 
2406 !T-utveckling 

••• 
-2 500 -2459 -2 750 -2459 -250 

2407 lnv och arb.miljö -2 500 -2 024 -2 500 -2024 o 
:_ 

J summa o o o -15200 -10 484 -15470 -10484 
' 

-270 
Kommentarer till avvikelser 
Investeringsbudgeten kommer att överskridas under 2014 med 270 tkr. 

2. BUS-nämndens beslut § 39 att återlämna 3 240 tkr till kommunfullmäktiges investeringsbudget ', 
3. Resterande 760 tkr som är kvar från ovan summa (not 2) omfördelas så att nödvändiga arbeten och inköp kan genomföras under innevarande år för 

Korpadalssko!an, Pråstslättsskolan, Klockebacksskolan, Möllagårdens skola och Bullerbyns förskola. 
5. Investeringsbudgeten för !T-utveckling kommer inte att hållas inom budget då behovet av digitala verktyg blivit stort under 2014. 

----····~·-·--~-------·--

Not 
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kostnader för 

--~~--

stängningar av avdelningar i··- Svängsta och 
har inte kunnat realise~c~s. Nya avdelnin~ar har öppnats i 

barngrupper medför en ökad sårbarhet hos barn som 
l befinner sig i riskzonen när det gäller neurop~atrisk diagnos. i 
synnerhet barn i yngre åldra:r~ vilket i sin tur leder till fler 

)diagnoser. Detta ar en trolig förklaring till den i stora ökningen i 
-- - med föregående år. ! 

-·-------- ···-·---~-



antal elever 

antal elever med 

personalkostnader till 
av kompetensbehov 

kostnader för 

kostnaderför 

licenskostnader för 
standardarbetsplatser 

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

antal eleverhar inneburit behov av att utöka antalet 

som enligt 

behov av att utöka antalet 

som 

som är 

statliga kompetenskrav för personal l särskOlan i 



Utbildning och kultur 

BUS·nämnden 
Delårsrapport 2014·08·31 

BUS-nämnden står inför svåra utmaningar verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Stora behov 
när det gäller kompetensförsörjning, många barn i förskola och skola samt ökat antal barn och 
elever i behov av särskilt stöd är resurskrävande. Även planeringsförutsättningarna försväras 
av bland annat det fria skolvalet och många nyinflyttade, 

Utbildningsförvaltningen fortsätter att utveckla synsätt och rutiner och för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Den första kvalitetsdialogen, mellan verksamhet och BUS-nämnd, har 
genomförts. Den nämndsrapport som har presenterats syftar till att förbättra insynen i 
förvaltningens verksamheter och fungera som ett underlag för planering och utveckling. Ett 
förbättringsarbete när det gäller resultatanalys är påbörjat och flera prioriterade 
utvecklingsområden är identifierade. Det pedagogiska utvecklingsarbetet med 
värdegrundsfrågorna pågår ständigt. 

Det är ett stort tryck på förskolorna när det gäller barnantal och det krävs nya lokaler och mer 
personal, vilket är en utmaning ekonomiskt och personellt. 

stenbackanavet har invigts och erbjuder nu moderna och ändamälsenliga lokaler för skola, 
bibliotek och fritidsgård. 

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

Fritidsgårdsverksamheten i Karlshamn arbetar för att ständigt vara uppdaterad kring 
ungdomars vanor och behov i syfte att skapa pedagogiska, intressanta, utmanande och roliga 
aktiviteter för ungdomarna i kommunen. 

Musikskolan fortsätter arbetet för en ökad flexibilitet när det gäller val av instrument. Ca 64 
procent av eleverna i varje årskurs i grundskolan spelar något musikinstrument i en grundkurs, 
vilket är en jämförelsevis hög siffra. 

l re natur- och kulturskola erbjuder pedagogisk handledning för studier av hållbar utveckling, 
ekologiska samband, kretslopp, resurshållning samt kulturhistoriska miljöer, Skolan utgör en 
central roll i utbildningsförvaltningens arbete med hållbar utveckling. 
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Kornmunstyrelsen 2014-10-21 

§ 217 2014/1203 
---- ---

Utökad budget för omsorgsnämnden 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

Kornmunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att omsorgsnämndens budget för 2014 ökas med 9 261 tkr (enligt prognosavvikelse för 
hela nämnden per augusti 2014) 

att budgetökningen finansieras ur eget kapital i 2014 års budget innebärande att årets 
budgeterade resultat minskar från 8 050 tkr till minus l 211 tkr. 

Sammanfattning 

Ekonomisk uppföljning för omsorgsnämndens verksamhet för periodenjanuari till 
augusti redovisar att helårsprognos på ett överskridande av årets budget med 9 261 tia. 

Den största avvikelsen finns inom verksamhetsområde hemtjänst, beroende på ökade 
bedömda timmar i förhållande till budgeterade timmar. 

Omsorgsnämnden hemställer om tilläggsbudgetering på lO 000 tia för 2014 till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-1 0-09 
• Omsorgsnämndens protokoll2014-09-24 § 127. 



2014-10-09 
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Kommunstyrelsen 
-- - -- ----- ----

ON§ 127 Utökad budget för omsorgsnämnden 2014. 

Bakgrund 
Ekonomisk uppföljning för omsorgsnämndens verksamhet för 
perioden januari till augusti redovisar en helårsprognos på ett 
överskidande av året budget med 9 261 tla. 

Den största avvikelsen finns inom verksamhetsområde hemtjänst, 
beroende på ökade bedömda timmar i förhållande till budgeterade 
timmar. 

Ytterligare analys framgår av omsorgsnämnden protokoll med 
beslutsunderlag. 

Nämnden hemställer om tilläggsbudgetering på lO 000 tla för 2014 
till kommunfullmäktige. 

Ekonomichefens överväganden och förslag 
Omsorgsnämnden gör bedömningen att det uppkomna underskottet 
inte kan täckas inom befintlig budgetram 2014. 

Ekonomichefen föreslår därför kommunstyrelsen besluta 

att omsorgsnämndens budget för 2014 ökas med 9 261 tia (enligt 
prognosavvikelse för hela nämnden per augusti 2014) 

att budgetökningen finansieras ur eget kapital i 20 14 års budget 
innebärande att årets budgeterade resultat minskar från 8 050 tla till 
minus l 211 tia 

el!~~ 
Hans Hyllstedt 
Ekonomichef 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • Fax 0454-81 O 40 
E-post: kommunkansli@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se 
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Omsorgsnämnden 2014-09-24 

JlJilf/1203 
§ 127 2014/1140 

Ekonomisk uppföljning för Omsorgsnämnden januari tom augusti 2014 
och delårsbokslut 2014- Vård och omsorg samt uppföljning intern 
kontroll 

Omsorgsnämndens beslut 

att ställa sig bakom delårsbokslutet samt uppfoljning av internkontrollplan 
2014. 

att utifrån framtagna analyser, åtgärder och prognoser hemställa hos 
kommunfullmäktige om utökad ram for 2014 med 10 000 tkr. 

Sammanfattning 
Ekonomisk uppfoljning har tagits fram for perioden januari till augusti 2014. 
Verksamheten beräknas för närvarande ha ett negativt utfall om -9 261 tkr 
(foregående uppfoljning -6 691 tlcr) mot budget vid årets utgång. 

Den största avvikelsen finns inom verksamhetsområde hemtjänst, beroende på ökade 
bedömda timmar i forhållande till budgeterade timmar. Detta beräknas ge ett 
prognosliserad påverkan på hela 2014 med -11 300 tkr. Prognosen baseras på 
limutvecklingen mellan januari-augusti. Utvecklingen från maj påvisar en fortsatt 
ökning av antal bedömda timmar. 

Det kan konstateras att antalet vårdtagare inte har ökat nämnvärt, däremot ser vi en 
ökning av antal timmar per vårdtagare. Diagrannuet visar ökningen av antal 
vårdtagare med mer än 12 timmar bedömd tid per vecka 2012-01-01, 2013-01-01 
samt månadsvis under 2014. 

De ökade antalet bedömda timmar leder även till ökade kostnader fOr hemtjänstens 
nattverksamhet med -1 200 tkr. Ökade behov dagtid medfor även ökade behov 
nattetid. Verksamheten arbetar med att inf6ra mätmetoder for detta under hösten 
2014. 

Omsorgsnämnden har fått omfattande underlag och analyser beskrivna vid 
sammanträdet i augusti. Beräkningarna i skrivelsen 2014-08-15 har forsämrats 
ytterligare efter augusti månads uppfoljning och är medtagna i den nya prognosen. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 8 157 

Omsorgsnämnden 2014-09-24 

201'i/U40 

Ekonomisk uppföljning för Omsorgsnämnden januari tom augusti 2014 
och delårsbokslut 2014- Vård och omsorg samt uppföljning intern 
kontroll 

Kostnader får utskrivningsklara har inte ökat under året. Personer som har varit 
fardigbehandlade på sjukhuset har till stor del kunnat gå hem till eget boende med 
Trygg hemgång eller beredas plats inom korttids-verksamheten. 
Korttidsverksamheten visar på ett negativt resultat med -787 tkr. Alternativet hade 
varit att personerna skulle varit kvar på sjukhus med betalningsansvar ( 4 500 kr per 
person/dygn). 

Övriga verksamheter beräknas sammantaget ge ett överskott. 

Hela analysen, beskrivning av åtgärder och prognos får 2015 finns att läsa i 
tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 
Missiv/Tjänsteskrivelse: Ekonomisk uppföljning januari tom augusti 2014-09-11. 
Ekonomisk rapport får perioden januari tom augusti. 
Koll på hemtjänsten- En analys av kommunens hemtjänstkostnader avseende 
verksamhetsåret 2013 2014-08-15. 
Återrapportering verksamhet hemtjänst 2014-08-15. 
Delårsbokslut 2014, Vård och omsorg. 
Uppföljning-Inter kontroll, omsorgsnämnden, augusti 2014. 

Beslutsexpediering 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningens ledningsgrupp 
Ekonomer Omsorgsförvaltningen 



MISSIV 
2014-09-15 

Omsorgsnämnden 

l (4) 

Ekonomisk uppföljning för Omsorgsnämnden januari tom augusti 
2014 
Dnr 2014.572 

Sammanfattning 

Ekonomisk uppfoljning har tagits fram for periodenjanuari till augusti 
2014. Verksamheten beräknas for närvarande ha ett negativt utfall om 
-9.261 tkr (fg. upp. -6.691 tkr) mot budget vid årets utgång. 

Den största avvikelsen finns inom verksamhetsområde hemtjänst, 
beroende på ökade bedömda timmar i forhållande till budgeterade timmar. 
Detta beräknas ge ett prognostiserad påverkan på hela 2014 med 
-11.300 tkr. Prognosen baseras på timutvecklingen mellan januari-augusti. 
Utvecklingen från maj påvisar en fortsatt ölming av antal bedömda 
timmar. 
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Det kan konstateras att antalet vårdtagare inte har ökat nänmvärt, däremot 
ser vi en ökning av antal timmar per vårdtagare. Diagrammet visar 
ölmingen av antal vårdtagare med mer än 12 timmar bedömd tid per vecka 
120101,1301 OJ samt månadsvis under 2014. 

Karlshamns Kommun • Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset • Besöksadress Kungsgatan 27 • 374 81 Karlshamn· Tfn 0454-817 00 ·Fax 0454-817 60 

E-post: omsorg@karlshamn.se · Internet: www.karlshamn.se 



De ökade antalet bedömda timmar leder även till ökade kostnader får 
hemtjänstens nattverksamhet med -1.200 tia. Ökade behov dagtid medfår 
även ökade behov nattetid. Verksamheten arbetar med att infora 
mätmetoder får detta under hösten 2014. 

2 

Orn_sorgsniimndenhar_ fåttDmfattand_e underlag och_analJ!Ser _beskriYna Yid _____ _ 
sammanträdet i augusti. Beräkningarna i skrivelsen 2014-08-15 har 
försämrats ytterligare efter augusti månads uppföljning och är medtagna i 
den nya prognosen. 

Kostnader får utslaivningsklara har inte ökat under året. Personer som har 
varit fårdigbehandlade på sjukhuset har till stor del kunnat gå hem till eget 
boende med Trygg hemgång eller beredas plats inom korttids
verksamheten. Korttidsverksamheten visar på ett negativt resultat med 
-787 tia. Alternativet hade varit att personerna skulle varit kvar på sjukhus 
med betalningsansvar ( 4.500 kr per person/dygn). 

Övriga verksamheter beräknas sammantaget ge ett överskott. 

Åtgärder med anledning av utfall 

Intentioner är att ha budget i balans, men prognosen pekar på ett kraftigt 
underskott beroende på utvecklingen inom hemtjänsten. Förvaltningen har 
tagit fram analyser och vidtagit de åtgärder som kan göras inom ramen får 
bibehållen kvalitet och som presenterats i tjänsteskrivelser till ON löpande 
under året. 

Idag är det inte möjligt att inom budgetram täcka kostnaderna får de ökade 
behoven inom hemtjänsten utifrån de åtgärder och den analys som 
genomförts. Verksamheten ser ett behov av ramökning får 2014 med 
10.000 tkr. 

Till omsorgsnämndens sammanträde i augusti rapporterades "Koll på 
hemtjänsten" 2014-08-15 som är en analys av kommunens 
hemtjänstkostnader avseende verksamhetsåret 2013. 

Dessutom lämnades ytterligare en återrapportering avseende 
verksamhetsområde hemtjänst, tjänsteskrivelse 2014-08-15 utifrån tidigare 
beslut ON 2014-03-26 § 38. Vid detta tillfälle baserades prognosen på 
limutvecklingen mellanjanuari -juli där ökningen från maj låg kvar på en 
hög nivå. Därefter kan konstateras att prognosen har fått justeras uppåt 
ytterligare efter augusti månads uppföljning. 

Till omsorgsnämndens sammanträde i juni redogjordes får prognos efter 
maj månad som visade på en beräknad total avvikelse med -6.691 tkr. Då 
prognosticerades kostnader får de ökade bedömda timmarna inom 
hemtjänsten till- 8.000 tkr får 2014. Prognosen baserades på 
limutvecklingen mellan januari-maj, där maj månad visar en kraftig 
höjning gentemot april. 



3 
Till omsorgsnämndens sammanträde i maj redogjordes for prognos efter 
april månad som visade på en berälmad total avvikelse på -4.273 tkr. Vid 
detta sammanträde återrapporterades även de planerade åtgärder som 
omsorgsnämnden beslutat om utifrån tjänsteskrivelse "Analys och 
planerade åtgärder gällande ekonomiskt utfall fOr verksamhet hemtjänst", 

.. 2.01'!,03-26. - - -- - - - - -- - -

Till omsorgsnämndens sammanträde i april redogjordes fOr analys och 
planerade åtgärder gällande ekonomiskt utfall for verksamhet hemtjänst, 
tjänsteskrivelse 2014-03-26. 

Konsekvenser inför 2015 

Förändringstakten av bedömda timmar forväntas fortgå under 2015. 
Verksamhetens bedömning av behovet for 2015ligger på 220.000 timmar. 
I detta ingår volymökning utifrån ökade behov och forändringar i Trygg 
hemgång, promenader och inköp. Berälmad utökad kostnad i forhållande 
till2014 års budget blir 18.356 tkr. Av dessa har Omsorgsnämnden fått 
ramtillskott 2015 med 5.500 tkr, och då kvarstår ett behov på 12.856 tkr. 

I tjänsteskrivelse Återrapportering verksamhet hemtjänst 2014-08-15 ingår 
berälmingar som har justerats efter augusti månads uppfoljning enligt 
nedan. 

2014 2014 Prognos 2015 Prognos 2015 
prognos prognos efter juli exkl. efter aug in kl. 
efter juli efter aug volymökning volymökning 

Utfall/prognos 199 355 202 355 204 455 220 000 
Bedömda timmar 

Bu.dget bedömda 174110 174110 187 860* 187 860* 
timmar 

Budgetavvikelse -25 245 - 28 245 - 16 595 -32 140 
timmar 

Budgetavvikelse -10 098 tkr -11298 tkr -6 638 tkr -12 856 tkr 
kostnad 

*Budget bedömda timmar 2015 inkluderar budgettillskott på 5.500 tkr. 

F ör natten berälmas det totala behovet på 1.200 tkr kvarstå. 

Det totala behovet av ramökning fOr hemtjänstverksamheten järnfOrt med 
2014 års budgetnivå blir 18.356 + 1.200-5.500 = 14.056 tkr. 

Beslutsunderlag 
Missiv: Ekonomisk uppf<iljning januari tom augusti 2014-09-11. 
Ekonomisk rapport får perioden januari tom augusti. 
Koll på hemtjänsten- En analys av kommunens hemtjänstkostnader 
avseende verksamhetsåret 2013 2014-08-15 (utsänd till ON i augusti) 
Återrapportering verksamhet hemtjänst 2014-08-15 (utsänd till ON i 
augusti) 



Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att utifrån framtagna analyser, åtgärder och prognoser hemställa hos 
kommunfullmäktige om utökad ram for 2014 med 10.000 tkr. 

Annelie Myrbeck 
Förvaltningschef 

Beslutsexpediering 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsfdrvaltningens ledningsgrupp 
Ekonomer Omsorgsforvallningen 

Joakim Hörneli 
Ekonom 

Farnk Saric 
Ekonom 
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Ekonomisk rapport januari - augusti 2014 
Omsorgsnämnden 

Verksamhet 

109 Politisk verksamhet 

50 Kansli och gemensam 
verksamhet 

520 Äldreomsorg gemensamt 
521 Hemtjänst 
522 Särskilt boende 
523 LSS 
525 Hemsjukvård l HSL 

531 Dagvht, träffpunkter, anhörigstöd 

65 Bostadsanpassning 

Summa 

Kommentarer till avvikelser 
1 . Beräknas ge ett överskott 

Periodens 
budget 

o 

o 
o 

9647 
24 813 
24180 

o 
167 

o 

58 806 

Intäkter, tkr 

Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens 
intäkter avvikelse 

helårs-
budget avvikelse 

o o o -1 053 

195 195 292 -16835 

o o o -3 742 
9644 -3 -4 -70 563 

24948 135 202 -150 489 
24 057 -123 1 673 -139 151 

579 579 869 -32 839 

167 o 1 -4 866 

o o o -4 275 

59 589 783 3 032 -423 811 

Driftredovisning. 
l 

Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens P~ognos 

kostnader avvikelse 
helårs-

avvikelse ~elårs-
avvikelse avvikelse 

-955 98 147 98 147 

-16 378 457 685 652 977 

-4 036 -294 -441 -294 -441 
-77 776 -7 213 -10 819 -7 216 -10 824 

-151 043 -555 -989 -420 
! 
i -787 

-139 208 -58 -86 -181 ! 1 586 
-33 316 -478 -716 101 i 152 

-4604 262 393 262 i 394 
! 

-4 585 -311 -466 -311 ! -466 

-431 902 -8 091 -1.2 293 -7 308 ~9 261 
' 

2. Överskottet beror på ofördelade medel för tidigare budget för semesterlöneskulden. . 

Nol 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 

3. Underskott pga obudgeterad kostnad. ; 
4. Ett underskott pga ökade bedömda timmar i förhållande till budgeterade timmar, ca 17.500 timmar under uppföljningsperioden. Dessa limmarikan inte 
verksamhetyen påverka, insatserna måste utföras. Utifrån en budgeterad personaltimkostnad på 400 kr motsvarar detta ca 7.000 tkr för periode~ och drygt 11.500 tkr 
för helåret 2014. Ovanstånde ger en påverkan på övrig verksamhet som ex hemtjänst natt vilket ger en negativ påverkan på ekonomin. ' 
5. Ett underskott pga ökade kostnader för korttidsverksamheten pga utskrivningsklara med betalningsansvar på sjukhuset. . 
Under året har vi använt mellan 10-20 korttidsplatser utöver budget. Detta har påverkat hela verksamhet säbo. Alternativet hade varit att personerna skulle 
varit kvar på sjukhus med betalningsansvar ( 4,5 tkr per person och dygn). 
6. Positiv avvikelse pga intäkt avseende 2013 
7. Ett överskott pga resurserna inte använts fullt ut 
8. Ett överskott pga resurserna inte använts fullt ut 
9. Verksamheten beräknas överskrida budget pga ökat antal ärenden. 

-------------· ··---·--··-- ---.-~ . -------·-
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Förvaltningen redovisade 2014-03-26 analys och planerade åtgärder 
gällande ekonomiskt utfall för verksamhet hemtjänst, utfall januari
februari. Analysen visade då på ett prognostiseratunderskott på 
helår på ca 4,2 mkr. 

Sedan redovisningen gjordes efter februari månad har prognostiserat 
utfallet för helår försämrats ytterligare till följd av ett ökat antal 
bedömda timmar. Utfallet av bedömda timmar januari-juli har visat 
på en större ökning av bedömda timmar, än den ökning som var efter 
februari månads utfall. 

Resultat av beslutade åtgärder 

Analys av nattverksamheten 
Verksamheten har sedan slutet av 2013 haft behov av ökad 
bemanning till följd av ett ökat antal beviljade insatser på natten. 

Nattverksamheten ingår inte i det resursfördelningssystem som 
verksamheten har sedan 2007. Utfall och verksamhet gällande natt 
följs genom fattade beslut, statistik, verksamhetsunderlag och 
budget utfall. 

De ökade behov av insatser som finns under natten i ordinärt boende 
följer den utveckling som verksamheten har under dag och kväll med 
ett ökat antal bedömda timmar. 
De ökade behoven har under året inneburit att en högre bemanning 
krävts för att kunna utföra beviljade insatser, motsvarande 1,89 åa 
vilket motsvarar ett arbetslag extra för att dubbelbemanna den bil 
som tidigare enbart varit bemannad med en person. 

Verksamheten har låtit genomföra en n ulägesanalys av 
nattverksamheten av företaget ECE Network. Syftet med analysen 
har varit att utifrån planering/logistik, volym och omfattning få 
underlag för åtgärder. 
N ulägesanalysen visar att det antal nattbilar som finns i 
verksamheten och den indelning som de har idag är optimal utifrån 

Karlshamns kommun · Omsorgsförvaltningen · Kansli 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn· Besöksadress: Kungsgatan 27 · Tfn: 0454-817 00 ·Fax: 0454-817 60 

E-post: omsorg@karl'[hamn.se · Internet: w~,karlshamn.se 



2 (6) 

logistik. Analysen pekar på en utvecklingspotential genom en 
utvecklad planering av insatserna som ska utföras. Idag sker all 
planering med penna och papper av medarbetare i respektive nattbiL 
Genom en strukturerad planering (motsvarande den som görs dagtid 
av ['Jianeringsansvariga-i dat-astiiclet-Laps-Gare)-kan-en-effekHvisering --- - -
ske över tid. 

Mätning insatstid 
Verksamheten har under april månad mätt den planerade tiden för 
insatserna inköp och promenad/social samvaro (nuvarande 
schablontider är sedan 2007). 
Resultatet av mätning gällande promenad/social samvaro visar att 
befintlig schablontid inte är tillräcklig för att klara verkställighet av 
beviljade promenader/social samvaro. 
Vid jämförelse mellan bedömd tid och planerad tid finns en differens 
motsvarande 4.800tim/år (total volym helår 2013 ca 182 OOOtim). 
Verksamheten kan se att flera brukare under de senaste åren har 
beslut om flera tillfällen promenad/social samvaro per vecka än 
tidigare. Detta är resultatet av en medveten ambitionshöjning och 
fokus på utvecklingsarbete gällande det sociala innehållet. 

Resultatet av mätningen gällande inköp visar att befintlig schablontid 
behöver förändras. För brukare med inköp i form av dagligvaror och 
apotek stämmer resultatet av mätning väl mellan bedömd tid och 
planerad tid. För brukare med enbart apoteksärende är den 
planerade tiden lägre än bedömd tid. 
Verksamheten planerar att korrigera schablontiden enligt resultatet 
av mätningen. Det innebär en minskning av den bedömda tiden med 
ca 1100tim/år. 

Kostnaden för verkställigheten av promenad/social samvaro finns 
redan i befintligt utfall av planerade timmar och personalkostnader. 
Resultatet av mätningen förklarar delar av det underskott som finns i 
verksamhet hemtjänst motsvarande ca 1 500 tkr. Hänsyn är tagen till 
att tiden för inköp ska korrigeras ner lite och tiden för 
promenad/social samvaro ska ökas. 

Disponibel tid 
Nyttjandegraden av disponibel tid redovisas av enheterna och följs 
upp månadsvis av ekonom. Under de senaste månaderna har 
nyttjandegraden varit optimerad på flertalet av enheterna. Viss 
variation finns och respektive enhetschef ansvarar för att ha en så 
effektiv och optimal nyttjandegrad som möjligt av befintlig disponibel 
tid på enheten. 
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Genomgång bemanning 
Respektive enhetschef ansvarar för att fortlöpande säkerställa att 
rätt insatser verkställs och att återkoppla till biståndshandläggare då 
fö ~ä n d ringar -sl~e r-utifrån d e n-e nsl~i l d e s-b e 19 ev.--P-å-viss-a-e n h e ter-fin n s
flera brukare med omfattande behov av stöd och vård och där 
dubbelbemanning i samband med utförande krävs. Verksamheten 
kan konstatera att på vissa enheter där det under perioder finns flera 
brukare med omfattande behov, så medför detta att den bedömda 
tiden inte är tillräcklig. 
Se vidare analys kring ytterfall i bilaga En analys av kommunens 
hemtjänstkostnader. 

Enhetschefen ansvarar för att fortlöpande göra bedömning om behov 
av bemanning utifrån beslutade insatser samt eventuella 
arbetsmiljöfaktorer. För att kunna ha en korrekt bemanning och rätt 
förutsättning för enhetens verksamhet krävs att enhetscheferna har 
bra och rimliga förutsättningar att säkerställa detta. 
Styrningen och grunden för bemanningen är verksamhetens 
resursfördelningssystem och eventuella arbetsmiljöfaktorer. 

Koll på hemtjänsten 
Analys av verksamheten är genomförd utifrån SI<L:s material Koll på 
hemtjänsten. l analysunderlaget kan konstateras ett antal faktorer 
som förklarar och påverkar de kostnader Karlshamn har för 
hemtjänst i ordinärt boende. Se nämndens ärende nr. S, 
Analysrapport Koll på hemtjänsten. 

KPB kostnad per brukare 
Analys av utfall för verksamhetsåret 2013 utifrån metoden KPB pågår 
gällande hemtjänst och särskilt boende. Resultatet planeras att 
redovisas i slutet av september. Förvaltningen har tecknat avtal för 
att årligen genomföra I<BP i samtliga verksamheter. 

Bedömning gällande budget utfall 
Natt 
Ökade behov av insatser av nattverksamheten innebär ökade 
kostnader med 1.220 t kr per år, utöver budget 2014. Då har även 
hänsyn tagits till att S bilar var igång under januari- februari 2014. 

Verksamheten planerar för införande av datastödet La ps Care under 
hösten 2014. Syftet är att utveckla och optimera planeringen som 
sker för nattverksamhetens fyra bilar. Verksamheten bedömer att 
extra resurser kommer att behöva avsättas för införandet av ett nytt 
arbetssätt. En införande kostnad bedöms till 24S t kr för helår 2014 
vilket motsvarar ca 20,S tkr per månad (O,S åa). 
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En effektivare planering förväntas resultera i att verksamheten med 
den befintliga utökade bemanningen ska kunna möta viss del av de 
ökade behov som kan förväntas utifrån det utfall vi ser idag. Den 
-befintliga-bem<~nningen-innebär-en ölming-i-förhållande-till---- ---- -

nuvarande budget med 1,89 åa, ca 1.175. 

Ökad volym för insatstid 
Korrigering av schablontiderna för inköp och promenad/social 
samvaro behöver ske under augusti/september enligt resultat av 
mätning. 
Detta innebär en ökning av de bedömda timmarna med ca 3700tim, 
och en kostnad på ca 1 500 tkr helår. 
Kostnaden för verkställigheten av dessa timmar finns redan i 
befintligt utfall av planerade timmar och personal kostnader. 
Verksamheten saknar dock budget motsvarande ca 1 500 t kr 2014 för 
insatserna inköp och promenad/social samvaro som verkställs. 

Volym ökning bedömda timmar 
Efter utfall av bedömda timmar till och med juli kan konstateras att 
den prognos av bedömda timmar som gjordes efter februari utfall 
förändrats. De senaste månadernas utfall av bedömda timmar visar 
en större ökning än den efter februari. 
Detta medför en större ökad volym bedömda timmar och därmed en 
ökad kostnadsavvikelse för utförande av bedömda timmar 2014. 
Prognos per helår 2014 efter juli är -10.098 tkr. 

7010 7011 2017 7013 7014 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prognos 
prognos 2015 
efter juli 

Utfall/prognos 176 120 173 065 168 653 175 815 182 412 199 355 204 455* 
Bedömda 
timmar 
Budget 184 361 175 103 176 121 173 770 178 977 174 110 187 860* 
bedömda * 
timmar 
Avvikelse tim 8 241 2 038 7 933 -2 045 -3 435 -25 245 - 16 595 
Kostnad 3 132 tkr 774 tkr 3 007 t kr -781 tkr -1343tkr -10 098 -6 638 tkr 
avvikelse t kr 

*Prognos 2015 baseras på prognos helår 2014 efter utfall jan-juli 
2014. 
(199.355 timmar+ 3.700 timmar för ökning för promenader och 
inköp+ 1.400 timmar för trygg hemgång) l prognosen är inte hänsyn 
tagen till ytterligare volymökning 2015. 

**Budget bedömda timmar 2015 inkluderar budgettillskott om 5.500 
t kr från budgetprocess 2015. 

Vid budgetarbetet inför 2015, som baserade sig på prognos för jan
feb 2014, syntes inte den fortsatta ökningen som nu från mars till juli 
fortsatt i samma takt. Därav nu en ytterligare bedömd ökning med 
16.595 timmar eller 6.638 tkr. l denna volym inräknas också 

förändringar av insatstider/schablontider för promenader och inköp 
med netto 3 700 timmar samt schablontid för trygg hemgång 1400 
timmar. 
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Summering 
··-Totalt ber-älmasvefksamhet-hemtjiinsts-utfall-efter-juli-månads -- ··- --· 

uppföljning och genomförda åtgärder ha ett prognostiserat 
underskott på -11.421 tkr (-10.098 -1.220-103 tkr) inklusive ökning 
av bedömda timmar, bemanning av nattbilarna samt utveckling av 
planering för natten med 0,5åa. Detta kompenseras till viss del av 
minskade övriga kostnader under 2014 med ca 2.000 t kr, en 
nettoeffekt på- 9421 t kr. 

Inför 2015 bedöms att ytterligare budgettillskott om 8 058 t kr behövs 
för de aktuella förändringarna i behov (exklusive ytterligare 
volymökning 2015). Detta utöver de 5 500 tkr som tillförts 
verksamheten i budgetprocessen för 2015. 

Ovanstående kommer, både vad gäller utfall 2014 och budget 2015, 
att hanteras i samband med nämndens beslut efter augusti månads 
uppföljning (Vid Omsorgsnämndens sammanträde i september). 

Annelie Myrbeck 
Förvaltningschef 

Ulrika Johannesson Olsson 
Verksamhetschef hemtjänst 
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En analys av kommunens hemtjänstkostnader 

Inledning 
Undertecknad har på uppdrag av förvaltningschef Annelie Myrbeck genomfört en 
analys av verksamhetsområde hemtjänst utifrån SKL skrift/metod "Koll på 
ITemtjänsten"-c-Skriften-har-tagits-fram-av-sn-(Sveriges-l~ommunero·ch-tandsting) -
och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) och är en handledning 
för att analysera hemtjänstkostnaderna, det vill säga vilka är de viktigaste 
faktorerna som påverkar hemtjänstens kostnader och varför ser kostnaderna i 
vår kommun ut som de gör? 

Analysen avser verksamhetsåret 2013 och resultatet gällande redovisning för 
januari- maj 2014 redovisas i separat skrivelse. 
Uppdraget har genomförts i dialog med Ulrika Johannesson-Olsson 
verksamhetschef Hemtjänst och Ida Åkesson verksamhetschef Myndighet samt 
ekonom och andra berörda professioner inom verksamhetsområdena. 

Vad påverkar hemtjänstens kostnader? 
Det finns tre delar som påverkar varandra och som styr hemtjänsten och dess 
kostnader: 

Analysmodellen i dess tre delar följer SKL och RKA handledning. 

Uppdraget handlar om att med utgångspunkt i socialtjänstlagen ge hemtjänst till 
de invånare som bedömts ha rätt till detta. Uppdraget påverkas av den 
ambitionsnivå (som kan vara uttryckt i politiskt beslutade riktlinjer gällande 
hemtjänsten) eller den praxis som finns i den enskilda kommunen. l varje 
kommun finns också vissa givna förutsättningar som påverkar hemtjänsten och 
planeringen av dem. Det handlar om geografiska avstånd, andel äldre, tillgång till 
lägenheter i särskilt boende mm. 

l biståndsbedömningen prövas den enskildes behov. Om behov finns beslutas 
om vilken hjälp och vilken omfattning (schablontid) som beviljas. 
Biståndsbedömningen kan variera inom samma kommun om handläggarna tolkar 
riktlinjer och bedömer behov på olika sätt. 

slutligen finns utförande enheter som verkställer besluten och levererar 
tjänsterna till brukarna. Utföramas följsamhet till biståndsbesluten och förmåga 
att planera och genomföra arbetet har betydelse för både kostnader och kvalitet. 
l Karlshamn finns sju geografiskt utförande enheter. 
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Jämförelser med genomsnittet i landet: 

Nyckeltal Hur ser det ut i Genomsnitt i landet 
Karlshamn (2013) (2013) 

-1 RVånare-6S+-,-aml el_o/o----- -2A,8-%----------- -2c2-,-7~/o--- ---- ---

Riket= ovägt medelvärde 
Invånare 80+, andel% 6,2% 6,0% 
Riket= ovägt medelvärde 
Tätortsgrad 82,6% 74,4% 

Invånare 65+ som var 6,4% 7,1% 
beviljade hemtjänst i ordinärt 
boende, andel% 
Riket= ovägt medelvärde 

Invånare 65+ i särskilda 3,8% 4,3% 
boendeformer, andel% 
Riket= ovägt medelvärde 

Väntetid till särskilt boende, 59 dagar 52 dagar 
medelvärde 

Andel ytterfall1-9 timmar Data saknas Data saknas 
2013 

Andel ytterfall1-9 timmar 231 brukare 
/mars 2014 

Andel ytterfall mer än 120 Data saknas Data saknas 
timmar 2013 

Andel ytterfall mer än 120 17 brukare 
timmar/mars 2014 
Som högst 190 timmar per 
månad i utförandet 

Kostnad hemtjänst 19.000 kr 17.427 kr 
äldreomsorg kr/inv 65+ 

Kostnad hemtjänst 297.164 kr 255.905 kr 
äldreomsorg, kr/brukare 

Beviljade/beräknade 18,44 timmar 22,5 timmar 
hemtjänsttimmar per månad 
och person 65+ i ordinärt 
boende 
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Analysfrågor på övergripande nivå 

Hur ser det ut i kommunen vad gäller andelen äldre och hälsoläge jämfört med 
andra kommuner och genomsnittet i landet? 

------------ ---- ~arlsh a mn-ligger-över-rikssnittet-beträffande-a nd~len-i nvåna re-80+-och-

prognosen fram till 2023 visar en fortsatt ökning. 

Befolkningsprognos 2014-2023 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
65-74 4131 4190 4 210 4 252 4 203 4104 4101 4 012 3 964 3 902 
75-79 1373 1443 1521 1528 1614 1 693 1750 1816 1895 1908 
80-84 1090 1073 1047 1075 1077 1105 1163 1229 1238 1310 
85-89 646 647 676 677 692 716 706 693 716 721 
90-w 361 371 374 381 379 383 387 404 408 414 
Totalt 7 601 7 723 7 828 7 912 7 965 8 001 8106 8154 8 221 8 255 

Hälsoläge 

2023 
3 863 
1876 
1379 

748 
428 

8 294 

l Karlshamns kommun uppger 31% av andelen 65 år och äldre att de har en god 
hälsa. Resultatet i jämförelsekommun Ronneby är 25% och rikssnittet är 30%. 

l Karlshamns kommun uppger 8% av andelen 65 år och äldre att de har svåra 
besvär av ängslan/oro eller ångest. Resultatet i jämförelsekommun Ronneby är 7 
%och rikssnittet är 7 %. 

Källa: Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser- Vård och omsorg om äldre 2013. 

Finns det riktlinjer för beviljande av hemtjänst eller på något annat sätt 
uttryckta ambitionsnivåer som styr biståndsbedömningen? 

Det finns av omsorgsnämnden beslutat styrdokument "Riktlinjer avseende 
insatser inom äldreomsorgen" och de politiska ambitionsnivåerna framkommer i 
dessa. 
Syftet med riktlinjer och schablontider är att utgöra ett stöd vid bedömningen 
och ange den nivå som i kommunen motsvarar socialtjänstlagens begrepp "skälig 
levnadsnivå". 

Innebär riktlinjerna att tröskeln är hög eller låg för att få hemtjänst? 

Huvudinriktningen är kvarboendeprincipen, dvs att den enskilde ska kunna bo 
kvar i sitt hem med insatser från hemtjänsten. 
l samband med biståndsbedömningen görs överväganden om behoven kan 
tillgodoses på annat sätt exempelvis av serviceinsatser där make/maka har 
gemensamt hushållsansvar. 
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Finns det god tillgång eller brist på särskilt boende? 

Under 2013 var medelvärdet för väntetid till särskilt boende 59 dagar vilket är 
högre än rikssnittet på 52 dagar. 
From augusti 2013 har kön varit ca 20 personer/ månad med beviljat bistånd till 

__________ -särskilt-boende.-l'öl'-att-tillgodose-be~ovel'l-bor-elle~vänt;ar f+ertiiflet-av dem pil
korttidsboende i avvaktan på erbjudande om plats, vilket kan dröja upp till tre 
månader. Än så länge sker erbjudandet om plats inom tremånadersgränsen, men 
svårigheter för att kunna uppnå detta har uppstått under sommaren 2014. 

Att så många brukare uppehåller korttidsplatser i väntan på boende är en ny 
situation som uppstått sedan augusti 2013. Likaså att brukarna bedöms ha så 
omfattande behov som inte kan tillgodoses i ordinärt boende. 

Det kan även poängteras att samtidigt ses en ökning av antalet ytterfal l, dvs 
brukare med hemtjänst över 120 timmar l månad och därutöver, som bor i 
ordinärt boende med hemtjänstinsatser. Vissa brukare har en uttalad vilja och 
önskan att bo kvar hemma andra brukare bor kvar hemma i väntan på särskilt 
boende. 

Har kommunen hög andel personer med omsorg i särskilt boende i förhållande 
till antal invånare 65+? 

Andel personer med omsorg i särskilt boende för invånare 65+ i jämförelse med 
andra kommuner och kommungrupper 2013: 

Karlshamn 3,8% 
Karlskrona 5,1% 
Olofström 4,4% 
Ronneby 3,8% 
Sölvesborg 4,1% 
Snitt i Blekinge 4,2% 
Riket ovägt medelvärde 4,3% 
Kommuner med folkmängd 30000-49999 4,4% 
Kommungrupp, kommuner i tätbefolkad 4,4% 
region 
Kommuner med total kommunal 4,3% 
skattesats= 33,00-33,49 
Kommuner med skattesats till kommun= 4,4% 
22,00-22,49 

l förhållande till ovanstående jämförbara kommuner och kommungrupper har 
Karlshamn en lägre andel personer med omsorg i särskilt boende. 
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Har kommunen höga eller låga kostnader för särskilt boende kronor/invånare 
65+? 

Kostnad för särskilt boende kronor/invånare 65+ i jämförelse med andra 
kommuner och kommungrupper: 

- - - -- - - -- - --·---

Karlshamn 27.596 kr 
Karlskrona 32.910 kr 
Olofström 31.642 kr 
Ronneby 22.529 kr 
sölvesborg 32.897 kr 
Snitt i Blekinge 29.515 kr 
Riket ovägt medelvärde 28.820 kr 
Kommuner med folkmängd 30000-49999 27.109 kr 
Kommungrupp, kommuner i tätbefolkad 26.609 kr 
region 

Kommuner med total kommunal 31.314 kr 
skattesats= 33,00-33,49 
Kommuner med skattesats till kommun = 28.161 kr 
22,00-22,49 

kostnad särskilt boende kr per inv 65+ 

70 ()()() 

60 000 

50 000 

40 000 

30 000 

20 000 

10000 

o 

Sett över alla kommuner i Sverige redovisas kostnad för särskilt boende 
kronor/invånare 65+ från 12.268 kr (Staffanstorp) kr till 64.226 kr (Malå). 
Av Sveriges 290 kommuner ligger Karlshamns kostnader i en mellersta delen 
(142 av 290). l förhållande till Blekingekommunerna är det bara Ronneby som 
har lägre kostnader. l förhållande till alla andra jämförbara grupper ovan har 
Karlshamn ungefär jämförbara kostnader med kommuner med samma 
folkmängd och kommungrupp medan vi har lägre kostnader än kommuner med 
jämförbar skattesats. 
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Har kommunen höga eller låga kostnader för hemtjänsten kronor/invånare 
65+? 

Kostnad för hemtjänst kronor/invånare 65+ i jämförelse med andra kommuner 
och kommungrupper: 

----- ~------~---------- - --------------- ----- -- ------- ---

Karlshamn 19.000 kr 
Karlskrona 21.470 kr 
Olofström 15.106 kr 
Ronneby 18.073 kr 
sölvesborg 15.678 kr 
Snitt i Blekinge 17.865 kr 
Riket ovägt medelvärde 17.427 kr 
Kommuner med folkmängd 30000-49999 15.433 kr 
Kommungrupp, kommuner i tätbefolkad 17.559 kr 
region 

Kommuner med total kommunal 18.499 kr 
skattesats= 33,00-33,49 
Kommuner med skattesats till kommun= 18.487 kr 
22,00-22,49 

nvlinare 65+ 
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Sett över alla kommuner i Sverige redovisas kostnad för hemtjänst 
kronor/invånare 65+ från 6.520 (Upplands Bro) kr till 30.663 kr (Filipstad). 
Av Sveriges 290 kommuner ligger Karlshamns kostnader i den övre tredjedelen 
(195 av 290). l förhållande till Blekingekommunerna är det bara Karlskrona som 
har högre kostnader. l förhållande till alla andra jämförbara grupper ovan har 
Karlshamn högre kostnader. 
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Har kommunen hög andel personer med omsorg i ordinärt boende i 
förhållande till antal invånare 65+? 

Andel personer med omsorg i ordinärt boende för invånare 65+ i jämförelse med 
andra kommuner och kommungrupper 2013· 
l<a~lshamn 6,4% 
Karlskrona 7,9% 
Olofström 10,7% 
Ronneby 7,6% 
sölvesborg 6,6% 
Snitt i Blekinge 7,8% 
Riket ovägt medelvärde 7,1% 
Kommuner med folkmängd 30000-49999 6,5% 
Kommungrupp, kommuner i tätbefolkad 7,2% 
region 

Kommuner med total kommunal 7,0% 
skattesats= 33,00-33,49 
Kommuner med skattesats till kommun= 6,8% 
22,00-22,49 

l förhållande till ovanstående jämförbara kommuner och kommungrupper har 
Karlshamn en lägre andel personer med omsorg i ordinärt boende. 

Är kostnaden per planerad timme hög eller låg? 
Kostnaden för de planerade brukartimmarna i förhållande till utfallet för 
personalkostnaderna var under 2013 i snitt 410 kr. Den budgeterade kostnaden 
för en brukartimme var 392 kr för 2013. Kostnaden varierar mellan månaderna. 

Kostnaden för de planerade brukartimmarna i förhållande till utfallet för 
personalkostnaderna har under 2014 varit i snitt 408 kr. Den budgeterade 
kostnaden för en brukartimme är 400 kr för 2014. Kostnaden varierar även 2014 
mellan månaderna 

l<ostnad per Kostnad per 
planerad brukar- planerad brukar-
timme (personal- timme (personal-
kost n a der l planerade kostnader/planerade 
timmar) 2013 timmar) 2014 

Budgeterad timkostnad 392 400 
Utfall l snitt januari 406 414 
Utfall l snitt februari 411 429 
Utfall l snitt mars 369 396 
Utfall l snitt april 404 396 
Utfall l snitt maj 470 404 
Utfall l snitt juni 403 
Utfall l snitt juli 348 
Utfall l snitt augusti 419 
Utfall l snitt september 455 
Utfall l snitt oktober 406 
Utfall l snitt november 375 
Utfall l snitt december 460 
Utfall l snitt helår 410 
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Biståndsbedömningen 
Jämförelser med genomsnittet i landet: 

Nyckeltal Hur ser det ut i Genomsnitt i landet 
Karlshamn (2013) (2013) 

Andel brukare med Ca 50% Data saknas 
serviceinsatser (feb 2013) nationellt 

Antal beviljad e Data saknas Samma som ovan 
timmar/handläggare (feb 
2013) 

Andel hemtjänstbeslut som 76% Samma som ovan 
omprövas minst en gång/år 

Brukarbedömning hemtjänst 78% 82% 
äldreomsorg- tillräckligt med 
tid, andel% 
Hämtat från brukarunder-
sökning Öppna Jämförelser 

Kronor/brukare (per år) 297.164 kr 255.905 kr 

Beviljade/beräknade 18,44 timmar 22,5 timmar 
hemtjänsttimmar per månad 
och person 65+ med 
hemtjänst i ordinärt boende, 
antal 

Analysfrågor för biståndsbedömningen 

Finns det riktlinjer som stöd för biståndsbedömningen? 

Riktlinjer finns och är beslutade av omsorgsnämnden och är framtagna för att 

förtydliga; 

• Det normala utbudet av biståndsinsatser som erbjuds inom 

äldreomsorgen i Karlshamns kommun. 

• Under vilka förutsättningar insatserna kan beviljas och verkställas 

• Avgränsningar vid verkställighet av insatser 

• Begreppet riktlinjer ska ses som en vägledning i handläggning av ärenden 

och i verkställighet. Om det i handläggning av ärende uppkommer 

situationer som påkallar en avvikelse från riktlinjerna skall ärendet 

hänskjutas till omsorgsnämnden för beslut. 
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Riktlinjerna används inte för att gradera den enskildes behov av omvårdnad, det 

är en individuell bedömning som görs. Insatsen "städning" är den insats som är 

mest styrd av en riktlinje. 

2007 infördes verksamhetens resursfördelningssystem som är strukturellt 

uppbyggt i tre delar, biståndsbedömning, ekonomistyrning samt utförarledet. 

Systemet är ett styrinstrument och ett stöd för verkställigheten och dess 

resurstilldelning. Schablontiderna är noggrant kartlagda, mätta, testade samt 

jämförda med andra kommuners schablontid er. Under åren har schablontider 

för dusch och tvätt justerats och anpassats till nya förutsättningar som råder. 

Finns det schablontider för olika insatser? 

Schablontider finns och de är en bärande del för styrning av resurstilldelning till 

utförarna inom ramen för verksamhetens resurs- fördelningssystem. 

Det finns två olika typer av schablontid er. Serviceinsatserna har övergripande 

och fasta schablontider. Omvårdnadsinsatserna har ett antal olika schablontider 

beroende på vilken grad och nivå av omvårdnad den enskilde är i behov av i 

omvårdnadssituationer. Handläggaren bedömer brukarens grad av omvårdnad 

vilket generar en schablontid. 

Om riktlinjer och schablontider finns- görs biståndsbedömningen i linje med 
dem? 

Biståndsbedömningen görs oberoende av riktlinjer och schablontider. 
Schablontiderna blir en konsekvens av bedömningen. 

Är biståndsbedömningen insatsstyrd eller behovsstyrd? 

Det är den enskildes behov som styr men insatsen som beviljas. 

Finns det en kultur eller praxis på biståndsenheten av vad som är "normala 
behov"? 

Biståndshandläggarna arbetar enligt praxis, dvs enligt gällande lagar och 
föreskrifter. Ibland kan det bli så att handläggare beviljar mer hjälp inför 
brukarens hemgång från sjukhus för att på så sätt möta den oro som finns hos 
brukaren och ofta deras närstående. 

Hur ofta frångås det normalfall som riktlinjerna - eller praxisen- beskriver? 
Det händer att man frångår riktlinjerna då de endast är vägledande och i de 
fallen tillämpas praxis. 
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Förekommer systematiskt arbete för att få mer likvärdiga bedömningar? 

Systematik för att få mer likvärdiga bedömningar sker bl a genom aktgranskning. 
Det finns en granskningsnyckel för att få så likvärdiga bedömningar som möjligt. 

Hur följs biståndsbesluten upp och hur ofta? 

Biståndsbesluten följs upp genom att bevakningsdatum läggs. Hur ofta beror på 
vilken insats, detta kan därför variera. Uppföljning efter sjukhusvistelse sker i 
bostaden efter 3-4 veckor. Uppföljning av ärenden 1 g/år, oftare vid 
aktualisering. Uppföljning på korttidsboende efter 5-10 dagar. Växelboende 1 
g/år, avlösning och dagverksamhet likadant. 

13 



Analysfrågor utförandet 

Vilken uppföljning av planerad tid hos brukaren görs? 

Uppföljningen sker på olika nivåer i verksamheten. På lägsta nivå gör planerings
ansvarig daglig uppföljning av de körschema som hemtjänstpersonalen använder 
sig av. Det finns även rutiner för att personalen ska meddela om brukarens 
behov ökar eller minskar samt motiven till detta och därmed om tidsåtgången 
ska justeras i någon riktning utifrån det ursprungliga beslutet. 
Planeringen sker med datastöd och rapporter finns att tillgå för att följa planerad 
tid. 
Enhetschefen följer löpande under månaden utvecklingen av resursförbrukning 
och vidtar åtgärder och styr resurser inom och mellan enheterna. 

Kan den ansvariga chefen enkelt följa upp beviljade, planerade och tillgängliga 
timmar? 

Uppföljning sker en gång i månaden i samband med verksamhetens 
ledningsmöte där även ekonom deltar. Som stöd vid uppföljningen finns 
rapporter från verksamhetens resursfördelnings- och ekonomisystem. 
Det är enkelt att följa upp beviljad och planerad tid, det kan ske löpande under 
månaden. Det är svårare att följa tillgänglig tid. 

Är det vanligt att mer tid än den beviljade tiden utförs hos brukaren? 

Det förekommer framförallt vid social samvaro/promenader och dubbel
bemanning. Enhetschefen gör av arbetsmiljöskäl en riskbedömning beträffande 
förekomst av tunga lyft/förflyttningar och om det föreligger risk för hot och 
våldssituationer ur personal perspektiv. Därefter fattar enhetschefen beslut om 
behov finns av dubbelbemanning eller inte. 

Förväntas varje beviljad timme att utföras? 

l resursfördelningssystemet tillämpas inte begreppet "beviljad timme". Inom 
ramen och strukturen för resursfördelningssystemet används termen 
schablontid. 
Utgångsläget är att planera ut de beviljade insatserna och att använda den 
schablontid som det aktuella brukarbehovet påkallar. Systemet tillåter ett visst 
mått av flexibilitet eftersom brukarens behov kan variera inom ramen för den 
tilldelade schablontid en. 
Biståndshandläggarna beviljar inte timtid utan insats och till hjälp för styrning 
finns schablontider. 
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Planeras insatserna utifrån kundens behov och önskemål- eller personalens? 

Ambitionsnivån är hög hos medarbetare för att på bästa sätt tillgodose 
brukarens behov och önskemål. Insatserna planeras utifrån brukarens behov och 
önskemål och ledningen har under flera års tid aktivt arbetat med att utveckla 
ett förhållningssätt där medarbetare förväntas ha tydligt brukarfokus. 
Hemtjänst är ett svårplanerat område vilket ställer stora krav på ledning, styrning 
och uppföljning. Brukarnas behov skiftar och planeringen behöver vara flexibel så 
att dessa variationer klaras av. Samtidigt gäller det att undvika onödiga 
förändringar för den majoritet av brukare som har pågående kontinuerliga 
insatser. 

Under våren 2013 övergick hemtjänsten till flexibla arbetstider, så kallad 
tvättstugemodell, där också personalen ges möjlighet att välja tjänstgöringsgrad. 
Syftet med förändringen är att dels höja kvaliteten och att bättre kunna 
bemanna på de tidpunkter som brukarbehov föreligger, samt att tillmötesgå 
personalen genom att de ges möjlighet att välja sin tjänstgöringsgrad. 

Ledningen kan konstatera att medarbetarna har varierande kunskapsnivå och 
förmåga att föra samtal med brukaren i samband med framtagandet av 
genomförandeplanen. Under samtalet ska frågor ställas på ett sådant sätt att 
brukarens åsikter blir tydliga och att planer'mgen inte begränsas av vad som är 
"att förvänta" sig av organisationen. 
Utbildningsinsatser har delvis genomförts för att ge personalen verktyg som stöd 
i mötet och samtalet med brukaren, vilket bidrar till ökad kvalitet. 
Utbildningsinsatserna planeras att fortgå framöver. 

På frågan om insatserna planeras utifrån kundens behov och önskemål- eller 
personalens, kan konstateras att verksamheten förmodligen kan vara mer lyhörd 
för när brukaren vill ha sin hjälp. 
Därför kommer fortsatt utvecklingsarbete att ske där bia personalens 
arbetstider/schema och bemanning är bärande delar för att bättre kunna 
leverera hjälp och stöd på de tider som brukaren har önskemål om. 

Brukarnas omdöme 

Brukare har via enkätfrågor lämnat följande omdöme om hemtjänsten och 
resultaten är hämtade från socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser- Vård 
och omsorg om äldre 2013. 

På frågorna om de anser att personalen har tillräckligt med tid svarar 78% ja och 
om personalen oftast tar hänsyn till deras åsikter och önskemål svarar 86% ja, 
vilket ligger väl i fas med rikssnittet. 

76% tycker att de blir bemötta på ett bra sätt vilket är i fas med rikssnittet. 
Ett lägre värde fås på frågan om de har möjlighet att påverka vilka tider de får 
hjälp, där svarar 52% att de anser detta, rikssnittet är 61 %. 
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Resultatet är positivt på frågan om de är mycket eller ganska nöjda med 
hemtjänsten i sin helhet, 90% svarar att de är det, att ställas mot rikssnittet som 
är 89%. 

Har planeringsansvarig nödvändig kompetens och ett tydligt uppdrag? 

Befintlig uppdragsbeskrivning tydliggör planeringsansvarigs uppdrag. Det finns en 
ständigt pågående dialog mellan ledning och planeringsansvariga kring deras 
uppdrag och på vilket sätt olika arbetsuppgifter utförs. 

Planeringsansvariga och cheferna anser att det finns en god kompetens och hög 
ambitionsnivå i gruppen för att kunna utföra uppdraget på rätt sätt. Men det 
förekommer fortfarande att de gör olika i vissa moment i planeringen vilket får 
konsekvenser av olika art. 
För att ytterligare kvalitetssäkra planeringen finns planer på att se över status 
avseende gemensamt arbetssätt och att vidareutveckla manualer som stöd i 
arbetet. 

Är styrning och roller tydliga för medarbetare, enhetschef, planerare och 
sjuksköterska? 

Det finns en bra styrning via befintliga uppdragsbeskrivningar som tydliggör 
roller, ansvar och uppdrag avseende medarbetare och planeringsansvariga samt 
enhetschefer. 

Är det känt hur hög produktiviteten behöver vara för att klara budget? 

Omsorgsnämnden har satt mål för brukartid vilken för 2014 är 68% och är känd 
för verksamhetens medarbetare. Brukartid är ett mått på den direkta tiden hos 
brukaren och följer SKL rekommendationer. 
Brukartiden har mätts sedan 2007 och omsorgsnämnden mål var då 52% för 
därefter succesivt höjas över tid. 

Resultat bedömd tid till brukare 2007-2013 
Brukartid Bedömd tid till 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

brukare/tillgäng 60,9 61,6 63,31 64,88 65,02 67,65 67,73 
lig personaltid % % % % % % % 

Resultat planerad tid till brukare 2012-2013 
Brukartid Planerad tid till 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

brukare/tillgäng 65,02 65,09 
lig personaltid % % 
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Är många av besöken hos brukarna korta, under 20 minuter? 

Det förekommer en stor andel korta tillsynsbesök där den direkta tiden hos 
brukaren kan variera mellan 5 minuter till 20 minuter. 
Förutom att se till att allt är bra, kan det ingå att exempelvis ge måltidsstöd, att 
koka kaffe och att ge viss hjälp vid toalettbesök. Tillsynseesök under kvällstid · 
innebär till största delen att titta in och se att allt är ok under ca 5-10 minuter. 

Planeras insatserna systematiskt för att undvika korta besök? 

Planeringsansvariga försöker i planeringen att undvika det så mycket som det 
går, men det finns inte ett tydligt uppdrag till dem att göra så. 
Vid beslut om tillsyn beviljas ofta exempelvis tillsyn förmiddag, eftermiddag, kväll 
och två gånger på natten i stället för enbart tillsyn. 
Planeringen i verkställighet sker därefter i linje med det uppdrag som lämnats 
från biståndshandläggarna. 

Ökningen av korta besök innebär också en ökning av kringtiden och då 
framförallt förflyttningstid. En negativ konsekvens är att planeringen tenderar att 
bli ryckig och det ställer stora krav på planeringsansvarig som har att ta hänsyn 
till brukarens behov, personalkontinuitet, logistik i samband med förflyttningar 
och kraven på bra arbetstidsscheman från personalen. 

Kontrollfaktorer 

Faktorer att Hur ser det ut i Karlshamn 2013 
analysera 
Riktlinjer för saknas Finns 
hemtjänst l.( 

Riktlinjerna Låg grad Hög grad 
efterlevs men är endast en vägledning 

v 

Ledningen arbetar Låg grad Hög grad 
aktivt för likvärdiga x 
bedömningar 

Biståndsbeslut Följs inte upp Följs upp årligen Följs upp halvårsvis 
X (ibland oftare) 

Tillgänglig arbetstid Följs inte upp Är känd och följs upp 
x 

Planerad tid Avviker med mer än 20% 100% 
dividerat med .x 
beviljad tid 
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Utförandet 

Hur ser det ut i Karlshamn? 
De beviljade insatserna av stöd och hjälp ska motsvara det faktiska behovet och 
en rimlig strävan är att brukaren ska få alla sina beviljade behov tillgodosedda. 
Inte mer, inte mindre. En rimlig målsättning är också att en så stor del som 
möjligt av personalens arbetstid utförs hos brukaren, utöver den tid som med 
nödvändighet går åt till andra arbetsuppgifter såsom förflyttningstid, 
dokumentation, utbildning, arbetsmöten etc. 

Utförandet 2013 
Nyckeltal (per månad ) Hur ser det ut i Karlshamn 2013 

december 2013 
Antal beviljade timmar (hänsyn är 16.675 timmar 
inte tagen till plus- och minustid J 

Antal tillgängliga personaltimmar 23.314 timmar 

Antal planerade timmar 16.070 timmar 

Planerade/beviljade timmar 96,1% 
(följsamhet) % 

Utförandet 2014 
Nyckeltal (per månad) Hur ser det ut i Karlshamn 2014 

maj 2014 

Antal beviljade timmar (hänsyn är 17.155 timmar 
tagen till plus- och minustid) 

Antal tillgängliga personaltimmar 24.329 timmar 

Antal planerade timmar 16.627 timmar 

Planerade/beviljade timmar 96,9% 
(följsamhet)% 
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Orsaker till kostnadsökningar under 2013 

Det kan konstateras att kostnadsökningarna under 2013 har flera orsaker och 
kan härledas till; 

• Ökat antal bedömda brukartimmar till följd av dels ett ökat antal brukare 
och dels att omfattningen av brukarnas behov har ökat. Under slutdelen 
av 2012 noterades en ökning av bedömda brukartimmar och som sedan 
har fortsatt att öka under 2013. 

l bokslutet redovisas det antal brukare som var aktuella den 31 
december, vilket visar färre antal brukare än i bokslut 2012. Denna bild 
är missvisande på så sätt att under vissa månader under 2013 är 
brukarantalet mellan 850- 895 brukare och därmed över bokslutssiffran 
och sett över helår så ses en tydlig ökning av brukare mellan 2012 och 
2013. 

Antal brukare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
per den 31/12 
Antal brukare 764 782 809 850 866 870 849 
med en eller flera 
hemtjänstinsatser 
Trygghetslarm 596 631 657 683 713 742 738 
Matdistribution 338 345 375 376 403 415 391 
Dagverksamhet 31 32 31 34 35 31 40 
för dementa 
Avlösning i 37 28 38 38 
hemmet 

• Antal ytterfall har ökat under året som avser brukare med hemtjänst från 
120 timmar l månad och det har förekommit brukare med 190 timmar l 
månad. Kostnadsbilden är från 600 t kr upp till drygt 900 t kr på 
helårsbasis. 
Detta att ställas i relation till kostnaden för en plats i särskilt boende som 
är ca 723 t kr per år i 2013 kostnadsläge. 

• För att tillgodose brukare med mer omfattande behov har också 
volymökningar skett av dubbelbemanningar och kringtid under dag- kväll 
och nattetid. 
Nattpatrullen har utökat bemanningen periodvis och i olika omfattning 
för att tillgodose utökade brukarbehov nattetid. 

Till följd av ökade bedömda timmar har inte den planerade 
omdisponeringen av tjänster från hemtjänstenheter till avlösarteamet 
kunnat ske, vilket medfört en ökad kostnad för finansiering av 
avlösarteamet. 
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• Omfattningen beträffande insatsen promenad/ social samvaro har ökat i 
volym under året. Det är fler brukare som tar del av promenader eller 
social samvaro vid en eller flera tillfällen per vecka. Detta är resultatet av 
en medveten ambitionshöjning och fokus på utvecklingsarbete gällande 
det sociala innehållet. 

• Andelen korta besök sk tillsynsbesök tenderar att öka under året. 

Ökningen av korta besök kan ses både under dag- och nattetid. Utifrån 

brukar- och närståendeperspektiv har korta besök ett stort 

trygghetsvärd e, inte minst i situationer som uppkommer i samband med 

brukarens hemgång från sjukhus. 

En negativ konsekvens är att planeringen i utförarledet blir ryckig och det 
innebär också en ökning av kringtiden och som i sig är kostnadsdrivande. 

• En annan faktor som haft stor påverkan över kostnadsutvecklingen är 
processen gällande införandet av önskad sysselsättningsgrad och 
flexibla arbetstider. Processen har medfört vikariekostnader vid 
utbildningsinsatserna som inte varit finansierade i budget samt en 
kostnad för disponibeltid i samband med införandet av önskad 
sysselsättningsgrad. 
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Utveckling av bedömda timmar 
En analys över utfall och budgeterade kostnader per timme 2009-2014 
visar att den faktiska kostnaden per timme har ökat jämfört med den 
budgeterade. 
Personalbudgeten har legat på samma nivå sedan 2010 medan antalet 
bedömda timmar har ökat. 

Utvecklingen av antal bedömda timmar och kostnadsavvikelse visas nedan: 

2009 2010 2011 2012 

Utfall/prognos 176.120 173.065 168.653 175.815 
Bedömda 
timmar 
Budget 184.361 175.103 176.121 173.770 
bedömda 
timmar 
Avvikelse tim 8.241 2.038 7.933 -2.045 

Kostnad 3.132 tkr 774 tkr 3.007 tkr -781 tkr 
awikelse 

Utveckling av antal timmar i ProCapita (2013 exkl plus- och minustid) och i 
LapsCare i förhållande till totalt arbetad tid 2013- 2014 
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2013 2014 
!prognos 
efter juli) 

182.412 199.355 

178.977 174.110 

-3.435 -25.245 

-1.343 tkr -10.098 tkr 

-

-

2013 feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec
jan 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

.,.._Bedömda timmar, ProCapita, exkl trygg hemgång --Planerade timmar, LapsCare, exkl trygg hemgång 

"""-To! arb tid exkl trygg hemgång 
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Bedömda (prognos efter juli 2014) och budgeterade 
brukartimmar i hemtjänst 

2009 2010 2011 2012 2013 
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Åtgärder att arbeta vidare med 
• Det är av största vikt att fördjupa analysen ur myndighets och 

utförarperspektiv och föra fortsatta diskussioner med bistånds
handläggare och enhetschefer. 
l analysmodellen finns fallbeskrivningar att använda sig av som belyser de 
kostnadsbilder som framkommer om brukare som bedöms ha samma 
behov tilldelas olika schablontid er. 
Likaså finns frågeställningar och fallbeskrivningar som berör utförandet 
att analysera på likartat sätt. 
Andra faktorer som är viktiga att ytterligare fördjupa analysen/ 
diskussionen kring är ökningen av antal ytterfall, alltså brukare med 1-9 
timmar och brukare med 120 timmar/månad och därutöver samt 
insatsen korta besök/tillsynsbesök. 
Likaså att analysera om det skett förändringar gällande antal avslags- och 
överklagningsbeslut samt jämförelsetal med likvärdiga kommuner. 

• l analysen har framkommit att det finns behov av ytterligare mängd
statistik för uppföljning av exempelvis antal ytterfall och korta 
besök/tillsyn. Viss utveckling av verksamhetens befintliga it-stöd måste 
ske för att kunna säkerställa statistikuppgifterna. Underlagen kan därefter 
lämpligen användas som stöd vid bedömning av kommande resursbehov 
och utveckling beträffande hemtjänst och särskilt boende. 

• l samband med förberedelser för införandet av ÄBIC, modell för 
handläggning och dokumentation är det lämpligt att revidera 
styrdokumentet "Riktlinjer avseende insatser inom äldreomsorgen". 
Med all sannolikhet kommer styrdokumentet att ha en annan karaktär än 
det nuvarande. l samband med utveckling av ÄBIC kommer justeringar 
behöva göras i resursfördelningssystemet. 

• Beträffande nattpatrullerna planeras det för ett fortsatt 
utvecklingsarbete där införandetavit-stöd kommer att bli centralt för 
planering och optimering av de insatser som ska utföras nattetid. 
l processen kommer även anpassade tekniklösningar-välfärdsteknik-att 
aktualiseras som ett komplement för att tillgodose brukarnas vård- och 
omsorgsbehov. 

• För att ytterligare kvalitetssäkra att planeringen sker på ett optimalt sätt 
bör en processkarta tas fram av planeringsansvarigas nuvarande 
arbetssätt. Därefter bör en vidareutveckling ske av manualer och rutiner 
att användas som stöd för att få ett mer likartat arbetssätt. 

• Ta fram rutiner för uppföljning gällande ordinerade rehabiliterings
insatser för månadsrapportering till ekonomi- och resursfördelnings
systemet. Ordinerade rehabiliteringsinsatser är en insats som 
sjukgymnast inom ramen för projekt Trygg hemgång delegerar till 
hemtjänstpersonalen att utföra. Det kan exempelvis vara specifik 
gångträning. l utförarledet innebär detta en volymökning och därmed en 
kostnad som i nuläget inte registreras inom ramen för resursfördelning. 
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Delårsbokslut 2014, Vård och omsorg 
I början av året påbörjade Omsorgsförvaltningen en organisationsöversyn som en fortsättning 
på den tidigare översynen inom Individ och familjeomsorgen. Inom alla verksamheter pågår ett 
omfattande arbete för hållbar utveckling med brukaren i fokus. Förvaltningen har under året 
fortsatt med implementeringen av ledningssystem för kvalitet i hela verksamheten. Projekt 
inom välfärdteknik och handläggning av ärende enligt metoden Behov i centrum (BIC) samt 
arbetet med modeller för arbetstider och bemanning pågår. 

Omsorgsnämnden visar på en negativ prognos för 2014. Underskottet beror främst 
på utvecklingen inom verksamhetsområdet hemtjänst, verksamheten har i flera år arbetat 
strukturerat med att effektivisera verksamheten och arbetet med åtgärder där så är möjligt 
fortgår löpande. Analysen visar nu att de ökade behoven inte i dagsläget kan mötas med 
effektivisering av verksamheten med bibehållen kvalitet. 

Socialnämnden visar på en negativ prognos för 2014. Prognosen orsakas av ökade kostnader för 
placeringar av barn samt ökade kostnader för placering av vuxna missbrukare. 

Särskilt boende och hemtjänst 
Under året har verksamheten haft igång 10-20 korttidsplatser fler än planerat enligt budget. 
Alternativet hade varit att brukarna varit kvar på sjukhus med betalningsansvar. Vid ingången 
av 2014 planerades för en minskning av korttidsplatser till förmån för en satsning på att möta 
brukaren i det egna hemmet istället (projekt trygg hemgång). Det ökade trycket på 
boendeplatser och volymökningen av behov hos brukare har dock inte medgett att 
verksamheten kunnat verkställa denna planerade minskning. För att undvika kostnader för 
betalningsansvar har man fått hålla korttidsplatser öppna där flera brukare får plats i avvaktan 
på särskilt boende. 

Under året har situationen blivit att fler väntar hemma på särskilt boende och under den tiden 
är beroende av ökade insatser från hemtjänsten pga. omfattande vård och omsorgsbehov. 

Antalet bedömda timmar ökade under 2013 och denna trend har fortsatt under 2014. Under 
våren uppfattade verksamheten en något avstannande utveckling som sedan tagit fart igen 
under sommaren och sensommaren. Det kan konstateras att antalet brukare inte har ökat 
nämnvärt, däremot ser vi en ökning av antal bedömda timmar per brukare. 
Projekt Trygg hemgång som syftar till ett minskat behov av korttids- och särskilt boende platser 
och till att betalningsansvaret minskar påverkar hemtjänsten som är ansvariga för utförandet 
vilket innebär att hemtjänstens timmar ökat något. 

Individ och familjeomsorg, IFO 
Kostnaderna för försörjningsstöd har hittills under 2014 legat på samma nivå som motsvarande 
period förra året, verksamheten konstaterar att Projekt FIA (fler i arbete) är en faktor som 
påverkar detta positivt. Projekt FIA startade i maj 2012 och hittills har 31 personer börjat varav 
12 personer under 2014. 

Under året har både antalet placerade vuxna missbrukare och antalet placerade barn och unga 



ökat mot samma period 2013. Antalet orosanmälningar och utredningar ökar och verksamheten 
följer löpande utvecklingen då man kan ana att arbetssituationen kan komma att kräva mer 
personalresurser. 

Framtidsbedömning inför år 2015. 
Inom omsorgsnämndens verksamhet väntas utvecklingen inom hemtjänsten fortsätta och ett 
fortsatt högt tryck på boendeplatser väntas kvarstå. 

Förändringstakten av bedömda timmar inom verksamhet för hemtjänst förväntas fortgå under 
2015. Verksamhetens bedömning av behovet för 2015 ligger på 220.000 timmar. 

För att möta behoven av boendeplatser skapas i samband med ombyggnationen av ÖstraJycke 8 
extra boendeplatser. Dessa kommer att finnas under hela byggtiden och en förstudie av framtida 
nytt äldreboende kommer att påbörjas under 2014. 

Under 2015 förväntas ett behov av ett nytt boende inom LSS stöd och service riktat till yngre 
personer. 

Inom Socialnämndens verksamhet förväntas fortsatt utveckling av orosanmälningar och 
utredningsbehov inom verksamhet barn och familj. Verksamheten kan förväntas öka både 
avseende placeringar och egna personalresurser för utredning och hemmaplanslösningar. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål2014 

Trygghet, vård och omsorg för barn och äldre 

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

Måluppfyllelse: Målet är ej uppfyllt. Idag finns inga intressenter för att driva verksamhet inom 
ramen för familje- och personalkooperativ eller andra icke vinstdrivande alternativ. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 11 

Kommunstyrelsen 2014-10-21 

§ 219 2014/1636 

Motion angående lärlingsklausuler vid upphandling av kommunala 
ro'ekt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att bifalla motionen. 

Sammanfattning 

Gun Hedlund (MP) och Anders Englesson (MP) föreslår i en motion, inkommen 
2014-04-25; 
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att kommunen och dess bolag inför lärlingsklausuler vid upphandling av kommunala 
projekt, där så är möjligt. 

Motiven för detta är att hjälpa till att minska arbetslösheten för ungdomar med 
gymnasiala lärlingsutbildningar, vilka skulle få sina lärlingsbevis snabbare. 

Motionen har remitterats till samtliga helägda kommunala bolag, nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning, gymnasienämnden, tekniska nämnden och 
kommunstyrelsen för besvarande av kommunfullmäktige i november 2014. 

Administrativa chefen har gjort en sammanställning av inkomna yttranden. 

Beslutsunderlag 

• Motion (MP) 2014-04-24 
• Administrativa chefens tjänsteskrivelse 2014-09-22 
• Gyronasienämndens protokoll2014-09-08 §50 
• Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning protokoll2014-09-03 §52 
• Stadsvapnet i Karlshamn AB protokoll2014-10-07 §57 
• Ekonomichef och upphandlingschefyttrande 2014-05-28 
• Tekniska nämnden protokoll2014-08-27 § 134 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-09-30 § 160. 



Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun 

Lärlingsklausuler vid upphandling av kommunala projekt 

Karlshamns kommun och dess bolag skulle vid upphandling av 
kommunala projekt kunna införa lärlingsklausuler för att hjälpa till att 
minska arbetslösheten för våra ungdomar med gymnasiala 
lärlingsutbildningar och som därmed också snabbare skulle få sina 
lärlingsbevis. 

Vi har varit i kontakt med Karlskrona kommun, som 2012 infört sådana 
lärlingsklausuler, där så varit möjligt. 

Det skulle kännas bra om några av våra lärlingsutbildade ungdomar 
genom kommunens försorg kunde beredas plats att komma ut i 
arbetslivet. 

Mot denna bakgrund föreslås 

att kommunen och dess bolag inför lärlingsklausuler vid 
upphandling av kommunala projekt, där så är möjligt. 

Karlshamn 2014-04-24 
Miljöpartiet, Karlshamn 

t(;vvl~ 
Anders Englesson 
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Datum 
2014-09-22 

Kommunstyrelsen 

Diarienummer 
2014/1978 

Tjänsteskrivelse- motion angående lärlingsklausuler vid 
upphandling av kommunala projekt 

Bakgrund 
Gun Hedlund (MP) och Anders Englesson (MP) föreslår i en motion, inkommen 
2014-04-25; 

att kommunen och dess bolag inför lärlingsklausuler vid upphandling av kommunala 
projekt, där så är möjligt. 

Motiven för detta är att hjälpa till att minska arbetslösheten för ungdomar med 
gymnasiala lärlingsutbildningar, vilka skulle få sina lärlingsbevis snabbare. 

Fullmäktige har härefter beslutat remittera motionen till samtliga helägda 
kommunala bolag, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, 
gymnasienämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen för besvarande av 
kommunfullmäktige i november 2014. 

Inkomna yttranden 

Nämnderna 
Gymnasienämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning och tekniska 
nämnden ställer sig positiva till motionen och ser inga principiella hinder mot att 
införa en sådan klausul. Den konkreta utformningen bör emellertid fullgöras av 
upphandlingsenheten så att den blir förenlig med upphandlingslagstiftningen. 

Bolagen 
Karlshamns hamn framhåller att om man inför så kallade sociala klausuler måste det 
tydliggöras för den som upphandlar vad syftet med kravet är, vilken enhet som 
hanterar behoven och hur man ekonomiskt hanterar fördyringar genom kravet. 

Karlshamns energi hyr redan in lärlingar av underentreprenörer och är positiva till 
denna möjlighet. Däremot anser bolaget inte att det ska finnas krav i 
upphandlingsreglerna som kan vara styrande därmed begränsande vid en 
upphandling. 

Ekonomichefen .och upphandlingsch~fen 
Upphandlingschefen framför att en sådan klausul måste vara mycket noggrant 
utformade. Vidare att kommunen även måste beakta klausulens kostnadsdrivande 
effekt då entreprenören måste sätta upp en organisation med adekvat kompetens för 



att hantera lärlingar inom ramen får gymnasieprogrammen. Detta kommer 
kommunen i slutändan få bekosta. 

Övervägande 
Med hänvisning till ovanstående redovisning anser undertecknad att erforderligt 
beslutsunderlag föreligger. 

J ens Odevall 
Administrativ chef 

2 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL GY 4 

Gymnasienlimnden 2014-09-08 

§50 

Yttrande över motion om lärlingsklausuler vid upphandling av 
kommunala projekt 

Gymnasienämndens beslut 

68 

2014/1978 

att tillstyrka utbildningsförvaltningens förslag till yttrande och därmed yrka bifall till 
motionen. 

Sammanfattning 

Miljöpartiet de gröna, genom Gun Hedlund och Anders Englesson, föreslår i en 
motion till kommunfullmäktige att kommunen inför lärlingsklausuler vid upp
handling av kommunala projekt där så är möjligt. Miljöpartiet vill genom sin 
motion ge möjlighet åt fler ungdomar att komma ut i arbetslivet. 

Nämnden fdr arbetsmarknad och vuxenutbildning och gymnasienärunden har 
tilldelats ärendet för yttrande. Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnderna 
ställer sig positiva till motionen. Utbildningsförvaltningen ser inga principiella 
hinder mot att införa en särskild lärlingsklausul vid upphandling av kommunala 
projekt. Den konkreta utformningen av en sådan klausul bör emellertid fullgö
ras av upphandlingsenheten. 

Utbildningsförvaltningen förslår gymnasieniimnden besluta 

att tillstyrka utbildningsförvaltningens förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 

• Motion från Miljöpartiet de gröna, Lärlingsklausuler vid upphandling 
av kommtmala projekt, daterad 2014-04-24 

• Yttrande över motion angående lärlingsklausuler vid upphandling av 
kommunala projekt, tjäosteskrivelse av Nils Andersson rektor Vägga 
gymnasieskola och Peter Stålbrand utbildningsstrateg Lärcenter, date
rad 2014-06-23 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
Nils Andersson rektor Vägga gymnasieskola 
Peter Stålbrand utbildningsstrateg Lärcenter 
Ewa Kristensson, förvaltningschef 



2014-06-23 

Till 
Gymnasienämnden 

Dnr 2014/1978 

Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 

Yttrande över motlon angående lärlingsklausuler vid upphand
ling av kommunala projekt 
Ovanstående motion har kommit till gymnasienämnden och nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning på remiss och skall vara besvarad 
senast 2014-08-19 

Bakgrund 
M!ljöpartiet de gröna, genom Gun Hedlund och Anders Englesson, före
slår i en motion tlll kommunfullmäktige att kommunen inför lärlings
klausuler vid upphandling av kommunala projekt där så är möjligt. Mil
jöpartiet vill genom sin motion ge möjlighet åt fler ungdomar att komma 
ut i arbetslivet. 

Yttrande 
Utbildningsförvaltningen har tilldelats ärendet för yttrande och ställer 
sig positiv till motionen och ser inga principiella hinder mot att införa en 
särskild lärlingsklausul vid upphandling av kommunala projekt. Den 
konkreta utformningen av en sådan klausul bör emellertid fullgöras av 
upphandlingsenheten. 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår gymnasienämnden och nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning besluta 

att tillstyrka utbildningsförvaltningens förslag till yttrande. 

UTBlLDNlNGSFÖRVALTNlNGEN 

Nils Andersson 
Rektor ;samordnare 
Vägga gymnasieskola 

l 

Peter Strålbrand 
Utbildningsstrateg 
Lärcenter 



KARLSHAMNS KOMMUN 

Nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning 

§52 

PROTOKOLL NAV 4 

2014-09-03 

66 

aalct/16 B b· 
2014/1978 

Yttrande över motion om Illrlingsldausuler vid upphandling av kommunala 
ro'ekt 

Nämnden flir arbetsmarknad och vuxenutbildnings beslut 

att tillstyrka utbi!dningsforvaltningens forslag ti!I yttrande. 

Sammanfattning 

Miljöpartiet de gröna, genom Gun Hedlund och Anders Englesson, fareslår i en 
motion till kommunfullmäktige att kommunen infcir lärlingsklausuler vid upp
handling av kommunala projekt där så är möjligt. Miljöpartiet vill genom sin 
motion ge möjlighet åt fler ungdomar att komma ut i arbetslivet. 

Nämnden fOr arbetsmarknad och vuxenutbildning och gyronasienämnden har 
tilldelats ärendet for yttrande. Utbildningsforvallningen fareslår att nämnderna 
ställer sig positiva till motionen. Utbildningsförvaltningen ser inga principiella 
hinder mot att inf6ra en särskild lärlingsklausul vid upphandling av kommunala 
projekt. Den konkreta utformningen av en sådan klausul bör emellertid fullgöras 
av upphandlings enheten. 

Utbildningsforvaltningen förslår nämnden för arbetsmarimad och vuxenutbild
ning besluta 

att tillstyrka utbildningsforvallningens fårslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 

• Motion från Miljöpartiet de gröna, Lärlingsklausuler vid upphandling av 
kommunala projekt, daterad 2014-04-24 

• Yttrande över motion angående lärlingsklatJsuler vid upphandling av 
kommunala projekt, tjänsteskrivelse av Nils Andersson rektor Vägga 
gymnasieskola och Peter stålbrand utbildningsstrateg Lärcenter, daterad 
2014-06-23 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
Nils Andersson rektor Vägga gymnasieskola 
Peter Stålbrand utbildningsstrateg Lärcenter 
Martin Kemi, verksamhetschef 
Ewa Kristensson, förvaltningschef 



2014-06-23 

Till 
Gyronasienämnden 

Dnr 2014/1978 

Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 

Yttrande över motion angående lärlingsklausuler vid upphand
ling av kommunala projekt 
Ovanstående motion har kommit till gyronasienämnden och nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning på remiss och skall vara besvarad 
senast2014-08-19 

Bakgrund 
Miljöpartiet de gröna, genom Gun Hedlund och Anders Englesson, före
slår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen inför lärlings
klausuler vid upphandling av kommunala projekt där så är möjligt. Mil
jöpartiet vill genom sin motion ge möjlighet åt fler ungdomar att komma 
ut i arbetslivet. 

Yttrande 
Utbildningsförvaltningen har tilldelats ärendet för yttrande och ställer 
sig positiv till motionen och ser inga principiella hinder mot att införa en 
särskild lärlingsklausul vid upphandling av kommunala projekt. Den 
konkreta utformningen av en sådan klausul bör emellertid fullgöras av 
upphandlingsenheten. 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår gyronasienämnden och nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning besluta 

att tillstyrka utbildningsförvaltningens förslag till yttrande. 

UTBILD NIN GSFÖ RVAL TNIN G EN 

Nils Andersson 
Rektor j samordnare 
Vägga gymnasieskola 

l 

Peter s trålbrand 
Utbildningsstrateg 
Lärcenter 
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ST ADSVAPNET I KARLSHAMN AB 
Karlsh8ill!1S ~~(~rlli11Un 

PROTOKOLL nr 6 KommwdcJ"'",·.: , ,,,,.,,,.,,. i(;ms!l 

2014-10-07 
2014 -10- 1 o 

§ 57 Beslutsärenden,fortsättning 

~;W!Yfj~l~---

2. Motion om lärlingsklausuler vid upphandling av kommunala projekt- Miljöpartiet 
Dnr: 2014/1636 

styrelsen får stadsvapnet i Karlshamn AB beslutar 

att inte ha något att erinra mot motionen samt 

att ställa sig positiv att följa det beslut som Karlshamns kommun väljer i frågan . 

• 
Sammanfattning , . 
stadsvapnet i Karlshamn AB och dess helägda bolag har mottagit motionen om lärlings
klausuler vid upphandling av kommunala projekt. Följande svar har inkommit från 
dotterbolagen. 

Karlshamn Energi AB: Bolaget hyr redan idag in lärlingar av troderentreprenörer och är 
mycket positiva till denna möjlighet. Det gör att ungdomar lättare kan ta sig ut på 
arbetsmarknaden. Däremot anser bolaget inte att det ska finnas ett krav i underlaget som 
kan vara styrande och därmed begränsande vid en upphandling. 
Karlshamnsbostäder AB: Bolaget arbetar aktivt för att stödja ungdomars väg till arbets
marknaden. Så exempelvis år bolaget aktivt i ett lärlingsprojekt inom fastighetsbranschen. 
Bolaget har också i genomfårande av olika arbeten sett till att lärlingar får sysselsättning, 
senast i upphandlingen av Östralyck e finns det med. 
Motionen tar sikte på projekt alltså bygg- och anläggningsinvesteringar. Bolaget har ingen 
synptmkt om detta regleras i något dokument men anser att inte bara sådan sysselsättning 
får ungdomar som är reglerade i avtalssystem bör prövas. I vad mån denna ambition skall 
regleras genom villkor i förfrågningsunderlag får mman kompetens bedöma. 
Karlshamns Ha1nn AB: Det finns idag flera exempel på "sociala klausuler" vid kommunala 
upphandlingar och vad bolaget förstår finns det inga hinder i lagstiftningen. Bolagets åsikt 
är att man vid införandet av dessa sociala ldausuler tydliggör för den som upphandlar vad 
syftet med kravet är, vilken enhet hanterar behoven och hur man ekonomiskt hanterar 
fördyringar genom kravet. Det finns idag ingen möjlighet för Karlshamns Hamn att 
identifiera kommunala behov av särskilda lärlingsplatser/försörjningsstöd/arbetsmarknads
stöd eller platser för andra sociala behov, ej heller att hantera denna typ av frågor då 
kunskap i ämnet inte finns om politiska prioriteringar får kostnader mellan olika 
åtaganden. 
Karlshamnsfastigheter AB: Så länge som villkoren är lika för stora som små entreprenörer, 
att ha resurser (ekonomiskt och personella) till att anställa lärlingar inom gymnasiala 
lärlingsutbildningar, har Karlshamnsfastigheters AB inget att eiinra till dem1a motion utan 
ställer sig positiv att det beslut Karlshamns kommun och övriga kommunala bolag väljer i 
frågan. 

Bakgrund 
Motionen tar upp frågan om att Karlshamns komnmn och dess bolag vid upphandling av 
kommunala projekt skulle införa lärlingsklausuler för att hjälpa till att minska 
arbetslösheten för ungdomar med gynmasiala lärlingsutbildningar, där så är möjligt. 

5(9) 



~ 
KARLSHAMN 

Karlshamns 
kommun 

Nämnd 

Tjänsteskrivelse 

Motion om lärlingsklausuler 

Sammanfattning 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2014-05-28 

Sida 1(2) 

Dnr: 2014/1636 

Datum Nr 

Motion om att införa lärlingsklausuler vid kommunala projekt har inkommit från 
Miljöpartiet de gröna. 

Av motionen framgår inte vad som avses med kommunala projekt. Om mer allmänna 
kommunala projekt riktade till arbetslösa unga avses, har upphandlingschefen ingen 
uppfattning i sak, eftersom sådana projekt sällan omfattas av upphandlingsdirektiven. Om 
motionen avser kommunala entreprenader kan sådan klausul införas. Detaljerna i en sådan 
bör dock vara mycket noggrant utformade, något som bör göras av någon med erfarenhet 
av entreprenadsektorn, lämpligen någon på kommunens fastighetskontor. 

Man bör även beakta klausulens kostnadsdrivande effekt: för att hantera lärlingar inom 
ramen för de nationella gymasieprogrammet. måste entreprenadleverantören sätta upp en 
organisation med avsatt tid och med adekvat kompetens, vilket kommunen kommer att få 
bekosta. 

Bilagor 

Förslag till expediering 



TJÄNSTESKRIVELSE 

2014-05-28 

Bakgrund och överväganden 

Hans Hyllstedt 
Ekonomichef 

Håkan Anderberg 
Upphandlingschef 

Sida 2(2) 

Dnr: 2014/1636 



KARLSHAMNS KOMMUN .PROTOKOLL 17(21) 

Tekniska nämnden 2014-08-27 

TN § 134 2014.1636 

Motion om lärlingsklausuler yid n!)phandling av Iwmmnnala projekt 

Teknisl<a n!imnden~ beslut 

att fliresfå kommunfullmäktige att bifalla motionen under forutsättning att det är fullt 
forenligt med lagen ont offentlig upphandling 

Sammanfattning 

Miljöpartiet de gröna har till kommunfullmäktige inlämnat en motion angående 
lärlingsklausuler vid upphandling av kommunala projekt, dnr 2014/1636. Miljöpartiet vill 
att kommunen tar initiativ till att Karlshamns kommun och dess bolag inför 
lärlingsklausuler vid upphandling av kommunala projekt fdr att hjälpa till att minska 
arbetslösheten fdr •mgdqmar med gymnasiala lärlinssutbildningz1r, 

Under fotutsättning att det är fullt förenligt med lagen om offentlig upphandling, vilket hör 
besvaras av upphandlings enheten, finne.r unde!tecknad inga hinder att det införs 
lärlingsklausuler vid offentlig upphand.ling av kommunala projekt där så är möjligt. 

Beslutsundering 

• Tjänsteskrivelse från f6rvaltningschefPeter Persson daterad 2014-08-14 

.Protokollet ska skickas till 

Kotumunfullmäktige 
FörvaltningschefPeter Persson 



"""r "\MNS KOMMU~ r 
Tim iska nämndem; 
Beslut ./1;-::af:J.:l.§ .. ./tlL 2014-08-14 

Yttrande över Miljöpartiets lllL1tion angående Lärlingsklausuler vid upphandling 
av kommunala projekt 

Miljöpartiet de gröna har till kommunfullmäktige inlämnat en motfon angående lärlingsklau
suler vid upphandilng av kommunala projekt, dnr 2014/1636. Miljöpartiet vill att k()mttmnen 
tar initiativ till att Karlshamns kommun och dess bolag inför lärlingsklausuler vid 1.1pphaud
ling av kommunala projekt för att hjälpa ttn att minska arbetslösheten för ungdomar med 
gymnasiala lärlingsutblldningar. 

Under förutsättning att det är fullt förenligt med lagen om offentlig upphandling, vilket hör 
besvaras av upphaudiingsenheten, finner undertecknad inga hinder att det införs lärlingsklau
suler vid offentlig upphandling av kommunala projekt där så är möjligt. 

Peter Persson 
Förvaltningschef 
S amhäUsb yggnadsfcirvaltning 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 11 

Kommunstyrelsen 2014-10-21 

§ 224 2014/1726 

Motion om rätten att få välja privat utförare av hemtjänst 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Carl-Eric Birgersson (M) har inkommit med en motion om rätten att få välja privat 
utförare av hemtjänst. 

280 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-05 § 68 att avslå en motion om att införa LOV, 
Lagen om valfrihetssystem i Karlshamns kommun i avvaktan på beslut om en eventuell 
lagstiftning. Lagstiftningen gör det möjligt för kommunerna att erbjuda alternativa 
utförare till kommunens vård och omsorg. 

Den nationella utredningen gällande valfrihetssystem i socialtjänsten föreslår en 
lagändring gällande val av utförare inom hemtjänstverksamhet fr o m augusti 2016. 
Omsorgsnämndens inriktning är att invänta beslut på nationell nivå om en eventuell 
lagstiftning. 

Beslutsunderlag 

• Motion (M) 
• Omsorgsnämndens protokoll2014-08-27 § 110 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-09-30 § 166. 

Yrkanden 

Marco Paulsson (M)- med instämmande av Laila Johansson (KD)- yrkar bifall till 
motionen. 

Jens Henningsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottet förslag och Marco Paulssons 
yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag. 



Till kommunfullmäktige Karlshamn 2014-05-05 

Motion om rätten att få välja privat utförare av hemtjänst. 

Som det nu är kan en biståndshanläggare bevilja en omsorgstagare en viss insats av hemtjänst. 
Sedan verkställer omsorgsförvaltningen detta behov med egen personal under en enhetschefs 
ledning. Den enskilde omsorgstagaren saknar således inflytande över vilken som utför 
hemtjänsten. 

Bara för att man blir äldre är det inte rimligt att man måste sakna inflytande över en så personlig 
sak som vem som utför arbete, inte sällan arbete i ens eget hem, inte sällan arbete av 
intimhygienisk karaktär. Det förekommer t o m att hemtjänstberättigade hellre avstår från den 
erbjudna förmånen än att ta emot främmande männinskor i sitt hem. Möjligheten till att ta egna 
initiativ ska inte undanröjas bara för att man blir gammal. Alla som blir gamla har visserligen inte 
samma möjligheter att välja, men de som inte klarar det själva har oftast anhöriga som vill att de 
berörda ska ha det så bra som möjligt. 

Valfrihet ger trygghet och kontinuitet. sjuktalen hos hemtjänstpersonalen är inte sällan höga och 
en kosekvens av detta är bl a, att det inte är ovanligt med vikarier, Det kan också hända, att 
personer falskeligen utger sig för att komma från hemtjänsten med avsikt att tränga sig in hos 
äldre människor. Detta otrygghetsproblem har visserligen blivit mindre genom de åtgärder som 
Omsorgsnämnden vidtagit, bl a har införts att det är obligatoriskt för nämnda personal att bära 
väl synlig namnbricka .. Tryggheten och kontinuiteten för dem som är beviljade hemtjänst kan 
knappast övervärderas och det är sannolikt att den privata hemtjänsten här har en fördel. 

Med hänvisning till det som anförts ovan föreslås att kommunfullmäktige beslutar, 

att den hemtjänstberättigade ska få välja privat utförare av hemtjänst t ex anhörig eller god vän, 

att den kommunala ersättningen till den private utföraren ska utgå med belopp som motsvarar 
kommunens självkostnad för egen hemtjänstpersona l. 

u~~,~ J··~ 
Carl-Eric Birgersson 
kommunfullmäktigeledamot ( 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 7 

Omsorgsnämnden 2014-08-27 

§ 110 

Motion om rätten att få välja privat utförare av hemtjänst 

Omsorgsnämndens beslut 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 
2014-05-05 § 68. 

Ärendet 

134 

2014/1726 

Carl-Eric Birgersson (M) har 2014-05-05 inkommit till kommunfullmäktige med 
Motion om rätten att få välja privat utförare av hemtjänst. 

Alternativa utfårare 
Omsorgsnämnden fattade 2014-03-26 beslut om yttrande till Kommunfullmäktige 
gällande motion om att införa LOV, Lagen om valfrihetssystem i Karlshamns 
kommun, dnr 2013/1121. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med framtaget 
förslag, se KF 2014-05-05 § 68. 

Lagstiftningen gör det möjligt får kommunerna att erbjuda alternativa utförare till 
kommunens vård och omsorg. 

Den nationella utredningen gällande valfrihetssystem i socialtjänsten föreslår en 
lagändring gällande val av utfårare inom hemtjänstverksamhet from augusti 2016. 
Omsorgsnämndens inriktning är att invänta beslut på nationell nivå om en eventuell 
lagstiftning. 

Anhörigvårdare 
En eventuell anställning av anhörig har sin grund i ett beslut om hemtjänst enligt 4 
kap. l§ SoL. Vid beslut om utförande av beviljad hemtjänst kan en anhörig anställas, 
om särskilda skäl får det finns. Beslut om uppdragsanställning som anhörigvårdare 
fattas av Omsorgsnämndens arbetsutskott. Utifrån lagstiftning och fårarbeten kan 
konstateras att en sökande inte har rätt att kräva att kommunen anställer en viss 
person får att utföra hemtjänst. 

Privat utförare i form av anhörig eller god vän utifrån lagstiftningen LOV, Lagen om 
valfrihetssystem är inte möjlig. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 7 135 

Omsorgsnämnden 2014-08-27 

Forts§ 110 2014/1726 

Motion om rätten att få välja privat utförare av hemtjänst 

Yrkanden 
Irene Ahlstrand Mårlind (M) yrkar bifall till motionen. Ordförande Christel 
Friskopp (S) yrkar bifall till framtaget fårslag att avslå motionen. 

Beslutsgång 
Ordfåranden ställer proposition på framtaget fårslag och Irene Ahlstrand 
Mårlinds yrkande och finner att Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag 
till beslut. 

Beslutsunderlag 
Motion om rätten att få välja privat utförare av hemtjänst. 
Protokollsutdrag Omsorgsnämnden 2014-03-26 § 40. 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2014-05-05 § 68. 
Missiv/yttrande: Motion om rätten att få välja privat utfårare av hemtjänst, 
2014-07-04. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 11 279 

Kommunstyrelsen 2014-10-21 

§ 223 2014/1755 

Antagande av detaljplan för fastigheten Borås 12 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta förslaget till detaljplan för fastigheten Borås 12 enligt 5 kap. 27 §plan- och 
bygglagen (20 l 0:900). 

Sammanfattning 

Planområdet ligger centralt i Karlshamn och avgränsas av bostadsfastigheter i norr, öster 
och söder samt av Kungsgatan i väster. Avsikten med planarbetet är att ersätta del av 
detaljplan A41, så att befintlig markanvändning säkerställs. Planen ska även möjliggöra 
komplettering med ytterligare bostadsbebyggelse samt möjliggöra handel/kontor i 
gatuhus inom fastigheten. 

Byggnadsnämnden har 2014-09-03 § 151 beslutat att godkänna förslaget till detaljplan 
och överlämna detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande. 

Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens protokoll 2014-09-03 § 151 
• Planhandlingar 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-09-30 § 165. 
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Antagandehandling 2014-09-03 

Inledning 
En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras. Den ska 
därfår innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen. Planbeskrivningen 
ska redovisa planeringsfårutsättningarna, planens syfte, hur planen är avsedd att genomföras 
samt de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till 
motstående intressen och planens konsekvenser. Om planen avviker från översiktsplanen ska 
det anges på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelsen. 

I planbeskrivningen ska det framgå vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomfåras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och 
andra berörda. 

Planprocessen 
Under planarbetets gång kommer handlingarna ställas ut för granskning med möjlighet för alla 
att ge synpunkter. Handlingarna ställs ut på stadsmiljöavdelningen på Rådhuset samt på 
stadsbiblioteket. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på kommunens hemsida. 
Eftersom planarbetet till en början bedrevs med ett enkelt planförfarande ställdes inga 
samrådshandlingar ut. Detaljplanen har efter samrådsskedet övergått till normalt fårfarande på 
grund av de inkomna synpunkternas relevans och antal. 

Tidplan 
Planarbetet genomförs efter samrådsskedet med normalt planfårfarande. Programskedet har 
hoppats över eftersom planfårslaget överensstämmer med planeringsmålen i gällande 
översiktsplan. 

En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer: 

• Upprätta samrådshandlingar 
• Beslut om sarnråd (BN) 
• Samråd 

april-juli 2013 
aug 2013 
okt 2013 

• Upprätta granskningshandlingar nov-apr 2013/2014 
• Granskning maj 2014 
• Upprätta antagandehandlingar junijul 2014 
• Godkännande får antagande (BN) sep 2014 
• Beslut om antagande (KF) nov 2014 
• Laga kraft tidigast 4 veckor efter antagande 

(BN) byggnadsnämnd (KF) kommunfullmäktige 

Handlingar 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
• Plankarta med bestämmelser, skala l :500, daterad 2014-09-03 
• Plan beskrivning, daterad 2014-09-03 
• Samrådsredogörelse, daterad 2014-04-23 
• Utlåtande, daterat 2014-09-03 
• Grundkarta, skala 1:500, upprättad 2013, fastighetsredovisningen avser förhållandena 

2013-09-02, kontrollerad 2014-04-09 
• Fastighetsförteckning, daterad 2013-09-02, kontrollerad 2014-04-09 
• Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvens beskrivning, MKB, 

daterad 2013-08-28, reviderat 2014-04-23 
• Översiktlig miljögeoteknisk markundersökning, daterad 2014-01-17 
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Planens syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

An ta g a n d e h a n d l i n g 

Fastigheten Borås 12 utgörs idag av bostadsbebyggelse. En mekanisk verkstad, Torens har 
tidigare funnits på platsen. Fastigheten Borås 12 är en sammanslagning av fastigheterna Borås 
Il, 12 och 13. Fastighetsreglering genomfördes 2010-08-17. Bygglov har tidigare sökts på 
fastigheten. Byggnadsnämnden beslutade 2008-12-10 om rivningslov och bygglov inom 
fastigheten Borås 13. Nytt bygglov beviljades 20 l O-l 0-06 för flerbostadshus och förråd. 
Beslutet överklagas av ägare till grmmfastigheter. Länsstyrelsen beslutade 2011-05-10 att 
upphäva bygguadsnämndens beslut med hänvisning till att åtgärden avviker fråu 
bestämmelserna i detaljplanen A41 och att dessa avvikelser sammantaget inte kan betraktas som 
mindre avvikelse i den mening som avses i plan- och bygglagen (1987: 10). Länsstyrelsen 
återförvisade därför ärendet till byggnadsnämnden för vidare handläggning. Ett nytt förslag 
upprättades som byggnadsnämnden beviljade bygglov för 2011-10-05. För att få öka 
bostadsbeståudet inom fastigheten ytterligare samt bekräfta befintliga förhållanden krävdes en 
planändring. Nabbagården AB, genom Britt Järnstorp har därför inkommit med en ansökan, 
daterad 2012-10-05, om planändring av fastigheten Borås 12 i Karlshamns kommun. 

Syfte och huvuddrag 
Avsikten med planarbetet är att ersätta del av detaljplan A41, så att befintlig markanvändning 
säkerställs. Planen ska även möjliggöra komplettering med ytterligare bostadsbebyggelse samt 
möjliggöra handel/kontor i gatuhus inom fastigheten Borås 12 i centrala Karlshamn. 

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken (MB) 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 
• stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och 

vattenområden (MB kap. 3) 
• stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mm·k och vatten för 

vissa områden i landet (MB kap. 4) 
• medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids 

(MB kap. 5) 

Se vidare bilagan "Beslutsunderlag för 
behovsbedömning/avgränsning av 
milj ökansekvens beskrivning, MKB". 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet ligger centralt i Karlshamns rutnätsstad ca 
240 meter nordost från stortorget. Planområdet 
avgränsas av bostadsfastigheter i norr, öster och söder 
samt av Kungsgatan i väster. Planområdet är begränsat 
till fastigheten Borås 12 som är 2464 m2 stor. Kvarteret 
Borås avgränsas i sin tur av Norra FogdeJyckegatan i 
norr, Regeringsgatan i öst, Södra FogdeJyckegatan i 
söder och Kungsgatan i väst. 

Planområdets läge i 
Karlshamns innerstad. 
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Antaga n d e ha n d l i n g 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Borås 12 är i privat ägo och ägs av Nabbagården AB. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 
Översiktsplan 2007 

2014-09-03 

Planområdet omfattas av "Översiktsplan för Karlshamns kommun" (antagen år 2007). 
Karlshamns stad har stor betydelse för kommunens attraktionskraft. Karlshamns tätort har 
många kvaliteter och goda förutsättningar för en positiv vidareutveckling för boende, 
företagande, handel, fritid, kultur och turism. Karlshanm är en viktig byggsten i arbetet med att 
forma kommunens framtid. Detta måste beaktas vid alla beslut om förändringar. Stadens värden 
ska förädlas istället för att förspillas genom att: 

• Beakta och tillvarata stadens läge vid vattnet vid utformningen av framtida bostads- och 
utemiljöer. 

• Planera för en förtätning av centrmn med smålägenheter för bl.a. ungdomar och äldre. 

l översiktsplanen anges kommunens viljeriktning för Karlshamns rutnätsstad. Viljeriktningen 
utgörs bland annat av att: 

• Vårda stadsmiljön. stadskärnan är av riksintresse för kulturmiljövården. Förändringar i 
stadsmiljön ska ske med höga krav på arkitektonisk kvalitet. 

• Karlshamns centrum skallleva vidare med sin prägel av "levande småstad". 
Blandningen av bostäder, handel och hantverk skall bestå. 

• Aktivt verka för att befintliga handelsstråk; Torget, Drottning- och Ronnebygatan ska 
utgöra de primära handelsstråken. 

• I samband med alla förändringar skall stor hänsyn tas till de kulturhistoriska kvaliteer 
som präglar riksintresset för kulturmilj övården. Den klarhet som finns mellan gaturum, 
bebyggelse och gårdsmiljöer samt de kvaliteer som var och en av dessa delar har, utgör 
stadens särprägel. I samband med väsentliga förändringar skall diskussioner föras med 
Länsstyrelsen. 

• Alla väsentliga förändringar ska ske genom en detaljplaneprocess. Ändringar eller 
tillägg ska också kunna ske när dagens ktav på bebyggelse, närmiljö, bebyggelseskydd, 
genomförandetid, eller lovplikt inte är förenliga med gällande detaljplan. 
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2014-09-03 Antag a n d ehand l i ng 

Bevarande- och utvecldingsplan för Karlshamns innerstad 
Till det pågående arbetet med aktualisering av kommunens översiktsplan har ett 
planeringsunderlag som beskriver hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas tillvara och 
utvecklas över tiden tagits fram: "Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad" 
(BUP). Planen ligger med som en bilaga till översiktsplanen. BUP är i dagsläget inte politiskt 
antagen utan har skickats ut på samråd samtidigt som aktualiseringen av översiktsplanen. 

Framtida detaljplaner bör enligt BUP tmderordna sig riksintresset gällande skala, volym, 
placering mot gatan samt att hänsyn tas till gårdsmiljöerna. Byggnader och miljöer med höga 
kulturhistoriska värden bör ges skyddsbestämmelser. 
Några av de riktlinjer för bevarande och utveckling som nämns är: 

• Ny kompletterande bebyggelse bör förläggas i gatuliv. 
• Mellanrum mellan hus bör hanteras så att gaturummet upplevs sammanhållet. 
• Ny bebyggelse bör arkitektoniskt uttrycka sin egen tid. 
• Ändringar och tillägg ska vara välstuderade och utföras i harmoni med befintlig 

bebyggelse. 
• Gårdsbebyggelse anpassas till tomtens storlek och form och ges en skala likvärdig 

gathusets eller mindre. 
• Gårdsbebyggelse bör i fårsta hand placeras i fastighetsgräns. 
• Det bör planeras med utrymme för växtlighet. 

BUP beskriver kvarteret Borås som ett hantverkskvarter med bevarad äldre småskalig 
bebyggelse utom vid Norra FogdeJyckegatan där bebyggelsen är från förra sekelskiftet, 
företrädesvis hyreshus. Fastigheten Borås 12 är en stor fastighet som nyligen innehållit en större 
mekanisk verkstad. Det äldre gathuset inom Borås 12 har reviterade och moderniserade fasader 
från 1900-talets mitt, men med en bevarad volym och är av positiv betydelse för gatumilj ön. 
Gatuhuset är uppfört före 1870 enligt BUP. 

Detaljplaner 
För kvarteret Borås gäller detaljplan, A4l, från år 1926. Planen ger byggrätt till 
bostadsbebyggelse och industribebyggelse där byggnadsnämnden prövar det som lämpligt. 
Bebyggelsen ska utföras med slutet byggnadssätt och med max två våningar. 

Program för planområdet 
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen 
ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program, plan- och bygglagen 5 kap. I 
aktuellt planärende har programskedet bedömts onödigt med hänvisning till planens begränsade 
storlek och ringa omvärldspåverkan. Förslaget till detaljplan följer även i allt väsentligt riktlinjer 
och intentioner i Karlshamns kommuns översiktsplan antagen 2007. 

Riksintressen 
Planområdet, precis som hela Karlshamns innerstad, ligger inom riksintresset får kustzonen 
vilket innebär att hänsyn ska tas till de natur- och kulturvärden som finns i området enligt 4 kap 
l och 4 §§ MB. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av 
det lokala näringslivet. 

Hela Karlshamns innerstad är av riksintresse för kulturmiljö vården; "Karlshamns stad, Kastellet 
och Boön". Riksintresseområdet beskrivs som: "En av Sveriges bäst bevarade trästäder, med 
bebyggelse enligt rutnätsplan från 1665, och till staden hörande befastningsanläggningar.". 
Enligt 3 kap 6 § MB ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt, som har betydelse 
ur allmän synptmkt, på grund av deras kulturvärden eller naturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön. Detta innebär, att planläggning, byggande eller andra exploateringsföretag bara 
kan komma till stånd om det kan ske med hänsyn till befintliga värden. 
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Antagandehandling 2014-09-03 

Planområdet finns med i område utpekat som vattenområden med värdefulla kulturmiljöer. 
Planområdet i sig innehåller däremot inga vattenmiljöer. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Den förändring som planen medger bedöms inte ha någon större inverkan på intresset för 
kulturmiljövård. Kvarteret Borås utgör en del av Karlshamns innerstad och planområdet är i sin 
helhet redan ianspråktaget för bebyggelse. Översiktsplanens viljeinriktning är att staden ska 
förtätas. De bärande delarna i riksintresset Karlshamn är rutnätsplanen från 1665 med det 
bevarade gatunätet. Hänsyn skall tas till kulturmiljön i planarbetet vilket regleras genom 
planbestämmelsen, "Byggnad ska väl ansluta till angränsande kulturhistorisk bebyggelses 
karaktär, med särskild hänsyn till volym, materialval och färgsättning", (fi). För att reglera 
bebyggelsens utformning längs med Kungsgatan anges bestämmelser om takform, takmaterial 
och placering m.m. Bestämmelsen (vi), innebär att "Tak ska utföras som mansard- eller 
sadeltak". Slörsta tillåtna taklutning är 70 grader". För att bebyggelsen ska smälta in i befintlig 
miljö anges att "Taktäckning ska vara lertegel eller bandtäckt plåt", (f,). 

Bebyggelsestrukturen i innerstaden är mycket karaktäristisk genom sitt strikta rutnätsmönster. 
Bebyggelsen är sammanbyggd och ligger till övervägande del i fastighetsgräns mot gatan, vilket 
sluter kvarteren och ger staden en stram kvartersindelning. Placeringen av ny bebyggelse 
regleras därför i sin placering genom planbestämmelsen "Byggnader ska placeras i 
fastighetsgräns", (PI), då detta är ett starkt genomgående bebyggelsemönster i Karlshamns 
rutnätsstad. Se vidare under avsnittet Bostäder, byggnadskultur och gestaltning. Genomförandet 
av planen bedöms inte innebära någon förändring för tillgängligheten i riksintresseområdet för 
kustzonen. 

Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige, och det övergripande 
målet är att nästa generation ska få ta över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 
Riksdagens beslut omfattar 16 nationella miljökvalitetsmål varav ett är God bebyggd miljö. 
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet, God bebyggd miljö är att; städer, tätorter och 

·annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosåni livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Föreslagen detaljplan bedöms verka för att uppnå en god bebyggd miljö. En långsiktigt hållbar 
bebyggelsestruktur har utvecklats inom planområdet som tidigare bestått av industriverksamhet 
som nu har omvandlats till ett attraktivt bostadsområde i centrala Karlshamn. Att fler bostäder 
och arbetsplatser tillkommer är positivt för invånarna och kommunen som helhet. Den 
föreslagna bebyggelsen i form av förtätning i centrala Karlshamn är positivt ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Karlshamn tillförs attraktiva bostäder i ett centralt och eftertraktat läge 
med god tillgängligbet till såväl kollektivtrafik som park- och naturområden. Det finns gott om 
ytor för rekreation i närområdet. Väster om planområdet ligger Bellevue, som är ett av 
Karlshamns äldsta rekreationsområden, och Mieåparken som är ett grönstråk utmed Mieån 
mellan Wienerbron i söder och Teaterbron i norr. Nordväst om planonrrådet, ca 300 meter, 
ligger Körmölleplan, en mindre park anlagd på 1800-talet i anslutning till den tidigare 
järnvägsstationen. 

Service finns i närheten av planområdet i form av skola, äldreomsorg, affårer, mathandel m. m. 
Tomt som tas i anspråk för bebyggelse ska (om inte är obefogat med hänsyn till terrängen och 
förhållandena i övrigt) kwma användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Inom planområdet finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på 
kvartersmar k. Eftersom stor del av fastigheten redan är bebyggd och har varit bebyggd under en 
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längre tid så finns redan tillgång till VA-service samt ledningar för dagvatten och el. Området 
ingår även i hämtningsområde for hushållsavfall. 

Till det pågående arbetet med aktualisering av kommunens översiktsplan har ett 
planeringsunderlag som beskriver hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas tillvara och 
utvecklas över tiden tagits fram: "Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad" 
(BUP). Planområdet ingår i bevarande och utvecklingsplanen. Föreslagen bebyggelse ska 
anpassas arkitektoniskt till befintlig bebyggelse och kulturvärden, vilket säkerställs genom 
planbestämmelse. Frågan kommer att diskuteras vidare i bygglovskedet 

Miljökvalitetsnormer 
Vid planering ska kommuner och myndigheter enligt 5 kap. 3 § MB ansvara för att 
miljökvalitetsnormer följs. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Ett genomfårande enligt den föreslagna detaljplanen bedöms inte medföra att gällande 
miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) eller utomhusluft (SFS 200 l :527) 
överskrids. Planområdet omfattar mark som till stor del redan är ianspråktagen. Förordningarna 
om miljökvalitetsnormerna fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) och vattenmiljö (SFS 
2004:660) berörs inte i aktuell detaljplan. 

Miljöbedömning 
Kommunen, det vill säga byggnadsnämnden, som PBL-ansvarig är den som i forsta hand avgör 
om genomförandet av en detaljplan medfor en "betydande miljöpåverkan". Kommunen ska 
alltså för vmje enskild detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
samt fatta ett beslut i frågan. 

Byggnadsnänmdens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning i aktuellt 
planärende är att ett genomförande av detaljplanen inte innebär någon betydande miljöpåverkan 
i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. ställningstagandet fattades av 
byggnadsnämnden i samband med beslut om samråd. Motiven till ställningstagandet framgår av 
handlingen "Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av 
miljökonsekvens beskrivning, MKB ". 

Övriga kommunala beslut och utredningar 
Bygglov har under de senaste åren givits vid ett flertal tillnillen. Det senaste gavs for nybyggnad 
2011-10-05 och sista revideringen inkom 2012-10-16. 

Byggnadsnämnden har 2012-11-07, beslutat att ställa sig positiv till detaljplaneläggning av 
fastigheten Borås 12 samt att uppdra till stadsmiljöavdelningen att upprätta detaljplan. Ett 
planavtal avseende planarbete upprättades 2013-04-29 mellan Karlshamns kommun och 
exploatören, Nabbagården AB genom Britt Jämstorp. 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

Markområden 

Fastigheten är idag relativt kal vad gäller växtlighet då den fortfarande är att betrakta som en 
byggarbetsplats. Viss växtlighet finns dock i anslutning till husens entreer. Marken är till stor 
del hårdgjord och höjden inom planområdet varierar mellan ca+ Il meter vid Kungsgatan och 
+ 14meter i den östra delen. En anlagd uteplats med sittmöjligheter för hyresgästerna finns i den 
nordöstra delen av fastigheten. 

Föreslagen f6rändring och konsekvenser 
Innergården avses att utformas på ett tilltalande sätt vilket bidrar till en trivsam utemiljö för de 
boende. 

Geotekniska förhållanden 
Geologin i området består enligtjordartskartan av i huvudsak ett tunt skikt av morän på 
berggrunden. Inom vissa delar av fastigheten utgörs marken av fyllnadsmassor ovanpå 
berggrunden. Topografin år skiftande inom planområdet 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
För att säkerställa att markens lämplighet ska kunna motsvara planerat ändamål har en 
översiktlig miljögeoteknisk undersökning genomf6rts av Naturvårdsingenjörerna AB, inom 
fastigheten, daterad 2014-01-17. Miljöförbundet har granskat rapporten och utifrån resultat gör 
miljöförbundet bedömningen att om inga betydande grävuing- eller schaktningsarbeten utförs 
krävs inga ytterligare åtgärder. Se mer info nedan. 
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Förorenad mark 
Området är noterat i Länsstyrelsens inventering av verksamheter, vilken haft till syfte att 
identifiera förorenande verksamheter och som därmed indikerar var förorenade områden kan 
finnas. Den verksamhet som funnits hette Torens mekaniska verkstad. 

I tidigare bygglovskede har en utredning gjorts enligt MlFO-modell en, daterad 2007-11-26. 
Denna utredning bedömdes då vara tillräcklig grund för att bevilja bygglov (av länsstyrelsen, 
Miljöförbundet Blekinge Väst samt Karlshanms kommun). För att säkerställa att markens 
lämplighet ska kunna motsvara planerat ändamål har en översiktlig miljögeoteknisk 
undersökning genomförts av Naturvårdsingenjörerna AB, inom fastigheten, daterad 2014-01-17. 
Inom ett undersökningsområde på ca 400 m2, där bostäder ska byggas, togs fyra markprover ut 
för analys av BTEX, alifater, aromater, PAH-16 samt tungmetaller inklusive kvicksilver vid två 
provtagningstillfållen. Proverna är fördelade jämnt över området (se figur nedan). 
Proverna Karlshamn 1-2 togs ut för hand med spade 2013-11-26 i fyllnaden ner till 0,15- 0,30 m 
under asfalterad yta. Proverna Karlshamn 3-4 togs ut med skruvborr 2014-01-14 under 
asfalterad yta ner till berggrunden eller stopp mot block 0,40- 0,80 m under den asfalterade 
markytan. 

Provpunkterna norr om nlo•nm·nd hu<<i>·und 
Karlshamn 3-4 representerar området där husgrunden ska uppföras. 

Sammanfattningsvis finns det fyllnader i samtliga provpunkter och att berggrunden och/eller 
block finns relativt nära markytan. Inget grundvatten bedöms finnas i marken ner till 
berggrunden inom undersökningsområdet. I Karlshanm 1-2 finns det en fyllnad med inslag av 
svart aska och kolrester. I Karlshamn 3-4 finns en fyllnad med sand och sten. 

Provtagningen visar på att den tidigare verksamheten på den mekaniska verkstaden troligen 
utförts på hårdgjord yta inom det område där husgrunden planeras att uppföras. Inga 
föroreningar kunde detekteras i fYllnadsmassorna i provpunkterna Karlshamn 3-4 mer än 
förhöjda halter av tyngre alifatiska kolväten i fraktionerna Cl6-C35, som i provpunkt 4 tangerar 
riktvärdet för KM (Känslig Markanvändning). Oljetypen beskrivs som motorolja i 
analysresultaten, men kan även ha sitt urspnmg från den asfalt som finns i området och finns i 
så fall koncentrerat i fyllnaden direkt under asfalten. 

Det finns en svart aska med föroreningar under asfalten i provpunkterna Karlshamn 1-2 norr om 
platsen för den planerade husgrunden. Askan är troligen en rest från verksamheten på den 
mekaniska verkstaden med ässja där metaller behandlades. Askan innehåller halter av PAH:er 
och tungmetaller långt över de generella riktvärdena för KM, vilket är gällande då det handlar 
om bostadsområde även i framtiden. 

Eftersom att samtliga uttagna prover finns under en asfalterad yta bedöms spridnings
förutsättningarna och exponeringsvägar för människor och miljö (inklusive grundvatten) vid 
oförändrad markanvändning att vara begränsad. Både de tyngre alifaterna och tungmetallerna 
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har generellt sett låg rörlighet i mark. Vidare har de förekommande fraktionerna av PAR: er, 
som uppmätts i halter över det generella riktvärdet för käoslig markanvändning, medelhög till 
hög molekylvikt och bedöms därmed också ha låg rörlighet i mark. Dessa PAH:er har precis 
som tungmetallerna och alifaterna mycket låg flyktighet. Risken för att föroreningarna ska 
sprida sig med gaser upp genom den asfalterade ytan och riskera att komma i kontalet med 
märroiskor bedöms därmed vara mycket låg. Eftersom att föroreningarna är övertäckta av asfalt 
är det inte heller troligt med någon spridning med vatten eller partiklar via damning så läoge 
asfaltytan hålls intakt. 

Det ska beaktas att det firms en förorenad aska inom området och att derrna vid eventuella 
framtida grävarbeten eller liknande kan bli exponerad för mäoniska och miljö. Askans 
utbredning är inte fastställd och kan därför påträffas på andra ställen än vid provpunleterna 
Karlshamn 1-2. Askan påträffades dock inte i Karlshamn 3-4. Se vidare analysresultat i bifogad 
undersökning. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Enligt 4 kap 14 § PBL får kommunen bestämma att lov till en åtgärd som innebär en väsentlig 
ändring av markens anväodning endast får ges under förutsättning att markens lämplighet för 
bebyggande har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller 
säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten. Detaljplanen kommer att reglera föroreningar genom 
planbestämmelsen: "Lov till åtgärder får endast ges under forutsättning att markens lämplighet 
för bebyggande har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en skydds
eller säkerhetsåtgärd har vidtagits". Kommer betydande grävnings- eller schaktningsarbeten att 
genomföras inom fastigheten måste markens lämplighet säkerställas för att förhindra 
spridningsförutsättningarna och exponeringsrisken av höga halter av P AH och metaller. 

Miljöförbundet har granskat rapporten "Översiktlig geoteknisk markundersökning av 
fastigheten Borås 12", daterad 2014-01-17. Förbundet anser att provtagningar 1-2 (utförda 
2013-11-26) irmehåller höga halter av PAH och metaller (över KM Känslig Markanväodning). 
Eftersom samtliga prover är uttagna under asfalt bedöms spridningsförutsättningarna och 
exponeringsrisken för märroiskor och miljö (inklusive grundvatten) vid oförändrad 
markanväodning vara liten. Provtagningarna 3-4 (utförda 2014-0 1-14) visar att 
föroreningshalterna är betydligt mindre än proven 1-2 (tangerar KM Känslig Markanväodning). 
Utifrån dessa resultat gör miljöförbundet bedömningen att om inga betydande grävning- eller 
schaktningsarbeten utförs kan ärendet avslutas utan vidare åtgärder. Miljöförbundet har även 
besökt platsen (20 14-0 1-08) inför sista provtagningen. 

Radon 
Enligt kommunens översiletliga flygstrålningskarta (uran) utgör marken lågriskområde vad avser 
radon, man kan dock inte utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
För att uppnå godtagbara värden i byggnader inom planområdet har det införts en plan
bestämmelse om att "Byggnad där människor stadigvarande vistas ska uppföras i radon
skyddat alternativt radonsäkert utforande ". Bestämmelsen ska tolkas så att vid byggnation 
inom området mäts markradon upp lokalt för val av grundläggningsteknik ( radonskyddat eller 
radonsäkert) så att aktuella riktvärden för inomhusluft uppfylls. Ett radonskyddat byggande 
irmebär att byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utformas så att luft från marken 
förhindras att träoga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste därvid ägnas åt hål
tagningar i golvet för genomföringar etc. Vid ett radonsäkert byggande läggs slangar under 
grunden så att möjlighet fim1s att suga ut radon. 

Mätning av radonhalt i inomhusluft har utförts på åtta ställen inom fastigheten Borås 12. 
Mätningen har genomförts av Landauer nordic, på uppdrag av fastighetsägaren, under vintern 
2011-2012. I det äldre huset mot gatan uppmättes 140bq/m3 och i de nya lägenheterna 
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uppmättes under 30bq/m3. Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metod
beskrivning, i2005 :0 l, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Riskvärdet för mfumiskors hälsa 
är 200 bq/m3 i bostäder. 

Förändrat klimat 
Ett framtida ändrat klimat kan ha havsnivåförändringar, extrema högvattenstånd samt ökad 
frekvens och intensitet av nederbördsmängder till följd. Förändringar i vattennivåer kan även ge 
upphov till erosion, ras och skred. Sedan 2008-01-01 tillämpar Karlshamns kommun riktlinjer 
för grundläggningsnivå med hänsyn till havsnivåförändringar. Riktlinjen innebärande en lägsta 
tillåtna grundläggningshöjd på+ 2,50 meter i kommunens koordinatsystem fdr höjd (RH 00). 
Marknivåer inom planområdet ligger över + l O m. 

Fornlämningar 
Hela planområdet omfattas av fast fornlämning enligt Riksantikvarieämbetets register. Fasta 
forniämningar är lämningar efter människors verksamhet under en längre tid, tillkomna genom 
äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna. Fornlämningen här utgörs av kulturlager och 
bebyggelselämningar från stadens äldsta tid. Tillstånd fdr att bygga på befintligt 
betongfundament samt gräva ledningsschakt har redan sökts och givits, 2009-10-08, i tidigare 
bygglovskede. Länsstyrelsen ansåg i sitt beslut att fornlämningen inom aktuellt område inte är 
av sådan betydelse att den ska utgöra hinder för arbets företaget. Länsstyrelsen bedömde att 
arbetsföretaget inte kommer att påverka fornlämningen negativt. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Det arkeologiska undersökningsarbetet kommer att göras i exploateringsskedet Tillstånd enligt 
kulturminneslagen ska sökas hos Länsstyrelsen i Bleldnge län f6re exploatering av området. 

Bebyggelseområden 
Bostäder, byggnadskultur och gestaltning 
Fastighetenligger i Karlshamns stadskärna, inom den ursprungliga rutnätsstaden. 
Det finns ett äldre gathus inom fastigheten med reveterade och moderniserade fasader från 
1900-talets mitt men med en bevarad volym som är av positiv betydelse fät gatumiljön. Det 
finns även nybyggda hus på fastigheten med totalt 16 hyreslägenheter, varvid det nybyggda 
gatuhuset söder om det äldre gatuhuset har detaljstuderats i bygglov och startbesked för att 
smälta in i gatu- och kulturmiljön. 

De nya byggnaderna, i den norra och östra delen av fastigheten Borås 12, är uppförda med röd 
träfasad. Fasader i gatuhusen är putsade eller reveterade. Den senast tillkomna byggnaden som 
blivit fårdigställd under december 2013 består av träfasad. Byggnaderna är uppförda i två 
våningar enligt nuvarande detaljplan med en liten planavvikelse. N n varande bebyggelse är 
mestadels placerade i fastighetsgräns. I den östra fastighetsgrfu1sen finns en länga med 
förrådsbyggnader, även den i röd träfasad. Bebyggelsen i anslutning till planområdet är 
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varierad. Längs med Kungsgatan och övrig bebyggelse inom kvarteret Borås, finns både trä-, 
puts- och tegelfasader i två eller fler våningar. 

nordöstrafastighetsgränsen 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Fastigheten kommer efter detaljplanens genomförande att bli mer bebyggd än i dagsläget, se 
karta nedan. Detaljplanen medger ändamålen, (BKH) "Bostäder, kontor och handel", längs 
med Kungsgatan. Inne på gården finns ändamålen (BK), "Bostäder, kontor tillåtet i markplan" 
och (B), "Bostäder". För att reglera bebyggelsens utformning längs med Kungsgatan anges 

bestämmelser om takform, takmaterial 
och placering m.m. Bestämmelsen (v,), 
innebär att "Tak ska utföras som 
mansard- eller sadeltak". Slörsta tillåtna 
taklutning är 70 grader". För att 
bebyggelsen ska mälta in i befintlig miljö 
anges att "Taktäckning ska vara lertegel 
eller bandtäckt plåt", (f2). 
Bebyggelsestrukturen i innerstaden är 
mycket karaktäristisk genom sitt strikta 
rutnätsmönster. Bebyggelsen är 
sammanbyggd och ligger till övervägande 
del i fastighetsgräns mot gatan, vilket 
sluter kvarteren och ger staden en stram 
kvarters indelning. Placeringen av ny 
bebyggelse regleras därför i sin placering 

B. vtatt~rnybeJJvgaulr.~ genom planbestämmelse (p1), 
"Byggnader ska placeras i 
fastighetsgräns" då detta är ett starkt 

genomgående bebyggelsemönster i Karlshamns rutnätsstad. Ä ven komplementbyggnader på 
korsmarken ska placeras i fastighetsgräns för att värna om innergården och ge möjlighet till att 
skapa en tilltalande gårdsmilj ö. En bestämmelse om höjd finns angivet för 
komplementbyggnader som ska vara underlägsen övrig bebyggelse inom fastigheten, "Högsta 
totalhöjdför komplementbyggnader såsom uthus m. m är 3,5 meter från medelmarknivå vid den 
enskilda byggnaden". För att ytterligare värna om framtida bebyggelses karaktär anges 
planbestämmelsen, "Byggnad ska väl ansluta till angränsande kulturhistorisk bebyggelses 
karaktär, med särskild hänsyn till volym, materialval och färgsättning", (f,). Byggrätten inom 
fastigheten har begränsats med så kallad korsmark där man inte får uppföra byggnader för att på 
ett tydligt sätt belysa byggrätten. Observera att man får bebygga korsmarken med mindre uthus, 
trappor, balkonger och mindre skärmtak. Bestämmelsen (v2), reglerar "Fönsterfår inte byggas 
motfastighetsgräns i öster och söder". Observera att detta gäller hela den södra fasaden men 

l 
inte alla fasader mot öster. För att säkerställa att tillkommande bebyggelse ska utföras med 
träfasad har bestämmelsen, "Bebyggelse ska i huvudsak utgöras av träfasad", (f,), införts på 
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plankartanfår de byggnader somfinns på gårdenför att värna om gårdsmiljön och den 
b~fintliga trätraditionen somfinns på flera av Karlshamns innegårdar. Trä ska alltså vara det 
fl' amträdande fasadmaterialet på tillkommande bebyggelse. 

Inom planområdet har högsta totalhöjd och högsta byggnadshöjd angetts som höjdbegränsning. 
För att värna utseendet längs med Kungsgatan regleras byggnadshöjden till+ 19meter från 
grundkat1ans nollnivå istället får att som i övriga delen av planområdet använda en totalhöj d. 
Byggnadshöjd är avståndet mellan markens medelnivå till skärningen mellan fasadplanet och ett 
plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Höjden ska räknas från 
den medelnivå som marken har invid byggnaden. Om byggnaden ligger närmre allmän plats än 
sex meter ska dock byggnadshöjden räknas från medelmarknivån på den allmärrna platsen invid 
tomten om det inte finns särskilda skäl att utgå från annat. Bestämmelsen används för att det är 
viktigt att reglera hur byggnaderna upplevs från Kungsgatan. Med bestämmelser om 
byggnadshöjd går det att åstadkomma en jämn takfotshöjd i ett gaturum i en kvartersstruktur, 
vilket innebär att byggnaderna upplevs vara lika höga, även om taket genom takvinkel och 
takkupor egentligen är olika höga. 

Inne på gården fums bestämmelsen, "Högsta totalhöjd i meter över grundkartans nol/plan. 
Skorsten ej inräknad", som är reglerad till+ 23 meter. Observera att det är höjden över 
grundkartans nollplan som anges. Man får alltså inte bygga ett hus på 23 meter utan 23 meter 
över grundkartans nollplan (ca 2 våningar plus takkonstruktion). Del av planområdet har belagts 
med så kallad ringmark "Markenfår byggas under/över med körbart och planterbart bjälklag, 
som ska klara axeltryckfi'ån räddningsfordon. Parkeringfår anordnas". Denna bestämmelse är 
tänkt att möjliggöra till exempel ett parkeringsutrymme satnt planterbart bjälklag ovanpå detta 
som ska kmma fungera som utevistelse för de boende. Någon maximal plushöjd eller minushöjd 
har inte valts då det är svårt att sätta en rättvisande nivå så att fratntida bebyggelse inte blir 
planstridig. 

Fastigheten kommer att bli mer bebyggd än i nuläget men på ett mer lättförståligt sätt än 
begränsningarna som finns den äldre gällande detaljplanen, A41. När planområdet är fullt 
utbyggt enligt detaljplanen finns det möjlighet till totalt 3llägenheter inom fastigheten. Stor del 
av fastigheten är dock redan bebyggd. Planerad bebyggelse bedöms ansluta väl till den 
variationsrika bebyggelsen i kvarteret och i omgivande bebyggelsestruktur. Utfornmingen styrs 
genom väl valda planbestämmelser för att anpassa tillkommande bebyggelse till omgivande 
milj ö. Ny bebyggelse sluter kvarteret på ett positivt sätt utifrån det historiska 
bebyggelsemönstret i Karlshatnos rutnätsstad. Plat1erad byggnadshöjd har anpassats till 
omgivande bebyggelse. För en långsiktig hållbarhet bör tomter i goda lägen utnyttjas så 
effektivt som möjligt i en avvägning till platsens förutsättningar. Här finns närhet till service 
och kommunikationer, vilket medfor att man inte blir beroende av bilen. Det finns även teknisk 
infrastruktur som genom ny bebyggelse får en högre utnyttjandegrad. Planen bedöms inte 
medföra några konsekvenser på bebyggelsestrukturen i staden, utan ses som ett positivt inslag i 
stadsmiljön där det tidigare funnits maskimnässig verksaniliet. 

av fastigheten. 

14 

Förändrad vy i enlighet med ny detaljplan i den 
sydöstra delen av fastigheten. (fotomontage) 
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Antagandehandling 2014-09-03 

Verksamheter och service 
Inga verksamheter finns idag inom planområdet 

Service finns i Karlshamns tätort i form av skola, äldreomsorg, affårer, mathandel m.m 
Planområdet ligger i Karlshamns rutnätsstad ca 240 meter nordost från stortorget. K varleret 
Borås centrala läge innebär en närhet till både offentlig och kommersiell service. Låg-, mellan
och högstadieskola finns strax öster om stadskärnan. Närmsta förskola ligger ca 200 meter norr 
om planområdet Gymnasieskola ligger ca l km sydost om området. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Detaljplanen medger forutom bostäder även kontor och handel i byggnader mot Kungsgatan. 
Handelsändamålet skulle kunna ge utökat utrymme för service. Lokaler för kontor och handel 
måste följa gällande regler vad gäller tillgänglighet, takhöjd, utrymningsvägar m.m. 
Planen möjliggör fdr fler bostäder och verksamheter i centrumnära läge, vilket ger ett ökat 
service- och verksamhetsunderlag i staden och möjlighet för ett ökat utbud. Planen innebär 
också ett ökat behov av parkeringsplatser. 

Lek och rekreation 

Nuvarande förhållanden 

Inom planområdet finns det idag inga områden för lek, rekreation eller naturmiljö. Rekreations
och lekmöjligheter finns i de parker som ligger i stadskärnans utkanter, blandarmat 
Surbrunnsparken som ligger ca 300meter öster om planområdet 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Utemiljö för de boende kommer att förbättras när byggnationen är genomförd. Seskiss nedan. 

Tillgänglighet 

En möjlig ulformning av den yttre 
miljön inom fastigheten Borås 12. 

Tomt som tas i anspråk för bebyggelse ska (om inte är obefogat med hänsyn till terrängen och 
förhållandena i övrigt) kmma användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Inom planområdet finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på kvartersmark Planområdet 
är centralt beläget med gångavstånd till dagligvarubutiker samt med närhet till bussförbindelser. 
Trottoar finns längs med samtliga gator som omger kvarteret Borås. 

Planbeskrivning • Detaljplan för fastigheten Borås 12, Karlshamn 15 
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Trygghet, säkerhet och folkhälsa 
Utifrån brottsförebyggande synvinkel är det angeläget att ta hänsyn till det som kallas 
situationen brottsprevention. Det innefattar de åtgärder som minskar antalet situationer som kan 
resultera i brottslighet. Det kan till exempel handla om att göra brotten svårare att utföra och att 
öka risken att upptäckas. 

Ett exempel på situationen brottsprevention är att flytta cykelställ i ett bostadsområde till ett 
ställe där många passerar. Då är det större risk att den som begår brottet upptäcks. Detsamma 
gäller att träd vid en bilparkering kan hindra översikt och skapa möjlighet att "osynligt" begå 
skadegörelse eller inbrott i parkerade bilar. 

Trånga passager bör belysas och eventuellt planeras så att en viss överblick kan ske från 
närbelägna bostäder. Det är viktigt att försöka undvika "döda vinklar och vrån". 
Höga häckar, plank, uthus/förråd utmed cykel- och promenadstråk och vid sittplatser kan skapa 
otrygghet när man passerar och ge möjlighet till obehagliga situationer. 
Gällande krav vad det gäller utrymningsvägar och räddningsfordons framkomlighet skall 
beal<tas i bygglovskedet 

Forskning visar att vi behöver gröna miljöer så som natur, parker och planteringar för att stressa 
av och återhämta oss. Ju närmare det är till ett grönområde, desto mer används det. Det gröna 
har även många positiva effekter på och stor betydelse för stadsmiljön genom att bland annat 
hålla ett jämnare när klimat, rena luften och avlasta dagvattensystemet 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
En gårdsmilj ö avses att skapas på innegården mellan bebyggelsen. Det är av stor vikt att de1ma 
ges en attraktiv utformning och det vore mycket värdefullt för de boende och för stadsmiljön om 
den kunde skapas så grön som möjligt. Planen medför fler boendemöjligheter i staden, vilket 
ökar antalet människor som rör sig i staden utanför butikernas öppettider. Detta medför ökad 
trygghets- och sälcerhetsaspekt. Innegården kan medföra en attraktiv och sälcer utemiljö. 

Jämställdhet och integration 
Planläggningen av området vänder sig lika mycket till kvinnor som till män. Idag finns en brist 
på bostäder i centralt läge, och sådana bostäder är ofta svåra att skapa då stadens centrum är 
relativt utbyggt. Därmed är det ofta genom förtätning som nytillkommande bebyggelse kan 
tillkomma. 

Föreslagen forändring och konsekvenser 
Planen möjliggör för fler bostäder inom planområdet Ett utökat bostadsutbud i ett centralt läge 
är positivt för kommunen som helhet. 

Barn och ungdomar 
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som rör barn och barnens bästa är 
ständigt närvarande under planeringsarbetet då de är en förutsättning för god stads- och 
samhällsbyggnad. Barnkonventionens bealctande sälcerställs också genom remissförfarandet 
under planprocessen. 

Föreslagen fOrändring och konsekvenser 
Planen möjliggör för fler bostäder inom plan området. Det vore positivt för barn och deras behov 
om uteplatsen kan inrymma en trevlig miljö för barn och ungdomar. Nänmden för barn, ungdom 
och skola och gyronasienämnden får planhandlingar tillsända under både samråds- och 
granskningstiden. 
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Kultur och upplevelser 
Närmaste område med kultur och upplevelser finns i Karlshanms tätort med omnejd. 
Karlshamns kulturkvarter med bland annat museum finns strax väster om planområdet likaså 
Karlshamns stadsbilbiliotek. 

Föreslagen f6rändring och konsel(venser 
Planen möjliggör för fler bostäder, kontor och handel inom planområdet Närheten till centrala 
Karlshamn med dess kulturutbud innebär att fler människor kan ta del av de kulturella 
evenemang som finns vilket på sikt kan innebära att kulturlivet utvecklas ytterligare. 

Gator och vägar 
Inga allmä11na vägar fmllS inom planområdet Området ligger i Karlshamns stadskärna, vilket 
möjliggör ett boende som inte är direkt beroende av bilen som transportmedel. Planområdet 
ansluts via Kungsgatan som är enkelriktad i nordsydlig riktning. På Kungsgatan gäller 
hastighetsbegränsningen 50 km/h. Gång- och cykelväg finns utbyggd långs med Kungsgatan 
väster om planområdet Planområdets centrala placering gör att det finns goda möjligheter att ta 
sig till olika målpunkter i staden med cykel. 

Föreslagen f6rändring och konsekvenser 
De förändringar som denna detaljplan föreslår 
kommer inte att medföra någon större påverkan på 
trafikmångden. 

Angöring och parkering 
I den sydvästra delen av fastigheten finns ett 
underjordiskt garage med tillgång till 17 
parkeringsplatser. In- u ch utfart ~k er gerrum en 
kraftigt indragen garageport från Kungsgatan. 
Parkering sker även ute på Kungsgatan i 
körriktningen. Möjlighet finns även att angöra 
fastigheten via två portar från Kungsgatan. Den norra 
porten är utformad så man kan, vid behov, angöra 
fastigheten med bil. In- och utfart är reglerat i 
befintligt bygglov. 

Föreslagen f6rändring och konsekvenser 
Karlshamns parkeringsnoTill förespråkar ett visst antal platser per 1000 m' våningsyta (räknas 
som dagens bruttoarea J. För handel - 20 platser, butiker- 40 platser och får bostäder- l O 
platser. Detta måste beaktas i bygglovskedet så att parkeringsplatser finns i tillräckligt stor 
utsträckning till de användningar som föreslås. Parkering får anordnas på all korsmark i 
detaljplanen. Del av fastigheten är även belagd med planbestämmelsen "Marken får byggas 
under/över med körbart och planterbart bjälklag, som ska klara axeltryckji-ån 
räddningsfordon. Parkeringfar anordnas". I nuläget planeras dock inga parkeringsplatser ovan 
mark. Bygglov kan bara ges om byggherren redovisar att tillräckligt många parkeringsplatser 
finns att tillgå till de användningar som ansökan gäller. 
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Trafik och transporter 

Kollektivtrafik 

Blekingetrafikens busslinjekarta inom Karlshamn. Planområdet är 
markerat med svart ring. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Antag and e h a n d l i n g 

Fler boende kan generera fler busslinjer och tätare avgångar vid behov vilket är positivt. 

Störningar 
Under byggnation av ny bebyggelse kan tidsbegränsade störningar i form av spräng- och 
byggljud samt vibrationer uppkomma samt transporter med tung trafik. 

Buller 
Fastigheten Borås 12ligger i centrala Karlshamn där det idag förekommer flera olika ljudkällor. 
Den mest dominerande är buller från trafiken som passerar. På Kungsgatan gä1ler 
hastighetsbegränsningen 50 km/h. Enligt en trafikmätning utförd av Karlshamns kommun i 
september 20 Il ligger dock medelhastigheten på runt 25 km/h. Gatans beläggning är släta 
storgatstenar och består av ett körfåll med parkeringsplatser längs med högersidan i förhållande 
till körriktningen. En översiktlig bullennätning och bullerberäkning har gjorts på Kungsgatan 
82, cirka100m söder om planområdet Trafikflödena har av kommunens trafikingenjör 
bedömts vara likvärdiga vid de olika fastigheterna. Bullerberäkningen, baserad på tidigare 
mätningar och redovisade trafikmängder, visar att bullernivån vid befintlig fasad (Kungsgatan 
82) mot Kungsgatan vid mättillfållet låg på 62 dBA ekvivalent dygnsnivå. Gä1lande riktvärden 
på 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad (för nybyggnation) översiaids därmed med 7 
dBA. Situationen bedöms vara likvärdig vid gatubyggnader i planområdet 

I Boverkets "Buller i planeringen- Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg
och spårtrafik" anges riktvärdena och även vilka avsteg som kan göras från dessa. Boverket 
anger att det i vissa fall kan vara motiverat att göra avsteg från huvudregeln i de allmänna råden. 
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Avvägningar mellan kraven på ljudmiljön och andra intressen bör kunna övervägas i centrala 
delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad 
kvartersstruktur. I stadsmiljöer med höga störningsnivåer eller i situationer där förväntningar på 
god ljudmiljö är särskilt höga hos blivande hyresgäster eller boenden bör byggnaders 
utfonnning ske med ljudklass C eller bättre som ljudklass B eller A. Hela centrala Karlshamn 
ligger inom område med förbud mot transport med farligt gods. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Tillkommande bebyggelse kommer att medföra en knapp ökning av trafik i området och 
bedöms inte medfåra någon påtaglig påverkan på närliggande miljö eller bostäder. Det centrala 
läget gör att förutsättningarna ökar för ett minskat bil beroende. Eftersom befintlig bebyggelse 
sluter kvarteret mot gatan så skapas en tyst eller ljuddämpad gärdssida med möjlighet till 
vistelse på skyddade uteplatser/balkonger. Goda möjligheter finns får att i planområdet kunna 
skapa en bra boendemiljö ur bullersynpunkt om Boverkets principer används. 

Teknisk försörjning 
Vatten, spillvatten och dagvatten 
Kommunal VA-service och ledningar för dagvatten finns intill fastigheten. Inga fårändringar 
krävs i och med planens genomförande men fördröjande åtgärder får dagvatten är dock 
önskvärt. 

Föreslagen forändring och konsel,venser 
Dagvatten från planområdet kan omhändertas i det kommunala ledningssystemet. Förändringar i 
dagvattenavledningen kan dock få stora konsekvenser på nedströms liggande ledningsavsnitt. 
Fördröjande åtgärder är därför önskvärt inom planområdet för att stoppa upp och ge ett järnnare 
flöde av dagvatten till systemet. Exempel på fördröjande åtgärd är bland annat öppna 
dagvattensystem, där vattnet ses och används som en resurs i utformningen av utemiljön. 
Vegetation och gröna ytor tar upp dagvatten på ett effektivt sätt. I aktuell detaljplan kommer 
viss del av marken att planteras med gräs samt annan typ av vegetation i form av rabatter längs 
med flera av husen. Se illustration angående utemiljön på sidan 15. 

Avfall 
Området ingår i hämtningsområde för hushållsavfall. Uppsamlingsutrymme för avfall anpassas 
och utrustas för källsortering och omhändertagande av avfall enligt kommunens råd och 
anvisningar. Uppsamlingsplatsen skall vara lättillgänglig för hämtningsfordon. Se illustration på 
sidan 15 var uppsamlingsplatsen är tänkt att placeras inom fastigheten. 

Värme 
Fastigheten Borås 12 är ansluten till fjärrvärmenätet. 

El, tele, bredband 
Elförsörjning finns utbyggd i området. Koncessionshavare är Karlshamn Energi AB. Telia 
Sonera AB är huvudman för teleanläggningar. Möjligheterna till bredbandskoppling borde vara 
stora då fastigheten ligger centralt i Karlshamn. 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås till lO år från den dag planen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Det finns ingen allmän plats inom planområdet 
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Organisatoriska frågor 
Tidplan 

Anta g a n d e ha n d l i n g 

För genomförandet av planen samt utbyggnad av V A, el etc. ansvarar exploatören. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen i enlighet med tecknat planavtal 
med fastighetsägaren. 

Kommunen är huvudman får allmänna vatten- och avloppsledningar och svarar för drift och 
underhåll fram till anvisad fårbindelsepunkt. 

Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för byggande, anläggande, drift och underhåll av egna 
byggnader och anläggningar samt egen mark inom kvartersmark och inom den egna 
fastighetens gränser. Markägaren ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar av 
ledningsdragning inom den egna fastigheten. Karlshamn Energi AB är huvudman för allmänna 
elledningar och fjärrvärmeledningar. Telia Sonera AB är huvudman för teleanläggningar. 

Avtal 
Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren. 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildning och fastighetsplan 
Ingen fastighetsbildning krävs. Någon äldre fastighetsplan finns inte som behöver upphävas i 
samband med planarbetet Detta har redan gjorts i ticligare bygglovskede, som separat ärende, 
enligt äldre PBL. Om avstyckning sker kommer samverkan mellan fastigheterna sannolikt bli 
aktuellt och servitut kan komma att krävas för att trygga tillfarten till nybildade fastigheter. 

AktuelldetaljplangränsartillfastigheternaBorås 1,2,3,4, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18och 19.De 
fastigheter som främst berörs av föreslagen detaljplan är fastigheterna som gränsar till Borås 12 
i öst och söder eftersom bebyggelse avses att tillkomma i anslutning till fastighetsgränsen vilket 
då påverkar sikt och vyer. I den norra delen sker inga fårändringar ijämfårelse med dagens 
si !nation, då den norra delen av fastigheten är utbyggd enligt detaljplanen. Stor del av 
planområdet är idag bebyggt vilket bedöms innebära en relativt liten påverkan på 
omkringliggande fastigheter och kvarteret som helhet. Tillko111l11ande bebyggelse kommer att 
medfåra en knapp ökning av trafik i mmådet och bedöms inte medföra någon påtaglig påverkan 
på närliggande miljö eller bostäder. Utformningen styrs genom väl valda planbestämmelser för 
att anpassa tillkommande bebyggelse till omgivande miljö. Ny bebyggelse sluter kvarteret på ett 
positivt sätt utifrån det historiska bebyggelsemönstret i Karlshamns rutnätsstad. Planerad 
byggnadshöjd har anpassats till omgivande bebyggelse. För en långsiktig hållbarhet bör tomter i 
goda lägen utnyttjas så effektivt som möjligt i en avvägning till platsens fårutsättningar. Här 
finns närhet till service och kommunikationer, vilket medfår att man inte blir beroende av bilen. 
Det finns även teknisk infrastruktur som genom ny bebyggelse får en högre utnyttjandegrad. 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kostnaderna får arbetet med detaljplanen betalas av fastighetsägaren. Dessa kostnader regleras i 
ett upprättat och undertecknat avtal mellan Karlshamns kommun och exploatören. 

Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning 
Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar bekostas av 
exploatören. Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn till åtgärd (byggnation 
etc.) initierad av exploatören bekostas av densamme. 
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Avstyckning som innebär att ytterligare fastigheter bildas kan komma att föranleda 
anslutningskostnader för el och V A. Ä ven servitut kan komma att krävas för att trygga tillfatten 
till nybildade fastigheter. För dessa kostnader ansvarar fastighetsägaren. 

Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhåll anden, förekomst av 
markföroreningar eller höga radonhalter kommer att belasta bygglovssökanden/den enskilde 
fastighetsägaren. 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
Mifo l utredning angående miljöföroreningar finns samt översiktlig miljöteknisk undersökning. 

Resurshushållning 
Planen utnyttjar befintlig infrastruktur och ger utökat underlag för bostäder i centrala 
Karlshamn. Det centrala läget gör att det finns möjligheter att lösa V A, bredband, tele, el på ett 
smidigt sätt. Behovet av nya bostäder är stort i kommunen. Om detaljplanen genomförs medför 
den att fler kan få tillgång till bostäder samt kontor och handelslokaler. En god boendemiljö 
erbjuds inom planområdet med ett bra läge där tillgången på service, skolor och omsorg på lokal 
nivå är bra och kollektivtrafiken är väl utbyggd. Befintlig infrastruktur kan utnyttjas och därmed 
medverkar detaljplanen i hög grad till skapandet av ett långsiktigt hållhatt samhälle, vilket 
tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse. 

Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av planarkitekterna Safi Ridbäck och Nina Mal o, 
stadsmiljöavdelningen, i samråd med övriga berörda kommunala tjänstemän. 

Karlshamn den 3 september 2014 

NinaMala 
Planarkitekt 

Emina Kovacic 
Stadsarldtekt 
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Detaljplan för fastigheten Borås 12, Karlshamn, 
Karlshamns kommun, Blekinge län 

GRANSKNINGSUTLATANDE 

Granskningsförfarandet 
Detaljplaneförslaget har varit föremål för granskning under tiden 5 maj tilll3 juni 2014. 
Handlingarna fanns tillgängliga för granskning på Stadsmiljöavdelningen, Rådhuset i Karls
hamn samt på biblioteket i Karlshamn. Delar av granskningsmaterialet har även presenterats 
på Karlshamns kommuns hemsida, under adressen: www.karlshamn.se/planer. 

Kungörelse om granskning anslogs på kommunens anslagstavla onsdagen den 30 april 2014 
och infördes i ortstidningarna lördagen den 3 maj 2014. Underrättelse om granskningen, 
d v s kungörelsen samt planhandlingar, sändes onsdagen den 30 april2014 till kända sakä
gare enligt fastighetsförteckning daterad den 9 april 2014, Länsstyrelsen i Blekinge län och 
andra som bedömts ha ett väsentligt intresse av planförslaget enligt sändlista. 

Synpunkter före granskningen 
Yttranden inkomna i samband med samrådet finns refererade och kommenterade i av bygg
nadsnämnden godkänd samrådsredogörelse, daterad den 23 april 2014. 

Inkomna yttranden under granskningstiden 
I samband med granskningen inkom totalt 19 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och 
kommentarer ges med kursiv text. Yttranden i sin helhet finns tillgängliga på stadsmiljöav
delningen. 

l. Länsstyrelsen i B lekinge län synpunkter 
2. Kommunstyrelsen inget att erinra 
3. Tekniska nämnden inget att erinra 
4. Fritidsnämnden inget att erinra 
5. Socialnämnden inget att erinra 
6. Räddningstjänsten inget att erinra 
7. TeliaSonera Skanova Access AB synpunkter 
8. Västblekinge Miljö AB inget att erinra 
9. E. ON Elnät Sverige AB inget att erinra 
10. MSB inget att erinra 
11. Lantmäterimyndigheten synpunkter 
12. Polismyndigheten i Blekinge län inget att erinra 
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13. skogsstyrelsen 
14. Svenska kraftnät 
15. Miljöförbundet Blekinge Väst 
16. Marie och Roland Olsson 
17. Jonas Lindström 
18. Stina Lindström 
19. Ingrid Å gård 

Antagandehandling 

inget att erinra 
inget att erinra 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar och 
företag 

1. Länsstyrelsen i Blekinge län (yttrande inkom den 4 juni 2014) 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Området för ny detaljplan omfattas av riksintresseområde för kulturmiljö Karlshamns stad, 
Kastellet och Boön (K6) enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen ser positivt på att tomt
mark kan nyttjas på ett ändamålsenligt sätt för stadens behov av byggnader och anser att ny 
bebyggelse bör utformas utifrån principer som stärker riksintresset för kulturmiljö. 

Kommentar: Noteras. Bebyggelsens utformning regleras genom planbestämmelsen, 
"Byggnad ska väl ansluta till angränsande kulturhistorisk bebyggelses karaktär, med 
särskild hänsyn till volym, materialval och färgsättning". För att ytterligare reglera 
bebyggelsens utformning längs med Kungsgatan anges bestämmelser om takform, 
takmaterial och placering m. m. Även placeringen av ny bebyggelse regleras genom 
planbestämmelseför att anpassas till den rådande bebyggelsestrukturen: "Byggnader 
ska placeras i fastighetsgräns ". 

Synpunkter på sådant som l<an aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap lO§ PBL/2010:900) 
och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas av Läns
styrelsen. 

Kommentar: Noteras. 

2. Kommunstyrelsen (yttrande inkom den 4 juni 2014) 
Inget att erinra mot planförslaget 

Kommentar: Noteras. 

3. Tekniska nämnden (yttrande inkom den 3 juni 2014) 
Tekniska nämnden beslutar stödja de tekniska enheternas yttranden. 

V A-enheten, fastighetsenheten, trafikenheten, driftenheten och gatuenheten har inget att er
mra. 

Kommentar: Noteras. 

4. Fritidsnämnden (yttrande inkom den 2 juni 2014) 
Inga synpunkter. 
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Kommentar: Noteras 

5. Socialnämnden (yttrande inkom den 27 maj 2014) 
Avstå från att avge synpunkter. 

Kommentar: Noteras. 

6. Räddningstjänsten (yttrande inkom den 5 maj 2014) 
Inget att erinra. 

Kommentar: Noteras 

2014-09-03 

7. TeliaSonera Skanova Access AB (yttrande inkom den 5 maj 2014) 
Meddelar att tidigare remissvar fortfarande gäller och då detta finns noterat i underlaget finns 
inget vidare att invända. 

Kommentar: Noteras. 

8. Västblekinge Miljö AB (yttrande inkom den 12 maj 2014) 
Ingen anmärkning på planen om avfallshanteringen ordnas enligt handlingarna. 

Kommentar: Noteras. 

9. E.ON Elnät Sverige AB (yttrande inkom den 5 juni 2014) 
Området berör inte E. ON :s koncessionsområde för elnät och tar därmed inte ställning till 
plan förslaget. 

Kommentar: Noteras. 

10.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (yttrande inkom den 
1 O juni 2014) 

A v står från att yttra sig. 

Kommentar: Noteras. 

11. Lantmäterimyndigheten (yttrande inkom den 9 september 2013 och 
den 11 juni 2014) 

Kommentar: Yttrande inkommit under samrådsskedet har missats i samrådsredogörel
sen och ej sammanfattats eller kommenterats. Då det är samma yttrande, som skickats 
in under granskningsskedet, kommenteras det nedan. 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig genomgång av 
planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomfårandefrågor. Lant
mäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande frågeställningar. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Hänvisning till tidigare yttrande: 
Ligger de kommunala vatten- och avloppsledningarna i kvartersmark bör där kompletteras 
med ett u-område. 
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Kommentar: Fastigheten Borås 12 är i dagsläget ansluten till vatten, spillvatten och 
dagvatten i Kungsgatan. Kommunen har således inga ledningar inom kvartersmark. 

Överst på sidan 21 står det: "Fastighetsreglering som innebär att ytterligare fastigheter bil
das ... ". Fastigheter bildas genom avstyckning så fastighetsreglering bör ersättas med avstyck
ning. 

Kommentar: Planbeskrivningen ändras enligt ovanstående. 

Om fastigheter nybildas inom kvarteret kornmer tillfarten till dessa att behöva tryggas genom 
servitut. Detta bör framgå av planförslaget 

Kommentar: Information om eventuellt framtida servitut på grund av nybildning av 
fastigheter införs i planbeskrivningen. 

12. Polismyndigheten i Blekinge län (yttrande inkom den 11 juni 2014) 
Inga synpunkter. 

Kommentar: Noteras. 

13. skogsstyrelsen (yttrande inkom den 13 juni 2014) 
Inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 

14. Svenska kraftnät (yttrande inkom den 13 juni 2014) 
Inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 

15. Miljöförbundet Blekinge Väst (yttrande inkom den 16 juni 2014) 
Miljöförvaltningen anser fortfarande att det är önskvärt med en enklare bullerberäkning. Då 
blir det, utöver att säkerställa en god utomhusmilj ö, sannolikt även lättare att bedöma mer ex
akt vilken ljudklassning man bör sätta som krav för tillkommande bebyggelse. 

Miljöförvaltningen anser även att plankartan bör kompletteras med krav på vilken ljudklass 
som ska gälla. I nuläget står endast om skydd mot radon på plankartan. 

Om Karlshamns kornmun inte avser att ta fram teoretiska bullerberäkningar för att säkerställa 
att bullermiljön blir så som man tror utifrån tänkt utformning, kan miljöförvaltningen komma 
att förelägga om bullermätningar i samband med att byggnaderna tas i bruk, t ex i samband 
med eventuella klagomålsärenden. 

Kommentar: På Kungsgatan gäller hastighetsbegränsningen 50 km/h. Enligt en trafik
mätning utförd av Karlshamns kommun i september 2011 ligger dock medelhastigheten 
på runt 25 km/h. Gatans beläggning är släta storgatstenar och består av ett enkelriktat 
körfält med parkeringsplatser längs med högersidan i förhållande till körriktningen. 
En översiktlig bullermätning och bullerberäkning har gjorts på Kungsgatan 82, cirka 
l 00 m söder om planområdet. Trafikflödena har av kommunens trafikingenjör bedömts 
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vara likvärdiga vid de olika fastigheterna. Bullerberä/m ingen, baserad på tidigare mät
ningar och redovisade trafikmängder, visar att bullernivån vid befintlig fasad (Kungs
gatan 82) mot Kungsgatan vid mättillfället låg på 62 dBA ekvivalent dygnsnivå. Det 
finns möjlighet att skapa en tyst sida eftersom fasaden längs med Kungsgatan i princip 
helt sluter fastigheten. Aven Länsstyrelsen anser att avstegsregler i enlighet med, Bul
ler i planeringen, Allmänna råd 2008: l från Boverket, kan tillämpas för aktuellt plan
område. 

Att i planen ange särskilda bestämmelser i frågor som redan regleras i annan lagstift
ning eller i föreskrifler anser Stadsmiljöavdelningen olämpligt. Om Boverkets 
Föreskrifler skulle komma att skärpas eller mildras riskeras att planens bestämmelser 
blir felaktiga gentemot dessa. 

Yttranden från enskilda 

16. Marie och Roland Olsson, Borås 4 (yttrande inkom den 12 juni 2014) 
Vi motsätter oss att detaljplaneändring sker på en enskild fastighet i ett kvarter, detta ger inte 
övriga fastighetsägare samma möjlighet i ett längre perspektiv. Om detaljplanen skall ändras 
efterhand för fastighet efter fastighet och kvarter efter kvarter kommer stadskärnans "riksin
tresse för kultnrmiljövården" att bli ett fullständigt gytter. 

Kommentar: I aktuellt detaljplanärende kommer enbart fastigheten Borås 12 att ingå i 
detaljplanen eftersom fastighetsägaren själv tagit initiativ till ett nytt planärende vilket 
allafastighetsägare har rätt att göra. Planarbeten initieras och bekostas enligt plan
och bygglagen av den som har nytta av planen. Det är byggnadsnämndens roll att av
göra om det är lämpligt att genomföra detaljplanen. Byggnadsnämnden beslutade 2012-
11-07 att pröva planansökan i en detaljplan. 

En strategisk miljöbedömning måste göras då området innefattas i riksintresseområdet för 
kulturmiljö Karlshamns stad, Kastellet och Boön för att bedöma riskerna/konsekvenserna av 
att upprätta enskilda detaljplaner per fastighet. Att bedöma helheten av ändamålsenligt nytt
jande är omöjlig då de övergripande styrmedlen fortlöpande kan förändras, vilket i sin tur 
äventyrar att utformningen av ny bebyggelse sker utifrån de principer som stärker riksintres
set för vår kulturmiljö och dess värden. 

Kommentar: Det är Länsstyrelsens uppgift att granska kommunens planer för att se till 
att riksintressena inte påverkas betydligt eller skadas. Länsstyrelsen har bedömt att nu 
aktuell planläggning inte påverkar riksintresset for kulturmiljö på ett negativt sätt. 
Länsstyrelsen ser positivt på att tomtmark kan nyttjas på ett ändamålsenligt sätt för 
stadens behov av byggnader och anser att ny bebyggelse bör utformas utifrån principer 
som stärker riksintresset för kulturmiljö. En behovsbedömning/avgränsning av miljö
konsekvensbeskrivning har genomförts i samband med planarbetet. Byggnadsnämndens 
ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning i aktuellt planärende är att 
ett genomforande av detaljplanen inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den me
ning som avses i plan- och bygg/agen, P BL. 

I kommunens viljeyttring gällande Karlshamns rutnätsstad framgår att stor hänsyn skall tas 
till de kulturhistoriska kvaliteer som präglar riksintresset för kultnrmiljövården. "Den klarhet 
som finns mellan gaturum, och gårdsmiljöer samt de kvaliteer som var och en av dessa delar 
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har, utgör stadens särprägeL" Om detta är en viljeyttring för hur våra kvarter skall behandlas 
måste ny bebyggelse planeras och utformas på ett sådant sätt att det harmonierar med befint
lig miljö. I dagsläget är en lägre (uppskattningsvis 3,0- 3,5 m hög) industribyggnad uppförd i 
tomtgräns mot Borås 4, 7 och 10 och mot Borås 3 utgörs gränsen av ett plank i motsvarande 
höjd. De aktuella byggnaderna på fastigheten Borås 12, är planerade på kvarterets högst be
lägna fastighet, detta måste bealdas för att bevara kvarterets särdrag även vid nybyggnation. 
Det har även framkommit att ur ekonomisk synpunkt måste byggnationen vara i minst 2 vå
ningar annars får fastighetsägaren inte ekonomi i byggnationen. Detta anser vi anmärknings
värt att det skall tas med i beräkningen av samhällsbyggnadsförvaltningen/Stadsmiljöavdel
ningen, det vore mer aktuellt att tillvarata stadens särdrag, än att förfula miljön på grund av 
att fastighetsägares ekonomiska intressen skall ges fördeL 

Boendemiljö måste prioriteras före "fastighetsägares ekonomiska" "miljö" (intressen) där 
maximalt antallägenheter går före att en öppen och trevlig miljö råder i harmoni med övriga 
kringliggande fastigheter. 

Kommentar: En stad är inte statisk utan det pågår en ständig förändringsprocess, så 
även i Karlshamn. Staden måste utvecklas vilket kan innebära att utsikt och vyer för
ändras, men å andra sidanfår fler människor möjlighet att bo och arbeta i centrum. Att 
fler bostäder och arbetsplatser tillkommer är positivt för invånarna och kommunen 
som helhet. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som på
verkar såväl tillväxten som välfärden i kommunen. Den föreslagna bebyggelsen i form 
av en förtätning i centrala Karlshamn är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Karls
hamn tillförs attraktiva bostäder i ett centralt och eftertraktat läge med god tillgänglig
het till såväl service, kollektivtrafik som park- och naturområden. 

Vid planläggning måste alla intressen lyftas och vägas mot varandra och i det ingår 
den ekonomiska aspekten i genomförandet. Det finns ingen anledning att bekosta ett 
planarbete som sedan inte går att geno711[öra på grund av ekonomiska förutsättningar i 
den planerade bebyggelsen. 

Om byggnation tillåts med max +23 m över grundkartans nollpunkt i gräns mot fastigheterna 
söder och öster om Borås 12, kan det antas att den i handlingarna så väl beskrivna innergårds
miljön på Borås 12 blir ganska mörk och att den byggnad som ligger tätt på innanför (norr 
om) kommer inte att vara särskilt attraktiv att bo i, då byggnaden i gräns söder om inner
gårdsbyggnaden helt kommer att överskugga fastigheten Borås 12 med sin dominans. Detta 
kan i sin tur, viket inte är relevant här, men om än så viktigt för fastighetsägaren, ge större 
ekonomiska fårluster än att minska byggnaden i tomtgräns mot fastigheterna Borås 10, 7, 4 
och 3 med ett våningsplan efter befintlig byggnad på fastigheten Borås 10. 

Det måste vara viktigare för Samhällsbyggnadsförvaltningen/Stadsmiljöavdelningen att ta 
hänsyn till boendekvalile och boendemiljö än att försöka trycka in maximalt antallägenheter 
på minimal yta. Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningen/Stadsmiljöavdelningens egen utsago 
har man i uppdrag att skapa möjligheter för uppförande av 100 lägenheter per år i Karlshamn 
och då måste detta ske med hänsyn till befintlig miljö, inte i desperation. Och om de ekono
miska aspekterna har högre prioritet i det aktuella fallet, för att tillgodose fastighetsägaren, 
kanske stadsmiljöavdelningen skall föreslå ett höghus. 

Kommentar: Förtätning är något som sker i många städer och inom flera kvarter i 
Karlshamn, till exempel inom kvarteret Uppsala, Norrköping och Nyköping. Samtidigt 
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måste hänsyn tas till befintligaförhållanden och riksintressetför kulturmiljön. Total
höjden har minskats till + 23 meter efter sarnrådsskedet. 

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl till
växten som välfärden i kommunen. Planeringenför att utveckla boendet ar därför en viktig 
del i Karlshamns kornmuns strategiska planering. Kornmunfullmäktige antog i december 
2012 ett bostadsförsörjningsprogramfor Karlshamns kornmun samt en handlingsplanfor 
åren 2012-2017. I handlingsplanen påtalas att kommunen behöver stimulera, verkaför och 
skapa forutsättningar för nyproduktion och utökning av antalet bostäder for att öka rörlig
heten och skapa positiva flyttkedjor samt skapa förutsättningar för större iriflyttning till 
kommunen. 

Ett höghus skulle inte vara aktuellt i denna miljö. 

BUP, "Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad" är i dagsläget inte politiskt 
antagen. Men är detta dokument politikernas framtida intensioner, bör BUP först antas som 
ett politiskt styrdokument för det fortsatta planarbetet innan fler förfulande byggprojekt hin
ner eller kan aktualiseras. 

Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad (BUP) skall därför antas innan nu
varande och framtida planärenden fortsätter eller påbörjas. 

Kommentar: Detaljplanen har tagits fram med hänsyn till vad som står i B UP: en även 
om denna ännu inte är politiskt antagen. B UP: en är ett tematiskt tillägg till översikts
plan, Karlshamn 2003, som avses att antas i slutet av 2014. stadsmiljöavdelningen tar 
vanligtvis hänsyn till de program och strategier som arbetas fram under tiden en de
taljplan görs. 

Att i fastighetsgräns tillåta höga byggnader på 2 våningar och max +23 m över grundkartans 
nollpunkt kommer att innebära att den planerade byggnationen avviker markant från övrig 
byggnation på innergårdarna. Byggnationen skulle, genom utökad höjd och ändrat utförande 
utgöra ett betydligt mer dominerande inslag i området/kvarteret än de relativt anspråkslösa 
befintliga byggnaderna som gränsar till fastigheterna Borås 10,7, 4 och 3. 

Under rubriken Plandata, "Läge och areal", beskrivs både fastigheten Borås 12 samt även en 
begränsad beskrivning av hela kvarteret Borås, beskrivning begränsas till att ange mot vilka 
gator kvarteret Borås gränsar till, övrig handläggning utgår endast från kvarteret Borås 12 
utan att ta hänsyn till övrig befintlig bebyggelse i kvarteret i sin helhet. För att ändra planen 
för Borås 12 bör hela kvarteret innefattas och inte bara beskrivningen av arrgränsade gator. 

Det är av lika stor vikt att ta hänsyn till de omkringliggande fastigheternas innergårdar som 
det är att det "ser" fint ut med fina fasader ut mot gatorna. Därför berörs hela kvarteret av 
en planändring, våra innergårdar där vi, fastighetsägare och eller våra hyresgäster, bor och 
verkar skall inte behöva "drabbas" av förfulande byggnationer som inte harmonierar med be
fintliga byggnationer bara för att det påverkas av ekonomiska intressen. 

Kommentar: Platsen bedöms tåla en totalhöjd på + 23 meter, vilket innebär två våningar 
som övrig bebyggelsen inom fastigheten. Majoriteten av bebyggelsen inom kvarteret har 
två våningar och ibland fler. Aktuell detaljplan gränsar tillfastigheterna Borås J, 2, 3, 
4, 7, l O, 14, 15, 16, 17, 18 och 19. De fastigheter som fi'ärnst berörs av föreslagen de
taljplan är fastigheterna som gränsar till Borås 12 i öst och söder eftersom bebyggelse 
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avses att tillkomma i anslutning tillfastighetsgränsen I den norra delen sker ingaför
ändringar i jämförelse med dagens situation, då den norra delen av fastigheten är ut
byggd enligt detaljplanen. Se vidare tidigare kommentarer. 

Ang. förorenad mark. 
I samband med provtagning påvisades föroreningar i provpunktema Karlshamn l till Karls
hamn 4, Miljöförbundet har granskat och bedömt "att om inga betydande grävnings- eller 
schaktningsarbeten utförs kan ärendet avslutas". I samband med nybyggnation kommer 
förmodligen "betydande grävnings- och schaktningsarbeten utföras". 

Hur kommer kontrollen av att föroreningarna inte sprids att utföras? 

Kommentar: Enligt 4 kap 14 §P BL får kommunen bestämma att lov till en åtgärd 
som innebär en väsentlig ändring av markens användning endast får ges under förut
sättning att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att en mark
förorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tom
ten. Detaljplanen kommer att regleraföroreningar genom planbestämmelsen: "Lov 
till åtgärder får endast ges under förutsättning att markens lämplighet för bebyg
gande har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- el
ler säkerhetsåtgärd har vidtagits". Kommer betydande grävnings- eller schaktnings
arbeten att genomföras inom fastigheten måste markens lämplighet säkerställas för 
att förhindra spridningsförutsättningarna och exponeringsrisken av höga halter av 
PAH och metaller. Det är fastighetsägarens skyldighet att ansvaraför dejörare
ningar somfinns på fastigheten. Miljöförbundet är tillsynsmyndighet och insatta i ak
tuellt planärende. 

Det framgår även i texten under rubriken "Bebyggelseområden" att "planerad byggnadshöjd 
har anpassats till omgivande bebyggelse och för en långsiktig hållbarhet bör tomter i goda 
lägen utnyttjas så effektivt som möjligt i en avvägning till platsens förutsättningar". Det 
framgår tydligt att någon studie av omkringliggande bebyggelse inte gjorts då det till större 
delen av berörd gräns i dag är plank respektive fabriksvägg i ett våningsplan med pulpettak. 
Vi motsätter oss att ny byggnation skall tillåtas till mer än dubbla höjden i tomtgräns. "Det 
framgår även att planen inte bedöms medföra några konsekvenser på bebyggelsestrukturen i 
staden utan ses som ett positivt inslag i stadsmiljön" Vad är det som är positivt i stadsmiljön 
på innergårdar, om det uppförs höga byggnader som inte harmonierar med kringliggande fas
tigheters byggnader? Det som ligger till grund för bedömningen är troligtvis det att i utred
ningen har man bara sett till fasader etc. ut mot gatan, hur det ser ut på innergård eller kring
liggande fastigheter har ingen tagit hänsyn till. 

Eftersom krav på fasader etc. i gatumiljön ställs bör även likalydande krav gälla mot augrån
sande fastigheter i innergårdsmiljö då det är minst lika viktigt att byggnader hannonierar och 
smälter in i fårg och form mot befintlig byggnation även på innergårdarna. Innergårdens 
miljö är oftast viktigare eftersom det är som det beskrivs i planbeskrivningen citat: "Det är av 
stor vikt att denna (gårdsmiljön) ges en attraktiv utformning och det vore mycket värdefullt 
för de boende och för stadsmilj ön om den kunde skapas så grön som möjligt". 

Detta måste även innebära att hänsyn skall tas till befintlig miljö, vi påpekar än en gång att 
ingen från stadsmiljökontoret har tydligen varit på plats för att se den befintliga omkringlig
gande miljön och som nu berörs av aktuell byggnation på Borås 12. 
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Vi har en attraktiv miljö som är väl utformad och för oss boende är det värdefullt att i stads
miljön ha kunnat skapa och vidmakthålla en attraktiv gårdsmilj ö. Vi vill behålla vår stads
miljö, och kan så göra om hänsyn, i samband med nybyggnation på Borås 12, tas till de som 
redan är befintligt. Vilket kräver, att skall planändring till, skall den innefatta hela kvarteret 
eller bibehålls nuvarande stadsplan med dess rättigheter och möjligheter. 

Det beskrivs även i Planbeskrivningen att forskning visar att vi behöver gröna miljöer som 
natur parker och planteringar för att stressa av och återhämta oss. Ju närmare vi har till grön
område desto mer används det. Det gröna har även positiva effekter på och stor betydelse för 
stadsmiljön genom att bland annat hålla ett jämnare när klimat, rena luften och avlasta dagvat
tensystemen. 

Det beskrivs även att en gårdsmiljö avses att skapas på innergården mellan bebyggelsen på 
fastigheten Borås 12. När man granskar Plankartan så tydliggör den att de "avstressande 
grönområden" som beskrivs, troligtvis inte kommer att påverka närklimatet särskilt 
nämnvärt, men bibehålls en öppen miljö inne i kvarteret Borås utan höga byggnader mot an
gränsande innergårdar kan dagens närklimat i alla fall bibehållas. 

Utlämnad granskningshandling tar ingen hänsyn till befintlig bebyggelse utan tittar till och 
beskriver förändringar och konsekvenser för det nya planområdet Borås 12 och stadsmiljön 
mot Kungsgatan. 

Kommentar: En stad är inte statisk utan det pågår en ständig förändringsprocess, så även 
i Karlshamn. Staden måste utvecklas vilket kan innebära att utsikt och vyer förändras, men 
å andra sidanfår fler människnr möjlighet att hn nch arheta i centrum. Platsen har tidi
gare bestått av en verkstad och att man nu väljer att bebygga platsen med framförallt bo
städer är positivt för stadens bebyggelsestruktur men även för kommunen som helhet då 
fler människor får ta del av centrala Karlshamn. En verkstadsbyggnad kan inte järnforas 
med byggnad for bostäder då det är två skilda ändamål med olika krav på funktionalitet 
och utforande. Att planera for bostäder i centrala Karlshamn ger ett större värde för stads
miljön. 

I ovanstående text anges ett antal frågeställningar och påpekade brister som, utan att vara 
specificerade nedan, skall beaktas och ses som synpunkter som vi, fastighetsägare till Borås 
4, Karlshamn, Karlshamns kommun, har, på det bearbetade förslaget till ny detaljplan för 
kvarteret Borås 12, Karlshamn, Karlshamns kommun. 

Vi motsätter oss att en enskild stadsplaneändring av en fastighet i ett bostadskvarter 
genomförs. 

Vi motsätter oss att byggnation i två våningar upp till +23 meter över grundkartans nollplan 
får ske i tomtgräns mot angränsande fastighet, Borås 4. 

Vi motsätter oss även att byggnation får ske i fastighetsgräns högre än i dag befintliga 
byggnader. 

Fram till och med befintlig byggnad på fastigheten Borås 1 O kan det harmoniera med max 2 
våningsplan, (upp till +23 meter över grundkartans noll plan) då dessa byggnader då hamnar i 
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samma höjd och efter byggnad på Borås l O är det lämpligare med l våningsplan då det har
monierar med angränsande fastigheter med likvärdig höjd som befintlig industrivägg. Vi krä
ver syn från de kringliggande, berörda fastigheterna för att därigenom skapa en bild av hur 
den planerade byggnationen avviker från kringliggande byggnader. Byggnaderna skulle ge
nom ökad höjd och ändrat utförande mot nuvarande industribyggnad utgöra ett betydligt mer 
dominerande inslag i områdets befintliga bebyggelse. 

Vi kräver att fårg, form och utformning av fasader mot angränsande fastigheter anpassas för 
att smälta in. 

Vi kräver att takkonstruktioner beskrivs i planbestämmelsen och begränsas till pulpettak för 
att minimera byggnaders höj d. 

Vi kräver att hänsyn tas till omkringliggande fastigheter och innegårdarnas miljö i samband 
med nybyggnation på Borås 12. 

Vi kräver att en s.k. strategisk miljöbedömning görs där stadens riksintressen i sin helhet 
beaktas. 

I texterna ovan har Samhällsbyggnadsförvaltningen och stadsmiljöavdelningen angetts vilka 
skalllikställas med de handläggare som handlägger eller handlagt ärendet på 
Stadsmiljöavdelningen. 

10 

Kommentar: I aktuellt detaljplanärende kommer enbartfastigheten Borås 12 att ingå i de
taljplanen eftersom fastighetsägaren tagit initiativ till ett nytt planärende vilket alla jastig
hetsägare har rätt att göra. Planarbeten initieras och bekostas enligt plan- och bygglagen 
av den som har nytta av planen. Byggnation kommer att bli högre än befintligt plank, 2,20 
meter. Platsen bedöms tåla en totalhöjd på + 23 meter, vilket innebär två våningar som öv
rig bebyggelsen inom fastigheten. Majoriteten av bebyggelsen inom kvarteret har två vå
ningar och iblandfier. Bebyggelsestrukturen i innerstaden är mycket karaktäristisk genom 
sitt strikta rutnätsmönster. Bebyggelsen är sammanbyggd och ligger till övervägande 
del i fastighetsgräns mot gatan, vilket sluter kvarteren och ger staden en stram kvartersin
delning Placeringen av ny bebyggelse regleras därfor i sin placering genom planbestäm
melse (pi), "Byggnader ska placeras i fastighetsgräns" då detta är ett starkt genomgående 
bebyggelsemönster i Karlshamns rutnätsstad Aven komplementbyggnader på korsmarken 
ska placeras i fastighetsgräns för att värna om innergården och ge möjlighet till att skapa 
en tilltalande gårdsmiljö. 

För att reglera bebyggelsens uiformning längs med Kungsgatan anges bestämmelser 
om takform, takmaterial och placering m.m. Bestämmelsen (v1), innebär att "Tak ska 
uiföras som mansard- eller sadeltak". Slörsta tillåtna taklutning är 70 grader". För att 
bebyggelsen ska smälta in i befintlig miljö anges att "Taktäckning ska vara lertegel el
ler bandtäckt plåt", (/2). Dessa bestämmelser finns dock enbart längs med Kungsgatan 
så möjlighet att bygga t. ex. pulpettak på gårdenfinns enligt aktuell detaljplan. Inför an
tagande kompletteras plankartan med en planbestämmelse om att "Bebyggelse ska i hu
vudsak utgöras av träfasad" (jj),jör att uiformningen av bebyggelsen ska möta angrän
sandefastigheter på lämpligt sätt och upplevas som trähus bebyggelse. 

Det är Länsstyrelsens uppgift att granska kommunens planer för att se till att riksin
tressena inte påverkas betydligt eller skadas. Länsstyrelsen bedömt att nu aktuell plan
läggning inte påverkar riksintresset för kulturmiljö på ett negativt sätt. Länsstyrelsen 
ser positivt på att tomtmark kan nyttjas på ett ändamålsenligt sättför stadens behov av 
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byggnader och anser vidare att utformning av ny bebyggelse behöver ske utifrån principer 
som stärker riksintressetfor kulturmiljö och dess värden. Föreslagen bebyggelse ska där
får anpassas arkitektoniskt till befintlig bebyggelse och kulturvärden. Bebyggelsens utform
ning regleras genom planbestämmelsen, Byggnad ska väl ansluta till angränsande kultur
historisk bebyggelses karaktär, med särskild hänsyn till volym, materialval ochfärgsätt
ning Frågan kommer att diskuteras vidare i bygg/avskedet. 

17. Jonas Lindström, Borås 7, (yttrande inkom den 13 juni 2014) 
Vi måste måna om att kulturkvarteren i Karlshamn även i framtiden förblir kulturkvarter. I sam
rådsredogörelsen talas det bara om bebyggelsens utformning längs med Kungsgatan, men ingen
ting om bebyggelsens utformning innanför porten. Går man in genom porten till Borås 12 på 
Kungsgatan får man gå uppför en sluttning för att komma till de högt belägna hyreshusen, som 
ligger på en svindlande höjd i jämförelse med kringliggande fastigheter. Denna "lilla röda by" re
ser sig som torn i kvarterets mitt med 1700- och 1800-tals hus runt omkring sig. Någon måste 
inse att denna nya bebyggelse starkt skiljer sig från omkringliggande fastigheter på grund av de 
stora nivåskillnaderna. Öppnar jag min dörr eller tittar ut genom ett fönster, kommer jag att mötas 
av en trist baksida av ett hyreshus, som reser sig rakt upp mot himlen. Är detta kulturellt sett för
svarbart? Fastigheten Borås 7 ligger på en betydligt lägre punkr. 

På sidan 16 i samrådsredogörelsen står följande: 
"Genom att placera flera av byggnaderna i fastighetsgräns skapas möjlighet för en tilltalande 
gårdsmilj ö i mitten av kvarteret". Vi som bor runt omkring denna "mitten av kvarteret" får vår 
gårdsmiljö förstörd tack vare skapandet av en tilltalande gårdsmiljö på Borås 12. Skandal! 

Att uppföra en byggnad i tomtgränsen mot Borås 7 godtas ej. Ej heller en byggnad på mer än 
l våning och då 4,5 m från tomtgränsen. 

· Marimadsvärdet på Borås 7 kommer att minska markant om den planerade bebyggelsen mot 
denna fastighet genomförs. Hur uppmuntrande är detta? Se tidigare insänt värderingsintyg 
från Fastighetsbyrån. 

När paret Jämstorp var på besök år 2008 lovade de att endast en liten bit av taket på den då 
planerade byggnaden skulle synas på gården till Borås 7. Dessutom skulle ett rödmålat plank 
sättas upp i stället för det befintliga korrugerade planket, för att vi skulle slippa se en tråkig bak
sida av en byggnad. Var finns trovärdigheten? 

Låt dagens detaljplan gälla - detta skapar trivsel och vänskap. 

Kommentar: Se kommentarer till nr 16. Tidigare överenskommelser mellan fastighetsä
gare är inget som stadsmiljöavdelningen kan ta någon ställning till i arbetet med den före
slagna detaljplanen. Den fYsiska planeringen enligt plan- och bygglagen har som syfte att 
lägga fast hur marken i kommunen ska användas i dag och i framtiden. Kommunens upp
gift är att i varje detaljplan ge en samlad bild av hur miljön avses att forändras eller beva
ras. Infor antagande kompletteras plankartan med en planbestämmelse om att "bebyggelse 
ska i huvudsak utgöras av träfas ad" (/3), får att utformningen av bebyggelsen ska möta an
gränsande fastigheter på lämpligt sätt och upplevas som träbebyggelse. 

Det är byggnadsnämndens roll att avgöra om det är lämpligt att genomföra detaljplanen. 
Byggnadsnämnden beslutade 2012-11-07 attpröva planansökan i en detaljplan. Allafas
tighetsägare har samma rätt att initiera en detaljplan. 

18. Stina Lindström, Borås 7, (yttrande inkom den 13 juni 2014) 
Stina Lindström har inkommit med ett yttrande likalydande med Jonas Lindström, se punkt 
17. 
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Kommentar: Se kommentarer till nr 16/17. 

19. Ingrid Agård, Regeringsgatan 97 A (yttrande inkom den 16 juni 2014) 
Att inte bostäder byggs ända fram till fastighetsgräns, utan att det finns 4,5 meter exv. 
förråd som tidigare förslag mellan Borås 3 och Borås 12. 
Att, om inte ovan godtas, endast bostäder i ett plan närmast Borås 3. Den först byggda 
byggnaden i nordost är mycket hög och det är samma höjd angiven på den som på det 
som föreslås byggas. 

Kommentar: Se kommentarer till nr 16. 

Det är en rätt stor förändring från ett par bostäder på fastigheten till 31. Man kan undra 
hur säkert det är att så många fler människor kommer att bo på en yta där det endast 
finns utväg till Kungsgatan, alltså på en sida. Borde det inte finnas möjlighet att ta sig ut 
på ett håll till om brand skulle uppstå. 

Kommentar: Förslag till detaljplan har skickats på remiss till Räddningstjänsten som 
behandlar den typen av frågor, vilka inte har haft några synpunkter. 

Tillgodosedda synpunkter och ändringar efter gransk
ning 
För att tillmötesgå inkomna synpunkter i granskningsskedet har planhandlingarna kompletterats 
enligt nedan; 

• Planbestärnmelsen, "Bebyggelse ska i huvudsak utgöras av träfasad", (f3), har tillkommit 
på plankartan samt text angående detta i planbeskrivningen. 

• Text angående servitut och avstyckning har tillkommit i planbeskrivningen på sidan 20-
21. 

Ovanstående ändringar är av mindre betydelse for allmänheten och kräver inte att planen ställs ut 
for förnyad granskning. 

Ej tillgodosedda synpunkter 
Under samråd och granskning har följ ande framfört synpunkter som stadsmiljöavdelningen 
bedömer inte fullt ut beaktats i detaljplanen: 

Samrådsskedet 

Länsstyrelsen i Blekinge län 
-Plankartan behöver kompletteras med planbestämmelse avseende rekommenderade riktvärden 
på tillåtna ljudnivåer for bostäder. 

- Länsstyrelsen föreslår planbestämmelsen, "Byggnad där människor stadigvarande vistas skall 
uppforas i radonsäkert utforande, tills dess lägre radonrisknivå kan verifieras. " 

Miljörörbundet 
- Miljöfdrvaltningen anser att bullerberäkningar måste utföras för att säkerställa att 
riktvärden/godkända avsteg klaras för tyst sida. 
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Ingrid Ågård 
-Önskar +19, byggnadshöjd, på byggnaden i mitten av fastigheten. 
- Ingen byggnation högre än befintligt plank i tomtgränsen. 
-Ej balkonger i söder eller öster. 
- 3 meter för komplementbyggnader. 

Lars-Gunnar Svensson, lng-Britt Abrahamsson, Maritta Nilsson, Jonas 
Nilsson och Bo Hermansson 
-Föreslår att nuvarande detaljplan ska gälla. 

Leila Nystedt, Lis Olsson, Ingegerd Eriksson och Roger Eriksson 

2014-09-03 

- Ingen byggnation högre än befintligt plank eller befintliga industrifastigheter i tomtgränserna. 
- Inga balkonger i söder eller öster. 
-Bygg enplans marklägenbeter in mot angränsande fastigheter med motsvarande höjd som 
nuvarande plank och industribyggnad. 
- Gör en plan för hela kvarteret. 
- Ingen förtätning i centrum på grund av bakgårdarnas värde. 

Stina Lindström, Jonas Lindström, Marie Olsson, Roland Olsson och 
Leonard Thernström 
- Hela kvarteret måste omfattas av planändringen. 
-Att byggnader skall förläggas i tomtgräns mot fastigheterna Borås 3, Borås 4, och Borås 7, 
godtas inte, skall vara min 4,5 m från tomtgräns. 
- Vi motsätter oss att byggnation skall få pågå i l O år, från antagen plan. 
-En skuggstudie måste göras. 
-Det skall inte byggas högre byggnader in mot grarmfastigheterna, Borås 3, Borås 4, och Borås 
7 än befintlig industrivägg och plank. 
-Fasader och plank mot grannfastigheter skall utföras i rödmålad träfasad i höjd lika befintligt 
plank. 
-Byggnationerna ska inte fårses med balkonger i öster eller söder. 

Granskningsskedet 

Miljöförbundet 
- Enklare bullerberäkning bör göras. 
-Plankartan bör kompletteras med krav på vilken ljudklass som ska gälla. 

Marie och Roland Olsson, Borås 4 
-Hela kvarteret måste omfattas av planändringen. 
- Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad (BUP) ska antas innan nuvarande 
och framtida planärenden fortsätter eller påbörjas. 
- Vi motsätter oss att byggnation i två våningar upp till +23 meter över grundkartans nollplan 
får ske i tomtgräns mot angränsande fastighet, Borås 4. Det är lämpligare med l våningsplan 
då det harmonierar med angränsande fastigheter med likvärdig höjd som befintlig industri
vägg. 
- Vi motsätter oss även att byggnation får ske i fastighetsgräns högre än i dag befintliga 
byggnader. 
- Vi kräver att takkonstruktioner beskrivs i planbestämmelsen och begränsas till pulpettak för 
att minimera byggnaders höj d. 

Jonas Lindström, Borås 7 
- Accepterar ej att uppfåra en byggnad i tomtgränsen mot Borås 7. Ej heller en byggnad på mer än 
l våning och då 4,5 m från tomtgränsen. 
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- Låt dagens detaljplan gälla. 

Stina Lindström, Södra FogdeJyckegatan 33 
-Accepterar ej att uppföra en byggnad i tomtgränsen mot Borås 7. Ej heller en byggnad på mer än 
l våning och då 4,5 m från tomtgränsen. 
-Låt dagens detaljplan gälla. 

Ingrid Å gård, Regeringsgatan 97 A 
- Att inte bostäder byggs ända fram till fastighetsgräns, utan att det finns 4,5 meter exv. för
råd som tidigare förslag mellan Borås 3 och Borås 12. 
-Att, om inte ovan godtas, endast bostäder i ett plan närmast Borås 3. 
- Utrymningsmöjlighet åt fler än ett håll. 

Besvärsrätt 
A v de som framfört synpunkter under samråd och granskning och som inte fått dessa tillgo
dosedda så bedöms följande ha besvärsrätt och kommer att bli meddelade enligt 5 kap 29 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL, efter ett antagande av planförslaget: 

• Roland Olsson, Borås 4 
• Marie Olsson, Borås 4 
• Jonas Lindström, Borås 7 
• Leonard Ternströ m, Borås 3 
• Bo Hermansson, Borås 10 
• Stina Lindström, Södra Fogdelyckegatan 33 
• Ingrid Ågård, Regeringsgatan 97 A 
• Leila Nystedt, Regeringsgatan 95C 
• Lis Olsson, Regeringsgatan 951:1 
• Ingegerd Eriksson, Regeringsgatan 95B 
• Roger Eriksson, Regeringsgatan 95C 
• Lars-Gunnar Svensson, Kungsgatan 66 
• Ing-Britt Abrahamsson, Kungsgatan 66 
• Maritta Nilsson, Kungsgatan 66A 
• Jonas Nilsson, Kungsgatan 66A 

Övriga som framfört synpunkter under samråd och granskning och som inte fått sina syn
punkter tillgodosedda bedöms ej vara sakägare och saknar därför besvärsrätt. 

Samlad bedömning 
Inga synpunkter har inkommit under granskningen som föranleder någon större revidering av 
planrörslaget jämfört med granskningshandlingen. Vissa redaktionella ändringar görs inför 
antagandet. 

Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt föreslår stadsmiljöavdelningen att detaljpla
nen godkänns av byggnadsnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige med anhållan 
om antagande. Antagande bedöms tidigast kunna ske på kommunfullmäktiges sammanträde 
den 3 november 2014. 

Karlshamn den 3 september 2014 

Nina Mala 
Planarkitekt 
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Emina Kovacic 
stadsarkitekt 
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BEHOVSBEDOMNING/AVGRANSNING 
av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Enligt 4 kap. 34 §första stycket plan- och bygg lagen, PBL, ska, om genomförandet av planen kan antas 
få en betydande miljöpåverkan, planbeskrivningen i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som 
följer av 6 kap. 12 § och 13 §första stycket miljöbalken. 

Oavsett vad som följer av ovan skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för 
1. industriändamål, 
2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse, 
3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, 
4. hamn för fritidsbåtar, 
5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse, 
6. permanent campingplats, 
7. nöjespark, eller 
8. djurpark. 
Om en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas på grund av att området får tas i anspråk för 
ändamålen ovan ska redovisningen uppfylla kraven i 6 kap 7 §första och andra styckena miljöbalken 
om samråd respektive miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. När planen har antagits skall 
information om detta lämnas till den myndighet som avses i 6 kap. 8 § andra stycket tredje meningen 
miljöbalken. 

Enligt 16 kap 1 § 2 plan- och bygglagen får Regeringen meddela föreskrifter om när en plan på grund av 
en sådan användning som avses ovan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör om genomförandet 
av en detaljplan medför en ''betydande miljöpåverkan': Kommunen skall alltså för varje enskild 
detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. 
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Detaljplan för fastigheten Borås 12, Karlshamn, 
Karlshamns kommun 

Planhandläggare 

Samlad bedömning 

om mi · 
1. Planens eller programmets 

Sofi Ridbäck och Nina Malo, Stadsmiljöavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamns kommun. 

ligger centralt i Karlshamns rutnätsstad ca 240 meter 
nordost från stortorget. Planområdet avgränsas av 
bostadsfastigheter i norr, öster och söder samt av Kungsgatan i 
väster. Planområdet är begränsat till fastigheten Borås 12 som är 
2464 m2 stor. Kvarteret Borås avgränsas i sin tur av Norra 
Fogdelyckegatan i norr, Regeringsgatan i öst, Södra 
Fogdelyckegatan i söder och Kungsgatan i väst. 

Avsikten med planarbetet är att ersätta del av detaljplan A41, att 
befintlig markanvändning säkerställs. Planen ska även möjliggöra 
komplettering med ytterligare bostadsbebyggelse samt möjliggöra 
handel/kontor i gatuhus inom fastigheten Borås 12 i centrala 
Karlshamn. 

Planområdet ligger i Karlshamns ca 
består av bostadshus. 

karaktäristiska egenskaper i bedömningen Bedömning 
skall särskilt beaktas i vilken utsträckning 

eller 
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a) anger förutsättningarna för verksamheter eller Planen möjliggör bostäder, kontor samt 
åtgärder när det gäller plats, art, storlek och handelsändamåL Kontor och handel möjliggörs 
driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, endast i gatuhusen mot Kungsgatan. Byggrätten 

avses att utökas inom fastigheten. 

b) har betydelse för andra planers eller programs Bedöms inte ha någon påverkan. 
miljöpåverkan, 

c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter Viljeriktningen i Agenda 21 bör vara vägledande 
särskilt för att främja en hållbar utveckling, vid byggande, avfallshantering och 

energiförsörjning. 

Planområdet är beläget inom Karlshamns 
stadskärna, vilket möjliggör boende och 
arbetsplatser som inte är beroende av bilen som 
transportmedel. Goda kollektivförbindelser finns, 
både via tåg och buss. Kommunala vatten- och 
avloppsledningar samt dagvattenledningar finns 
utbyggt, vilket möjliggör en anslutning av 
byggnaden. Den tillkommande bebyggelsen kan 
anslutas till fjärrvärmenätet. 

d) innebär miljöproblem som är relevanta för 
planen eller programmet, eller Planen bedöms inte innebära några miljöproblem. 

e) har betydelse för genomförandet av 
gemenskapens miljölagstiftning. Ingen negativ påverkan förväntas. 

2. Typen av påverkan och det område som 
kan antas bli påverkat. l bedömningen skall Bedömning 
särskilt beaktas. 
a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av Planförslaget bedöms inte medföra någon 
påverkan och möjligheten att avhjälpa den, betydande miljöpåverkan. Inga nämnvärda 

negativa konsekvenser bedöms uppstå på natur-
och kulturmiljö, stadsbild etc. 

b) påverkans totaleffekt, Ingen negativ påverkan förväntas. 
c) påverkans gränsöverskridande art, Ingen negativ påverkan förväntas. 

d) riskerna för människors hälsa eller för miljön, Hälso- och miljöaspekter bedöms inte försämras 
som följd av föreslagen plans genomförande om 
Soverkels "Tillämpning av riktvärden för 
trafikbuller vid planering för och byggande av 
bostäder" tillämpas. Eventuell trafikökning till 
området bedöms bli ringa med hänsyn till 
områdets storlek. 

e) påverkans storlek och fysiska omfattning, Ingen negativ påverkan förväntas. 
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D vilken betydelse och sårbarhet som det Plangenomförandet bedöms inte innebära intensiv 
påverkade området har på grund av intensiv markanvändning eller överskridna 
markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, miljökvalitetsnormer. 
kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, och 

g) påverkan på områden eller natur som har Plangenomförandet bedöms inte innebära intensiv 
erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell markanvändning eller överskridna 
skyddsstatus. miljökvalitetsnormer. 

Ställningstagande 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms få betydande miljöpåverkan. 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 §plan- och bygglagen 
(PBL) erfordras. 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 §plan- och bygglagen (PBL) x erfordras inte. Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen 

Mi!Jöbalken, MB 
jKursivt inom parentes är dokumenthän visningar) 
Frå_qestä!lninqar Ja Nei Kommentarer 
Kap.3 
Berör ett genomförande av planen: 

1. stora opåverkade Nej Planområdet ligger centralt i Karlshamn på redan 
områden, enligt§ 2? ianspråktagen tomt. 

(Kommunens översiktsplan) 
2. Ekologiskt särskilt känsliga 

områden, enligt§ 3? 
(Kommunens översiktsplan, Nej 
kommunens naturvårdsprogram 
skogsstyrelsens nyckelbiotop- och 
sumoskoasinventerina) 
3. Jord- och skogsbruksmark, 

enligt§ 4? 
(Kommunens översiktsplan Nej 
länsstyrelsens klassning av 
;ordbruksmark, skogsstyrelsens 
översiktliga skogsinventering, 
kommunens naturvardsinriktade 
skoasbruksplan) 
4. Mark- och vattenområden 

med betydelse för Nej 
yrkesfiske- eller vattenbruk, 
enligt§ 5? 

(Kommunens översiktsplan) 
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5. Mark- och vattenområden Ja Planområdet ingår i bebyggelseområde som utgör 
med natur- och värdefull del av riksintresse för kulturmiljö, enligt 3 
kulturvärden samt av kap 6 § MB, Karlshamns stad, Kastellet och Boön 
betydelse för friluftslivet, (K6), se vidare under punkt 9 c. 
enligt§ 6? 

(Kommunens översiktsplan, Planområdet omfattas även av område som är 
"Karlshamns innerstadsbebyggelse'; medtaget i" Karlshamns innerstadsbebyggelse". 
kulturminnesvårdsprogrammet, § 38-
område, kommunens 
naturvtJrdsprogram.) 
Se vidare under kap. 7 MB. 
6. Mark- och vattenområden 

med värdefulla ämnen och 
material, enligt§ 7? Nej 

(Kommunens översiktsplan, SGU-
inventerinqar: qrus, berq, morän) 
7. Mark- och vattenområden 

som är särskilt lämpade 
enligt§ 8 för? 

a) Industriell produktion? Nej 

b) Energiproduktion, energi-
distribution (nätkonsession Nej 
och ledningsrätter för el- och 
energidistribution) (Kommunens 
översiktsplan/planlagd mark}? 

c) Kommunikationer (vägar, Nej 
järnvägar, sjöfart, luftfart, 
teleko m rn unikatio ner, 
kollektivtrafik)? 

d) Vattenförsörjning? Nej 

e) Avfallshantering? Nej 

8. Mark- och vattenområden Nej 
som har betydelse för 
totalförsvaret, enligt§ 9? 

9. Mark- och vattenområden 
av riksintressen, enligt§ 5-
8? Se nedan. 

(Kommunens översiktsplan) 

a) Friluftsliv 
- Mörrumsåns dalgång, FK3 Nej 
- Hällaryds skärgård -
Eriksberg - Tjärö - Järnavik, 
FK4 
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b) Naturvård 
- stensnäs- Elleholm, NK5 
- Mörrumsåns dalgång, NK6 
- l re- Loberget- Mieån, NK? Nej 
- Eriksberg - Tjärö- Järnavik 
- Tärnö, NK8 
- Persgärde - Tattamåla, 
NK37 
- Stärnö, NK38 

c) Kulturmil[övård Ja Planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljö 
- Letesmåla, K3 enligt 3 kap§ 6 MB. Området utgörs av Karlshamns 
- Elleholm, K4 stad, Kastellet och Boön (K6). Riksintresset 
- Mörrum, Karlshamn, K5 representerar en av Sveriges bäst bevarade 
- Karlshamns stad, Kastellet och trästäder med bebyggelse enligt rutnätsplan från 
Boön, K6 1665 och till staden hörande befästnings-
- lre, K7 anläggningar. 
- Djurtorp, KB 

Område av riksintresse för kulturmiljövården ska 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
kulturmiljön vilket innebär, att planläggning, 
byggande eller andra exploateringsföretag bara kan 
komma ifråga om det kan ske med hänsyn till 
befintliga kulturvärden. Föreslagen bebyggelse ska 
anpassas arkitektoniskt till befintlig bebyggelse och 
kulturvärden, vilket säkerställs genom 
plan bestämmelse. 

d) Yrkesfiske 
-Området mellan inre Nej 
trålgränsen och 
territorialvattengränsen samt 
angränsande del av 
Hanöbukten, Y3. 

e) EnergjQroduktion 
- Karlshamnsverket och 
Område norr om Nej 
Munkahusviken 
- Område norr om 
Munkahusviken 

o S[öfart 
- Karlshamns djuphamn Nej 

g) Järnväg 
- Blekinge Kustbana Nej 

h) Vägar 
-E 22 Nej 
- Länsväg 121 
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ij Värdefulla ämnen, mineral 
- Diabas - Stärnö Nej 

j) Totalförsvaret 
- Castellet Nej 
- Stärnö 

k) Natura 2000-omraden 
Se bilaga 1 till denna Nej 
behovsbedömning. 

l) CW-områden (Convention of Nej 
Wetlands)IRamsar-områden 

- Blekinge skärgård 
- Mörrumsån- Pukaviksbukten 

Kap.4 
Berör ett genomförande av planen: 
1. Asnen med öar och 

strandområden och områdena 
söder därom, utmed 
Mörrumsån och vid sjön Mien Nej 
till Pukaviksbukten och 
Listerlandet, enligt§ 2, där 
turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas? 

2. Kustzonen, enligt§ 4, med Planområdet ligger inom riksintresseområdet för 
begränsningar för fritids- kustzonen. Inom riksintresseområdet får ny 
bebyggelse? Ja fritidsbebyggelse ej komma till stånd. Planområdet 
(Kommunens översiktsplan) omfattar mark som redan är ianspråktagen för 

bostadsändamåL Riksintresset bedöms ej påverkas 
av planen. 

3. Mörrumsån, enligt§ 6, där Nej 
vattenkraftverk samt 
vattenreglering eller vatten-
överledning för kraftändamål 
inte får utföras? 

Kap.5 Planområdet omfattar mark som redan är 
Iakttas gällande ianspråktagen. Miljökvalitetsnormerna bedöms ej 
miljökvalitetsnormer? påverkas av planen. 
(Förordningarna om rni/jökvalitetsnorrner,· Ja 
fisk- och musselvatten (SFS 2007:554}, 
omgivningsbuller (SFS 2004:675}, 
utomhus-lull (SFS 2007:527) och 
vattenmiljö (SFS 2004:660}.) 
Kap. 7 
Berör ett genomförande av planen 
områden med skydd? 

1. Allemansrätt Nej 

2. National park Nej 
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3. Naturreservat Nej 

4. Kulturreservat Nej 

5. Naturminnen Nej 

6. Biotopskyddsområden Nej 

7. Djur/växtskyddsområden Nej 

8. Strandskyddsområden Nej 
9. Miljöskyddsområden Nej 

1 O. Vattenskyddsområden Nej 

Kap 10. Området är noterat i Länsstyrelsens inventering av 
Omfattar planen mark- och verksamheter, vilken haft till syfte att identifiera 
vattenområden samt byggnader förorenande verksamheter och som därmed 
och anläggningar som är så indikerar var förorenade områden kan finnas. 
förorenade att det kan medföra Nej Torens mekaniska verkstad har tidigare funnits på 
skada eller olägenhet för platsen. Undersökning angående markföroreningar 
människors hälsa eller miljön? har genomförts, se vidare i planbeskrivningen. 
(Länsstyrelsens Identifiering av förorenade 
områden.) l tidigare bygglovskede har en utredning gjorts enligt 

MIFO-modellen, daterad 2007-11-26. Denna 
utredning bedömdes då vara tillräcklig grund för att 
bevilja bygglov (av länsstyrelse, Miljöförbundet 
Blekinge Väst samt Karlshamns kommun). 

Enligt 4 kap 14 § PBL får kommunen bestämma att 
lov till en åtgärd som innebär en väsentlig ändring 
av markens användning endast får ges under 
förutsättning att markens lämplighet för bebyggande 
har säkerställts genom att en markförorening har 
avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har 
vidtagits på tomten. Detaljplanen kommer att reglera 
föroreningar genom plan bestämmelsen: "Lov till 
åtgärder får endast ges under förutsättning att 
markens lämplighet för bebyggande har säkerställts 
genom att en markförorening har avhjälpts eller en 
skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits': 

övergripande miUömål 
Finns det någon risk att ett 
genomförande av planen 
åstadkommer effekter som: 

1. strider mot kommunens Nej Sammantaget bedöms den föreslagna 
lokala Agenda 21? exploateringen inte strida mot Agenda 21, nationella 

miljömål, regionala miljömål eller kommunens 
miljöledningssystem. 

2. strider mot nationella Nej 
miljömål? 
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3. Sirider mot regionala 
miljömål? Nej 

4. Sirider mot kommunens 
miljöledningssystem? Nej 

5. Var för sig är begränsade 
men tillsammans kan vara Nej 
betydande? 

6. Kan orsaka skada på Nej Planen bedöms inte skada människors hälsa, direkt 
människors hälsa, direkt eller eller indirekt 
indirekt? 

övrigt 
Kommer verksamheter som planen 
tillåter eller iordningställandel av Nej 
planområdet att kräva anmälan 
eller tillstånd enliqt miliöbalken? 

Plan- och bygg/agen, PBL 
(Kursivt inom parentes är dokumenthänvisninqar) 
Frågestälfningar Ja Nej Kommentar 
Kap.2 
Kan ett genomförande av planen: 
1. Medföra avsevärd förändring av Nej 

mark- eller vattenanvändningen 
i området, enligt§ 2? · · . . 

2. Innebära påverkan, enligt§ 5, 
på de boendes och övrigas 
hälsa på grund av: 

a) Radonförekomst? Ja Ingen radonundersökning har gjorts i området 
(Radonkarta, radonregister) Enligt kommunens översiktliga flygstrålningskarta 

(uran) utgör marken lågriskområde vad avser 
radon, man kan dock inte utesluta förhöjd risk för 
markradon lokalt En planbestämmelse om att 
"Byggnader ska uppföras i radonskyddat alternativt 
radonsäkert utförande"har införts på plankartan. 
Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i 
byggnader utförs vid projekteringen av 
nybyggnation. 

b) Klimatologiska faktorer? Nej 
- solförhållanden 
- Vindförhållanden 
- Förändringar i luftrörelser, 

luftfuktighet, temperatur eller 
klimat (regionalt eller lokalt)? 

MKB~checklista • 9 



G ra n s kningsha ndling 2013-08-28, rev 2014-04-23 

c) Trafikbuller? Bullervärden längsmed Kungsgatan vid fasad, 62 
(Tralkbullerkartor, trafikrSkningar, Ja dBA är idag högre än de rekommenderade 
bullerberäkningar) riktlinjerna på 55 dBA. Genom att sluta fasaden mot - Väg gatan kommer bullret att minskas in mot gården. 

- Järnväg Planen i sig kommer inte att föranleda att 
- Sjöfart bullernivåerna ökar nämnvärt. 
d) Övrigt buller? Nej 
- Externt industribuller 
- Motorsport 
- Skjutbana 
- Annat buller 
e) Vibrationer/skakningar? Nej Under genomförandetiden kommer tillfälliga 

störningar att uppkomma. 
D Störning i "tyst miljö"? Nej 

g) Vattenföroreningar J Nej 
förändringar l vattenföretag? 

- Förändringar av 
g rundvattenkvalitem? 

- Förändring av flödesriktningen 
för grundvatten? 

- Minskning av vattentillgången i 
någon yt- eller grundvattentäkt? 

- Förändrade infiltrations-
förhållanden, avrinning eller 
dräneringsmönster med risk för 
översvämning/uttorkning? 

- Förändringar i dagvatten-
omhändertagandet och/eller 
ytvallenkvaliten (bakteriologiskt 
eller kemiskt, temperatur och 
omblandning)? 

- Förändring av flöde, riktning 
ellerströmförhållanden eller 
påverkan på strandlinjen i något 
vattendrag, sjö eller havs-
område? 

- Krävs tillstånd för vatten-
verksamhet? 

h) Luftföroreningar? Nej 
- Väsentliga luftutsläpp eller 

försämring av luftkvaliten? 
- Obehaglig lukt? 

i) Förekomst av elektriska/ Nej 
magnetiska fält? 
(Kommunens översiktsplan vad gäller 
kraftledningars dragning.) 

j) Stör@de ljussken? Nej 
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k) Närhet till djurhålini ng? 
('Vjurht!llning och bostJder - Nej 
kunskapsöversikt för samhällsplanering 
i Blekinge län'} 

3. Innebära risk, enligt§ 6, för: 
(Geotekniska utredningar, "Bättre 
plats för arbete" etc.) 

a) Brand och explosion? Nej 

b) Utsläpp av särskilt miljö- Nej 
och hälsofarliga ämnen vid 
händelse av olycka? 

c) Att människor utsätts för Nej 
hälsofara inklusive mental 
ohälsa? 

d) Försämrad trafiksäkerhet? Nej 
- Ge-trafik 
- Fordonssirafik 
- Parkering etc. 

e) Olyckor i samband med Nej 
transporter av farligt gods? 
(Karta; transportvägar farligt 
gods} 

D Instabilitet i mark- Nej 
förhållandena eller de 
geologiska grund-
förhållandena? 

- Skred 
- Ras 
- sättningar etc. 

g) Skada eller förändring av Nej 
någon värdefull geologisk 
formation? 

h) Erosion? Nej 

i) Förändrade Nej 
sedimentationsförhållanden 
i vattendrag, sjö eller 
havsområde? 

j) Att befintlig miljöstörande Nej 
verksamhet i omgivningen 
kan ha negativ inverkan på 
projektet? 
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4. Medföra påverkan, enligt§ 6, 
på: 

a) stads- och landskapsbilden? 
- Fysiska ingrepp/tillförs nya Ja Planen möjliggör att nya bostäder byggs. På 

element? platsen finns dock redan bebyggelse. 
- Försämring av någon vacker Nej 

utblick/viktig siktlinje eller 
stadsbilds- eller landskaps-
mässigt skönhetsvärde? 

- Betydande förändring vad gäller Nej 
sammanhanget med 
omgivningen (bebyggelsehistoria, 
skala, struktur etc.)? 

- Skapas någon otrygg stads- Nej 
eller landskapsmiljö? 

b) Natur- och kulturvärden? 
- Betydande förändringar i Nej 

antalet eller sammansättningen 
av växtarter eller växt-
samhällen? 

- Betydande förändringar i Nej 
närmiljön, på grönstrukturen? 

- Minskning i antal av någon Nej 
unik, sällsynt eller hotad växtart 
eller växtsamhälle? 

- Införande av någon ny växtart? Nej 
- Sämre möjligheter att använda Nej 

området i forsknings- eller 
undervisningssyfte? 

- Betydande förändringar av Nej 
antalet eller sammansättningen 
av djurarter i området 
(däggdjur, fåglar, fiskar, reptiler, 
skaldjur, insekter)? 

- Minskning i antalet av någon Nej 
unik, sällsynt eller hotad 
djurart? 

- Införande av nya djurarter i 
området, eller verka som gräns Nej 
för djurens förflyttningar och 
rörelser? 

- Försämring av fiskevatten eller 
jaktmarker? Nej 
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Lag om kulturminnen m m 
Fråqeställninqar Ja Nei Kommentar 
Kap.2 
Berör ett genomförande av planen: 
Fasta fornlämningar enligt § 1; 
a) Gravar, gravbyggnader och Nej 

gravfält samt kyrkogårdar och 
andra begravningsplatser? 

b) Resta stenar samt stenar och Nej 
bergytor med inskrifter, 
symboler, märken och bilder 
samt andra ristningar eller 
målningar? 

c) Kors och minnesvårdar? Nej 

d) Samlingsplatser för Nej 
rättskipning, kult, handel och 
andra allmänna ändamål? 

e) Lämningar av bostäder, Ja Planområdet omfattas av fast fornlämning. Enligt 
boplatser och arbetsplatser Länsstyrelsen i Blekinge län består fornlämningen 
samt kulturlager som av lämningar efter en äldre stadsbebyggelse. 
uppkommit vid bruket av Tillstånd enligt Kulturminneslagen skall sökas hos 
sådana bostäder eller platser, Länsstyrelsen innan exploatering. 
liksom lämningar efter arbetsliv 
och näringsfång? 

D Ruiner av borgar, slott, kloster, Nej 
kyrkobyggnader och försvars-
anläggningar samt av andra 
märkliga byggnader och 
byggnadsverk? 

g) Färdvägar och broar, hamn- Nej 
anläggningar, vårdkasar, 
vägmärken, sjömärken och 
likartade anläggningar för 
samfärdsel samt gränsmärken 
och labyrinter? 

h) Skeppsvrak, om minst Nej 
etthundra år kan antas ha gått 
sedan skeppet blev vrak? 

i) Naturbildningar till vilka Nej 
ålderdomliga bruk, sägner eller 
märkliga historiska minnen är 
knutna liksom lämningar efter 
äldre folklig kult? 

Kap.3 
Berör ett genomförande av planen: 
1' Byggnadsminne Nej 
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Granskningshand Ii ng 2013-08-28, rev 2014-04-23 

Kap. 4 
Berör ett genomförande av planen: 

1, Kyrkliga kulturminnen Nej 
(Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, 
kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 
begravninqsplatser.) 

Medverkande tjänstemän 
Behovsbedömningen har upprättats av planarkitekt Safi Ridbäck på stadsmiljöavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med berörda kommunala tjänstemän och 
Miljöförbundet Blekinge väst. Behovsbedömningen är reviderad av planarkitekt Nina Mala den 2014-04-23. 

Karlshamn den 23 april 2014 

Nina Mala 
Planarkitekt 

MKB-checklista o 14 
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Granskningshand lin g 

Bilaga 1 

Natura 2000-områden i Karlshamns kommun 

Loberget (fågeldirektiv) 
Tjärö-Bockön-Eriksberg (fågeldirektiv) 
Bellevueparken (habitatdirektiv) 
Boarp (habitatdirektiv) 
Bockön-Mjöön (habitatdirektiv) 
Böksmåla (habitatdirektiv) 
Elisholm norra (habitatdirektiv) 
Elisholm (habitatdirektiv) 
Eriksberg (habitatdirektiv) 
Fölsö (habitatdirektiv) 
Grimsmåla (habitatdirektiv) 
Hjärtsjömåla (habitatdirektiv) 
Härnäs (habitatdirektiv) 
l re (habitatdirektiv) 
Kvallåkra (habitatdirektiv) 
Käringahejan (habitatdirektiv) 
Loberget (habitatdirektiv) 
Långasjönäs (habitatdirektiv) 
Persgärde (habitatdirektiv) 
Ringamåla (habitatdirektiv) 
Slänsmåla (habitatdirektiv) 
Strömma (habitatdirektiv) 
Stärnö (habitatdirektiv) 
Tattarnåla (habitatdirektiv) 
Tjärö (habitatdirektiv) 
Tärnö-Harö-Brorsö (habitatdirektiv) 
Tärnö-Yttre Ekö (habitatdirektiv) 
Mörrumsån (habitatdirektiv) 
Pukaviksbukten (habitatdirektiv) 
Öjasjömåla (habitatdirektiv) 
Östra Kvallåkra (habitatdirektiv) 

MKB-checklista • 15 
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LANTMÄTERIET 

Karlsharrms Kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jan Svensson 
374 81 KARLSHAMN 

I<ARLSHAMNS I<OMM 
SAMHALlS5YGGNAOSFÖRV.~l.iNIN~E~ 

INK 

DNR ................ HH•• 

H"U"'"''"••u ...... 

Härmed översändes kontrollerad fastighetsförteckning tillhörande 
förslag till detaljplan för fastigheten Borås 12, Karlsharrms kommun, 
Blekinge län. 

Kristianstad 2014-04-09 . . / 

,. l .cc -~~ -~ +-l-y 
Lena Fasth 

Lena Fasth 

lantmäteriet, Box 302, 291 23 Kristianstad 
Besök: Residensgatan Tei_044· 137326 

E-post: lena.fasth@lm.se Internet: www.lantmateriet.se 
f: \CHEFSOMRÅOf /ÄN f·G·H·K\lANTW1TER!GRUPPfR\FKF8 \$Öl VESEORG l UPPDRAG \FASrFÖRTECKN!NGAR \fASTf 20/3\6 VfRSÄNDEISEBlANKEJT.DOC 



LANTMÄTERIET 

Fastighetsförteckning 
2013-09-02 
Ärendenummer 
K13392 (Kl4174) 
Handläggare 
Mar ko Karkulehto 

Sida l 

Ärende Fastighetsförteckning till detaljplan för Borås 12 

Kommun: Karlshamn Län: Blekinge 

Fastigheter inom området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress ÖVrigt 

Borås 12 Nabbagården Aktiebolag 
Nabbavägen 96 
375 91 MÖRRUM 

Rättigheter inom området 

Beteckning på kartan 
1--

Ägare/innehavare, adress Ändamål 

10-IM3-58/1501.1 Borås 10 Avloppsledning mm 

Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Borås l Maria Ottosson 
! Regeringsgatan 101 ' 

374 38 KARLSHAMN 

l Niklas Wikensten 
Regeringsgatan 101 
374 38 KARLSHAMN 

Borås 2 Sara Månsson-Möllergren 
Regeringsgatan 99 A 
374 38 KARLSHAMN 

Borås 3 Leonard Ternström l 
! 

Matviksvägen 132 
374 94 TRENSUM 

Borås4 Roland Olsson 
Regeringsgatan 95 A 
374 38 KARLSHAMN 

Marie Olsson 
Regeringsgatan 95 A 
374 38 KARLSHAMN 

Borås 7 J onas Lindström 
Mariebergsvägen 180-1 
376 92 SV ÄNGSTA 

~--·-- -



Lantmäteriet 
K13392 (K14174) 

Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan 

Borås 10 

Borås 14 

Borås 15 

Borås 16 

Borås 17 

Borås 18 

Borås 19 

Karlshamn 2:1 

Upplysning 

2013-09-02 
Sida 2 

Ägare/innehavare, adress ÖVrigt 

;Bo Erik Hermansson 
Formvägen 10 
374 33 KARLsHAMN 

!Fastighetsföreningen Sigurd 
cjo Lars-Inge Kjellberg 
Södra FogdeJyckegatan 25 
374 36 KARLSHAMN 

Strandbergs Fastigheter AB 
stadsportsgatan 12 
374 38 KARLSHAMN 

Hans Johnsson Fastighets AB 
Kyrklyckegränd 5 
374 96 TRENSUM 

Dennis Rajko 
Norra FogdeJyckegatan 36 
374 38 KARLSHAMN 

Strandbergs Fastigheter AB 
stadsportsgatan 12 
374 38 KARLSHAMN 

Strandbergs Fastigheter AB 
stadsportsgatan 12 
374 38 KARLSHAMN 

Karlshamns Kommun 
37481KARLSHAMN 

Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas 
rventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning. 
Utredningen saknar rättskraft. 

Fastighetsförteckningen upprättad av 

Marko Karkulehto 

Kontroll har skett idag mot fastighetsregistret och ändring har skett avseende ägarens 
adress på Borås 14 och ny lagfaren ägare till Borås 16. 

' .. , 



Lantmäteriet 
K13392 (K14174) 

Kristianstad 2014-04-09 

Lena Fasth 
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''~~if,~~ftJrbundet Blekinge Väst BESLUT 

2014-02-12 
,. 

Ärende 

2014/0382-3 

MÖ2203 

Faslighel 

Borås 12 

Handläggare 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Susanne Johansson 

susanne.johansson@miljovMtse 

0456-816 778 

KAALSHAMNS KOMMUN . .. 
SAMHÄlLSSYGGNADSFÖAVAl.TN~GeN Britt J amstorp 

INK 2ll14 

ONA,.,,.,,.,, .... ., '""u''''"'"'""'Huuo 

Nabbavägen 96 

375 91 Mörtum 

Beslut angående miljögeoteknisk undersökning på 
fastigheten Borås 12 

Beslut 

lV!lljöförbundet Blekinge Väst beslutar att avsluta ärendet utan vidare åtgärder under 
fömtsättning att inga omfattande gräv eller schaktningsarbeten utförs på fastigheten 
Borås 12, Karlshamns kommun. 

Motivering 

_. ~!il_ii:ifi:jrhun~ethar granskat .t'!)Jporten_ ''Översiktlig geoteknisk markuncjersökning av 
fastigheten Borås 12" daterad 2014-01-17. 

Förbundet anser att provtagningar 1-2 (utförda 2013-11-26) innehåller höga halter av 
PAH och metaller (över I<..M Känslig Markanvändning). Eftersom samtliga prover är 
uttagna under asfalt bedöms spridningsfätutsättningarna ocb exponeringsrisken för 
människor och miljö (inldusive gmndvatten) vid oförändrad markanvändning vara liten. 

Provtagningarna 3-4 (utförda 2014-01-14) visar att föroreningshalterna är betydligt 
mindre än proven 1-2 (tangerar K..'vl Känslig Markanvändning). 

C cifrån dessa resultat gör miljöförbundet bedömningen att om inga betydande grävning
eller schaktningsarbeten utförs kan ärendet avslutas utan vidare åtgärder. 

Bakgrund 

Vid planering av bostadsbyggande på fastigheten Borås 12 framkom att det legat en f.d. 
mekanisk verkstad på tomten. Detta föranledde att en miljögeoteknisk 
markundersökning utfördes för att undersöka om matken i området är förorenad. 

Miljöförbundet har även besökt platqen (2014-01-08) inför sista ptovtagningen. 

Information 

Detta beslut går att övetklaga, se bilaga. 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

SE-294 BO Sölvesborg 
Klostergata n 1 

Tel:+46 456 816 000 
Fax:+46 456 194 56 

E~post: mlljokontaret@mUjovast.se 
Webb: mlljovast.se 

1(2) 
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;l~~ii~~'r.kundet Blekinge Väst BESLUT 

2014-02-12 ' 

Avgift 

För handläggning av ärendet tas en rimavgift ut enligt miljöförbundet taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område. För nä1varande är avgiften 760 kr/timme. 

Faktura skickas separat när ärendet avslutats. 

MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

Beslut enligt delegation 

Bilagor 

1. Information om hur man överklagar. 

Kopia 

Akten 
SJ 
Länsstyrelsen Blekinge län 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

SE-294 80 Sölvesborg 
Klostergatan 1 

Tel:+48 456 816 ooo 
Fax:+46 456 194 66 

E~post: mllfokontoret@miljovast.se 
Webb: mlljovast.se 

2(2) 



Översiktlig miljögeoteknisk markundersökning 
av fastigheten BORAS 12 

K.arlshamns kommun 

2014-01-17 



Innehåll 
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Bilagor 
• Resultat från ackrediterat laboratorium 

Beställare 
Beställarens namn: 
Adress: 

Telefon: 

Utförare 
Utförarens namn: 
Adress: 

Kontaktperson: 
Telefon: 

Britt Jämstorp 
Nabbavägen 96 
375 91 Mörrum 
0454-590 79 

N a turvårdsingenjörerna AB 
Gulastorp 7720 
281 92 Hässleholm 
Tom Nielsen 
0451-495 90 

e-mail: !l.llll..!li~men@r!l!turl!.J!I!i.tl1! 
Organisationsnummer: 556560-8535 
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1. Bakgrund och syfte 
Vid plats för f.d. mekanisk verkstad i Karlshamn på fastigheten BORAS 12 planeras nya bostäder 
att byggas inom ett område på ca 400 m2

• Detta föranleder en miljögeoteknisk undersökning för 
att undersöka om marken i området är förorenad. 

2. Provtagning 
Inom ett undersökningsområde på ca 400 m2

, där bostäder ska byggas, togs fyra markprover ut 
för analys av B1EX, alifater, aromater, PAH-16 samt tungmetaller inklusive kvicksilver vid två 
provtagningstillfållen. Proverna är fördelade jämnt över området (se figor nedan). 
Proverna Karlshamn 1-2 togs ut för hand med spade 2013-11-26 i fYllnaden ner till 0,15-0,30 m 
under asfalterad yta. 
Proverna Karlshamn 3-4 togs ut med skruvborr 2014-01-14 under asfalterad yta ner till 
berggrunden eller stopp mot block 0,40-0,80 m under den asfalterade markytan. 
Provpunkterna Karlshamn 1-2 representerar området direkt norr om planerad husgrund och 
Karlshamn 3-4 representerar området där husgrunden ska uppföras. 

Provtagoingspunkterna mättes in i falt med GPS (RT 90) enligt följande: 
o Karlshamn 1: X= 6227625, Y= 1441448 

• Karlshamn 2: X= 6227625, Y= 1441460 
• Karlshamn 3: X= 6227614, Y= 1441451 
• Karlshamn 4: X= 6227616, Y= 1441459 
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3. Geologi 
Geologin i området består enligt jordartskartan av i huvudsak ett tunt skikt av morän på 
berggrunden (se figur nedan). Vid provtagning 2013-11-26 visade det sig dock att marken vid 
provtagningspunktema främst utgörs av fyllnadsmassor ovanpå berggrunden. Topografin är 

skiftande och und. ~.rsökningsområdet finns in.om····· .. ,e högst bdägna delarna av bostadskvarteret 

< -- • ,./ Moran 

' 

. ., .. . 'WI!I:l 
· •. , . . ··.• .•• / cera .. >•lt 

'\, \ 
\ '·" 

-,,_ __.:;.,:-·:_-

.·- ·- " • ;:,r~ ' ~ orqaf'liS.·k JCifdillrt 

s-v.am ttlhH atvs!.l.'diment 
-- :!~ U.rtf\11~tt .flm.a-nct 
liSooo 
aGruf. 

·. W-l$$MstWdimil!'nt, htMJd'!'i-i!kltgtilrl rt<JJnd··~rt.li 

'\ lllsten·block 
\_,\ ,,,-: 

på jordartskartan för de båda provtagningspunkterna (~Jt~ 
h 

Provpunkt Karlshamn 1 bestod av en ca 0,15 m mäktig fyllning av grus, sten, tegel- och kolrester 
på berggrunden. Uttaget prov var från fyllnaden ner till berggrunden. 
Karlshamn 2 bestod av en fyllning av främst grus, sten samt betong- och tcgelrester. Prov togs ut 
från fyllnaden ner till en nivå av 0,30 m under asfalrkanten. I denna provpunkt var mäktigheten 
ner till berggrunden mer än 0,30 m. 
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Karlshamn 3 bestod under asfalten av en fyllnad av ca 0,4 m mörk, något rostfargad sand med 
inslag av sten, ovanför ett 0,4 m lager av ljus sand på berggrund eller block. Prov togs ut från 
nivån 0-0,8 m under asfalten. 
Karlshamn 4 bestod under asfalten av en 0,3 m fyllnad med mörk, något rostfargad sand med 
inslag av sten, ovanför ett lager av 0,1 m ljus sand på berggrund eller block. Prov togs ut från 
nivån 0-0,4 m under asfalten. 
För provpunkterna 3-4 förefaller den ljusa sanden som finns ca 0,3-0,4m under den översta 
fyllnaden bestå av ett naturligt sandlager. Under detta stoppades borrningen på grund av stopp 
mot berggrund eller stenblock. 

Sammanfattningsvis finns det fyllnader i samtliga provpunkter och att berggrunden och/ eller 
block finns relativt nära markytan. Inget grundvatten bedöms finnas i marken ner till 
berggrunden inom undersökningsområdet. I Karlshamn 1-2 finns det en fyllnad med inslag av 
svart aska och kolrester. I Karlshamn 3-4 finns en fyllnad med sand och sten. 

s 



4. Resultat 
l tabellen nedan redovisas analysresultat av uttagna markprover i jämförelse med generella 
riktvärden för envägskoncentrationer för förorenad mark (Naturvårdsverkets rapport 5976 år 
2008 - Generella riktvärden för förorenad mark för känslig markanvändning (~\1)). KM: är 

det om bostadsområde BORAS 12. 
~rn7'1 
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5. Samlad bedömning av föroreningssituationen 
Provtagningen visat på att den tidigare verksamheten på den mekaniska verkstaden troligen 
utförts på hårdgjord yta inom det område där husgrunden planeras att uppföras. Inga 
föroreningar kunde detekteras i fyllnadsmassorna i provpunkterna Karlshamn 3-4 mer än 
förhöjda halter av tyngre alifatiska kolväten i fraktionerna C16-C35, som i provpunkt 4 tangerar 
riktvärdet för KM (Känslig Markanvändning). Oljetypen beskrivs som motorolja i 
analysresultaten, men kan även ha sitt ursprung från den asfalt som finns i området och finns i så 
fall koncentrerat i fyllnaden direkt under asfalten. 

Det finns en svart aska med föroreningar under asfalten i provpunkterna Karlshamn 1-2 norr om 
platsen för den planerade husgrunden. Askan är troligen en rest frän verksamheten på den 
mekaniska verkstaden med ässja där metaller behandlades. Askan innehåller halter av P AH: er och 
tungmetaller längr över de generella riktvärdena för K!Vf, vilket är gällande då det handlar om 
bostadsområde även i framtiden. 

Eftersom att samtliga uttagna prover finns under en asfalterad yta bedöms 
spridningsförutsättningarna och exponeringsvägar för människor och miljö (inklusive 
grundvatten) vid oförändrad markanvändning att vara begränsad. Både de tyngre alifaterna och 
tungmetallerna har generellt sett låg rörlighet i mark. Vidare har de förekommande fraktionerna 
av P AH:er, som uppmätts i halter över det generella riktvärdet för känslig markanvändning, 
medelhög till hög molekylvikt och bedöms därmed också ha låg rörlighet i mark. Dessa PAH:er 
har precis som tungmetallerna och alifaterna mycket låg flyktighet. 
Risken för att föroreningarna ska sprida sig med gaser upp genom den asfalterade ytan och 
riskera att komma i kontakt med människor bedöms därmed vara mycket låg. Eftersom att 
föroreningarna är övertäckta av asfalt är det inte heller troligt med någon t~pridning 1ned vatten 
eller partiklar via damning så länge asfaltytan hålls intakt. 

Det ska beaktas att det finns en förorenad aska inom området och att denna vid eventuella 
framtida grävarbeten eller liknande kan bli exponerad för människa och miljö. Askans utbredning 
är inte fastställd och kan därför påträffas på andra ställen än vid provpunktema Karlshamn 1-2. 
Askan påträffades dock inte i Karlshamn 3-4. 
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eurofins 

Naturvårdsingenjörema AB 
Tom Nielsen 
Gulastorp 7720 
281 92 HÄSSLEHOLM 

Provnummer: 

Provbeskrlvnlng: 

Matris: 

Provet ankom: 

Uts!<.riftsdatum: 

Provmärkning: 

Analys 

Torrsubstans 

Bensen 

Toluen 

Etylbensen 

M/P/0-Xylen 

Summa TEX 

Alifater >C5-C8 

Allfale r >08-C 10 

Alifater >010-012 

Alifatet>012-016 

Alifater >05-016 

Alifater >016·035 

Aromater >CB-C1 O 

177·2013-11270232 

Jord 

2013-11-27 

2013-11-29 

Karlshamn 1 

Aromater >C10-C16 

Metylkrysenerlbenzo( a)antracener 

Metylpyrenlfluorantener 

Jll~ 
L~OIIli(' 170J5 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagnlngsd;tum 

Resultat Enhet 

86.8 % 
•-~--·----c-· ,_ '' 
< 0.0035 mg/kg Ts 

< 0.10 mg/kg Ts 
--~-~ 

< 0.10 mg/kg Ts 
------"'-- '--~-_, ____ 

< Q.10 mgtkg Ts 

< 0.20 mg/kg Ts 

< 6.0 mg/kg Ts 

< 3.0 mg/kg Ts 

< 5.0 mg/kg Ts 

< 5.0 mg/kg Ts 
--- -~---~---

<20 mglkgTs 

14 mg/kg Ts 

<4.0 mg/kg Ts 

< 3.0 mg/kg Ts 

1.0 mglkgTs 
-----
3,3 mg/kg Ts 

Mato. 

5% 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

35% 

30% 

30% 

30% 

30% 

20% 

25% 

25% 

Euroflns Envlro.nment Sweden AB 
(Lidköplng) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-5311 9 Lidköping 

Tlf: +46104908'110 
Fax: +46 1 a 490 8390 

AR-13-SL-128076-01 

EUSELI2·00139290 
Kundnummer: SL8033199 

Tom Nielsen 
2013-11-26 

Metod/ref 

SS EN 12880 

LldMIIjö.OA.01.09 

LldMIIjö.OA.01,09 
---c··-•~----~---••-•••-,.•-------

LidMIIjö.OA.01,09 
''"'''·~-·------ -- ·--------

LidMI!jö.OA.01.09 

l.idMiijö.OA.01.09 

LidMiljö.OA01.09 

LldMiljö.OA.01.09 
-~---·-•«···--·· 

LidMiljö.OA.01.15 
"' ----------

LldMiUö.OA.D1.15 
'----~ 

LidMIUö.OA01.09/15 
-- -- ----

LidMiijö.OA01. ·15 

LidMiljö.OA01.09 

LidMHjö.OA.01.15 

LidMiijö.OA01.15 

LidMiijö.OA01.15 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 
----- -- -------~-

Aromater >C16-C35 4.9 mg/kg Ts LldMIIjö.OA.01.15 a) 
---·--~---~-- ------------------

Oljotyp 

lndeno(1,2,3-cd)pyren 

Dlbenso(a,h)antracen 

Summa cancerogena PAH 

Naftalen 

~-~~-n;tt'y __ '~-"----~~--

E2fkJ!dtJRgj: 

Ospec 

2.1 mg/kg Ts 25% 

2.5 mg/kg Ts 25% 

9.2 mg/kg Ts 25% 

2.9 mglkg Ts 25% 

2.6 mg/kg Ts 

0.47 mg/kg Ts 

20 mglkg Ts 

0.038 mgll<g Ts 

0.14 mgfkg Ts 

25% 

25% 

25% 

LldMiljö.OA.O·I.1 O 

LidMIIjö.OA.01.10 

l.idMIIjö.OA01.10 

LJdMiljö.OA01.10 
-------- ~·--. 

LldMi!jö.OA.01.1 O 

LidMiljö.OA01.1 O 
---------

LidMiljö.OA.01.10 

LidMiljö.OA01.10 

LidMiljö.OA.01.10 

Labom(otieVIaboratoriema ar ackrediterade av respek.tlvn I!Jnds ackrediteringsorgart Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

Mätosäl(erheten, om inge\ annat artgas, redovisas som utvidgad mtno~;!iltarhet med täckningsfaktor 2. Undantag talatamt till analyser utförda ulanför 
Sverige kan förekom rna. Ytterligare upplysnlr1gar samt mätosäkerhet och dateKilonanivåer för mlkrob!ologlskB analyser lämnas på begäran. 

Del'lna rapport får endast återges l sll'l helhet, om inte utförande laboratorium l förväg sP.r!flngen godltant annat. Resultaten relaterar endast Ull del 
insllnda provet. 

a)' 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 
·-·----~------· 

a) 

a) 

a) 

Atl.-003v34 
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AR-13-SL-128076-01 

EUSEL12-00139290 

Acsnaften 0.038 mg/kg Ts 25% LldMII]ö.OA.01.10 a) 

Fluoren 0.21 mg/kg Ts 25% LldMiijö.OA.01.1 O a) 
--·-----· 

Fenantran 5.3 mg/kg Ts 25% LldMIIjö.OA.01.1 O a) 
-------- -•- ----···---~- ···-- -

Antracen 0.40 mg/kg n 25% LldMiijö.OA.01.10 a) 
- -------··- ~~ 

••• mg/kg Ts 25% LldMIIjö.OA.01.10 a) Fluorenten 

Pyren 
-----~-------- ··---~---- ·-~·-·----------- ~~------~-

Benzo(g,h,i)perylen 

Summa övriga PAH 

l s~mma PAH m~ l_~? -~-~~~-~Y.I~Ik_~. 
· Summa PAH med medelhög molekylvikt 

Summa PAH med hög molekylvikt 

Arsenik As 

Barium Ba 

BlyPb 

Kadmium Cd 

Kobolt Co 

Kopparcu 

Krom er 

Kvicksliver Hg 

Nickel NI 

, Vanadin V 
r-------·---
' Zink Zn 

Utförande laboratorlumlunderJeyerantör: 

a) Euroflns Envlronment Sweden AB {Lidköplng), SWEDEN 

Paola Nilson, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

8.9 mg/kg Ts 

2.3 mg/kg Ts 

27 mg/kg Ts 

0.83 mg/kg Ts 

24 mg/kg Ts 

22 mglkgTs 

10 mg/kg Ts 

180 mg/kg Ts 

1100 mg/kg Ts 

0.71 mg/kg Ts 

7.1 mg/kg Ts 

1100 mg/kg Ts 

16 mglkgTs 

0.3a mg/kg Ts 

28 mg/kg Ts 

19 mg/kg Ts 

25% 

25% 

30% 

20% 

30% 

30% 

20% 

30% 

30% 

20% 

30% 

35% 

LidMiljö.OA.01.1 O 

LidMiijö.OA. 01.1 O 

LldMIIJö.OA.01.10 

LldMIIJö.OA01.10 

LidMiUö.OA.01.10 

L\dMIUö.OA.01.10 

85028311 /ICP-AES 

88028311/ICP-AES 

85028311 /ICP-AES 

5S028311/ICP-AE8 

88028311/ ICP-AES 

88028311/ICP-AES 

85028311/ICP-AES 

88028311 l JCP-AES 

58028311/ JCP-AES 

88028311 J ICP-AES 

1000 mg/kg Ts 25% 88028311 /ICP-AES 

LaboratorieUiaboratoriema !lr ackrediterade av respektive lands ackredfteringaorgan. Ej ackrediterade analyser är miltkarade med • 

M!l!os!lkerhelen, om Inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt matos!ikerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser l!lmnas på begäran. 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium l förväg skrifUlgen godkänt annat. Resu/laten relaterar endast till dat 
Insända provet. 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 
·---·---

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

AR-003v34 

Slda 2 av 2 



:;:: eurofins 

Naturvårdsingenjörerna AB 
Tom Nielsen 
Gulastorp 7720 
281 92 HÄSSLEHOLM 

Provnummer: 
Provbeskrivning: 

Matris: 

Provet ankom: 

Utskriftsdatum: 

Provmärkning: 

Analys 

Torrsubstans 

Bensen 

Toluen 

Etylbensen 

M/P/O~Xylen 

summa TEX 

Alifater >05-08 

Allfater >08-010 

Alifater >010-012 

Alifater >012-016 

Alifater >CS-C 16 

Alifater >016·035 

Aromater >C8·C1 O 

Aromater >C10-C16 

177·2013·11270233 

Jord 

2013-11-27 

2013-11-29 

Karlshamn2 

Metylkrysenerfbenzo(a)antraeenar 

Metylpyrenlfluorantener 

Aromater >016-035 

· Oljatyp 

Benso(a)antracen 

Krysen 

! Ben~~(b~flu-;;-~nten 
Benso(a)pyren 

lndeno(1 ,2.3-cd}pyren 

' Dlbenso(a,h)antracen 

i il$ 
1~0'11~' 170l~ 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat enhet 

84.4 % 

< 0.0036 mglkg Ts 

< 0.10 mg/kg Ts 
~ --------- --

<o. 10 mgJkg Ts 

< 0.10 mg/kg Ts 

< 0.20 mg/kgTs 

<6.0 mg/l<g Ts 

< 3.0 mglkgTs 

< 5.0 mg/kg Ts 
···---·----·---

< 5.0 mgll~g Ts 

< 20 mg/kg Ts 

< 10 mg/kg Ts 

< 4.0 mg/kg Ts 

< 3.0 mg/kg Ts 

Mäto. 

5% 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

35% 

30% 

30% 

30% 

30% 

20% 

0,52 mg/kg Ts 25% 

0.89 mg/kgTs 25% 

1.4 mg/kg Ts 

Ej påvisad 

0.88 mg/kg Ts 

0.88 mg/kg Ts 

1.4 mg/kg Ts 

0.82 mg/kg Ts 

0.84 mg/kg T s 

0.12 mg/kg Ts 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

Euroflns Envlronment Sweden AB 
{Lidköplng) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119lidköplng 

Tlf: +46 1 O 490 8110 
Fax. +46 1 O 490 8390 

AR-13-SL-128077-01 

EUSEL12-00139290 
Kundnummsr: SLS033199 

Tom Nielsen 
2013-11-26 

Metodlref 

SS EN 12880 

UdMlljö.OA.01.09 

LldMII]ö.OA01.09 

LldMiijö.OA.01.09 

LldMiijö.OA.01.09 

L"dM!Ijö.OA01.09 

LidMlljö.OA01.09 

lidMiljö.OA.01.09 

LidMIIJö.OA.01. ·JS 

LldMIIjO.OA01.15 

LldMIIjö.OA.01.09/15 

LidMiljö.OA.01.15 

LidMiljö.OA.01.09 

LldMIIjö.OA01.15 

LldMIIJö.OA.01.15 

LidMiljö.OA.01.15 

LldMiijö.OA01.15 

LidMiJjö.OA01.10 

LldMfljö.OA.04 .10 

LldMil)ö.OA.01, 1 O 

LidMiljö.OA01.10 

LidMiljö.OA01.10 

LldMil]ö.OA01.10 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) , 
---~i 

a) 

a) 

a)' 

a) l 

a) i 

a) 

a) 

a) 

a) 

Summa cancerogena PAH 

Naftalen 

4.3 mg/kg T s LidMi)jO,OA01.1 O a) 

< 0.030 mg/kg Ts 25% LidMiijö.OA.01.10 a) 

Acenaftylen 0.12 rnglkgTs 25% LidMiljö.OA01.10 a) -----.. ·-···-·--·---............ -.-.. - .. -· .. --.-..... ,_,, ......... , ... , .... _,,,., .. --~-...................... .. 

Laborator1eUiabora\ariema Sr ackrediterade av respektive lands ackredlteringsorgen. Ej eckred~erade analyser lilr marken;)de med • 

Mlllosllkerhelen, om Inget annat anges, redovisas som utvidgad mälosäkerhel med läoi<nlngsfaklor 2. Undantag relaterat \III analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt m!llost!kerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiske analyser Mlml"las på begäran 
Denna rapport får andas\ återgas l sin helhet, om Inte utförande laboratorium l förvag skriftligen godkänt annat. Resuttaten relaterar endast Ull det 
ins!lnda provet. 

AR-Q03v31 

Slda1av2 



Acenaften 

Fluoren 

Fenantren 

Antracen 

Fluorenten 

Pyren 

Benzo(g,h,l)perylen 

S1~mma övriga PAH 

Summa PAH med låg molekylvikt 

l Summa PAH med medelhög molekylvikt 

Summa PAH med hög molekylvikt 

< 0.030 mgtkg Ts 

< o.oao mg/kg Ts 

0.47 mg/kg Ts 
- --~-------

0.093 mg/kg Ts 

u mg/kg Ts 

1.4 mg/kg Ts 
·--- ---------

0,58 mQikg Ts 

4.2 mg/kg Ts 

< o.ao mg/kg Ts 

3,5 mg/kg Ts 

25% 

25% 

25% 

25% 

AR·13-SL·128077 ·01 

EUSELI2·00139290 

LldMIIjö.OA01.10 

UdMiljö.OA01.10 

UdMiljö.OA.01.10 

LldMiljö.OA.01. 10 

25% LldMIIjö.OA.01, 1 O 
~~- ----·--. -

25% 

25% 

LidMiljö,OA.01, 1 O 

LidMiljö.OA.01. 1 O 

LldMiijö.OA01.10 

LldMIIjö.OA01, 1 O 

LldMiijö.OA.01, 10 

O) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

LldMIIjö.OA.01 .10 a) 4.9 mg/kg Ts 

1S mg/kg Ts 
--- ---~-,.~-- ~-··-"-''''~- ___ , ____ _ 

Arsenik As 

Barium Ba 

Bly Pb 

Kadmium Cd 

Kobolt Co 

Koppare u 

Krom Cr 

Kvicksilver Hg 

Nickel Ni 

220 mg/kg Ts 

400 mg/kg Ts 

0.30 mg/kg Ts 

9.1 mg/kgTs 

1BO mg/kg Ts 

20 mg!kgTs 

0.65 mg/kg Ts 

30% 88028311 /ICP·AC:S a) 

20% 

30% 

30% 

20% 

30% 

30% 

20% 

88026311 /ICP--ACS 

88028311/ICP~ACS 

86028311/ICP-AES 

68028311 f ICP-AES 

88028311 f !CP-AES 

68028311 f ICP-AES 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

88028311 f ICP-AES a) 

88028311/ICP-AES a) 40 mg/kg Ts 30% 

35% 
---------- -~1 

Vanadin V 12 mg/kg Ts SS028311/ICP-AES a) 

ZlnkZn 450 mg/kg Ts 25% 8602631 1 l ICP·AES 

Utförande labor'atoriuiD/underteverant&r 

a) Euroflns Environment Sweden AB (Lidköplng), SWEDEN 

Paola Nilson, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Laboratorietllaboratorlerna är ackrediterade av respaktive lands ackredilerlngsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

Mälosl:lkerheten, om Inget annat anges, redovisas som utVIdgad mätosakerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhel och datek.tionsnivåar fllr mikrobiologiska analyser lärnnas på begäran. 
Denna rapport får endast återgas l sin halhet, om inta utföranda laboratorium l förväg skriftligan godkänt ann!lt. Resullaten r!llaterar endasttill det 
lnsllnda provet. 

a) 

Slda2av2 



=::: eurofins 

Naturvårdsingenjörerna AB 
Tom Nielsen 
Gulastorp 7720 
281 92 HÄSSLEHOLM 

Provnummer: 177-2014-01150135 

Provbeskrlvnlng: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2014-01-15 

Utskriftsdatum: 2014-01-17 

Provmärknlng: Karlshamn 3 

Analys 

Torrsubstans 
_,,_, --· 

Bensen 

i-T~i~~~-

Etylbensen 
~--------------

MIP/0-Xylen 

Summa TEX 

Alifater >CS-08 

-------·-· 

Aromater >C8-C1 O 

, Aromater >C10·C16 

Metylkrysener/benz.o(a)antracener 

Metylpyrenlfluorantener 

Aromater >Ci6·C35 

Oljatyp 

________ _,_,- ·-

112~ 
1~(1.1111{' 111r.l:! 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

'Resultat Enhet 

81.7 % 

< 0.0036 mg/kg Ts 

< 0.10 mg/kg Ts 

< 0.10 mgJkgTs 

< 0.10 mglkgTs 

< 0.20 mQikg Ts 

< 5,0 mgJkg Ts 

< 3.0 mg/kg Ts 

< 6.0 mglkgTs 
·-- -----·-~-

< 5.0 mglkgTs 

<20 mglkgTs 

Mltc. 

5% 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

35% 

30% 

30% 

Euroflns Envlronment Sweden AB 
(l.fdkijplng) 
13ox 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-5311 9 Lidköping 

Tlf: +46104908110 
Fax: +46 1 O 490 8390 

AR-14-SL-004581·01 

EUSELI2·00146406 
Kundnummer: SL8033199 

Tom Nielsen 
2014-01-14 

Metcd/ref 

SS EN 128SO 

LldMiljö.OA01.09 

LidMIIjö.OA.01 .09 

UdMiljö.OA01,09 
- -----

LidMIIjö.OA.01.09 

LldM!Ijö,OA.01.09 

LidMiljö.OA.01.09 

UdMiljö.OA01.09 

LidMiljö.OA01.15 

LidMiljö.OAD1.15 

LldMIIjö.OA01.09/15 

47 mglkg Ts 
---:-:cc---

30% LldMIIJö.OA.01.15 
----·- ·-

< 4.0 mglkgTs 

< 3.0 mg/kg Ts 

< o.so mg/kg Ts 

< 0.50 mg/kg Ts 

< 1.0 mgJkg Ts 

Motorolja 

30% 

20% 

25% 

25% 

LidMiljö.OA01.09 

LldMiljö,OA.01.15 

LldMIIjö.OA.01.15 

LldMIIjö.OA01.15 

LldMII)MA01.15 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

•l 
a) 

a) 

a) 

a) 

a)' 

Benso(a)antracen < 0.030 mg/kg Ts 25% LldMIIjö.OA01.10 a) 
- ... _ ·-------··-·------------

Krysen 

Benso(b,k)fluoranten 

Benso(a)pyren 

< 0.030 mg/kg Ts 25% LldMIIjö.OA.01. 1 O a) 

lndeno(1 ,2,3-od)pyren 

Dlbenso(ii!,h)antracen 

Summa e:<~ncerogt~na PAH 

Naftalen 

Acenaftylel~ 

~ 

-------·-··--·-··-·-··----

0.037 mg/kg Ts 

< 0.030 mg/kg Ts 

< 0,030 mg/kg Ts 

< 0.030 mg/kg Ts 

< 0,30 mg/kg Ts 

< 0.030 mg/kg Ts 

< 0.030 mg/kg Ts 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

LidMiljö.OA.01, 1 O 

LidMIIjö,OA01.10 

LldMfljö,OA.01. 10 

LidMiljö,OA01, 1 O 

LldMitjö.OA01. 10 

LidMIIjö.OA01.1 O 

LidMIUö.OA01. 1 O 

Labaralorie!llaboratorterna ~r aokredltarade av respektive lands aokraditerlngaorgan. Ej ackredHerada analyser !!r markerade rned • 

Matos.!lkerl1eten, om Inget annal anges, redovisas som utvidgad miltosäkerhet med lltckningsfaldor 2. Undantag relaterat Ull analyser utförda utanför 
Svertge kan fl:lrekomma. Ytterligare upplysningar samt mlltosl!kerh~l och detektionsnivåer för mikrobiolagiska enalyser lämnas på begl!ran. 
Denna rapport får endast återgss l sin helhet, om inte utrörande laboratorium l förväg skriftligen godkänt annat. ResUHaten relaterar endast till det 
insl:lnda provet. 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

AR-003v35 

Sida1av2 



Acenaften 

Fluoren 

Fenantran 

Antracen 

Fluoranten 

Pyren 

Benzo(g,h,l)perylen 

Summa övriga PAH 

Summa PAH med låg molekylvikt 

Summa PAH med medelhög molekylvikt 

Summa PAH med hög molekylvikt 

Arsenik As 
i-

Barium Ba 

BlyPb 

Zink Zn 

UH6rande laborAtorlumfunderleverantör: 

a) Eurofins Envlronment Swedan AB (Lidköping), SWEDEN 

Paola Nllson, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

< o.oao mgtkg Ts 

< 0.030 mg/kg Ts 

25% 

25% 

AR-14-SL-004581·01 

EUSELI2·00146406 

LldMIUO.OA.01. 10 

0.037 

< 0.030 

mg/kg Ts 25% 

t.ldMIIjö.OA.01 .10 

LldMiijö.OA.01.1 O 

LldMiljö. OA.01, 10 

LidMiljö.OA.01. 10 

mg/kgTs 25% 

0.043 mg/kg Ts 

0.048 mg/kg Ts 

< 0.030 mg/kg Ts 

< o.ao mg/kg Ts 

< o.ao mg/kg Ts 

< 0.30 mg/kg Ts 

< 0.30 mg/kg Ts 

< 2.0 mg/kg Ts 

49 mg/kg Ts 

5.7 mgtkgTs 

< 0.20 mgtkg Ts 

2.7 mglkg Ts 

S.B mg/kgTs 

3.3 mg/kg Ts 

< 0.010 mg/kg Ts 

4.0 mg/kg Ts 

18 mg/kg Ts 

3' mg/kg Ts 

25% 

25% 

26% 

LidMiljö.OA.01. 10 

LldMiijö.OA.01 .10 

LldM1Uö.OA.01, 10 

LldMIIjö.OA,01, 10 

LidMiijö,OA.01 .10 

l.idMIIjö.OA.01.10 

30% 88029311/ICP·AES 

20% 88028311/ICP·AES 

30% 

30% 

20% 

30% 

30% 

20% 

30% 

35% 

25% 

88028311 f ICP~AES 

8802S311 l ICP~AE8 

SS028311/ICP~AE8 

88028311/JCP·AES 

88028311 l ICP·AES 

S8028311/ICP·AE8 

88028311 f ICP·AES 

88028311/ JCP~AES 

38028311/ ICP·AES 

LaboratorteUiaboralorlema är ackrediterade av respekll\le lands ackradlteringscrgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med* 

M!itosäkerhe\en, om Inget annat anges, radovisas som utvidgad mliltoe!lkerhel med t!lckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt matesäkerhet octl detakiJonsnivåer för mikrobiologiska analysa r lämnas på begäran. 

Denna rapport får endas! ålarges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat Resullalen relaterar endasttill det 
insända provet. 

a) 

a) 

a) 
··------~· 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

AR-003v35 

Slda2av2 



-·~ t• e;-; euro tns 

Naturvårdsingenjörerna AB 
Tom Nielsen 
Gulastorp 7720 
281 92 HASSLEHOLM 

Provnummer: 

Provbeskrlvning: 

Matris: 

Provet ankom: 

Utskrlrtsdatum: 

Provmärknlng: 

Analys 

Torrsubstans 

Bensen 

Toluen 

Etylbensen 

177-2014.01160136 

Jord 

2014-01-15 

2014-01-17 

Karlshamn 4 

1125 
!SOIII·:C l7ll25 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

94.8 % 

< 0.003& mg/kg Ts 

<0.10 mglkgTs 

< 0.10 mg/kg Ts 
' .. ---- ---

< 0.10 mg/kg Ts 

Mäto. 

S% 

30% 

30% 

30% 

30% 

Eu.ratlns Envlronment Sweden AB 
(Lidk15plng) 
Box 887 
S]öhagsg. 3 
SE-53119 Ltdköping 

Tlf: +4610 490 8110 
Fax: +46 1 O 490 8390 

AR·14·SL·004582·01 

EUSELI2·00146406 
Kundnummer: 8!..6033199 

Tom Nielsen 
2014-01-14 

Metod/ref 

SS EN 12880 

LldMIIJö.OA.01.09 

lidMiljö.OA01.09 

LldMiljö.OA01.09 

LidMiljö.OA01.09 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) MIP/0-Xylen 

Summa TEX 

Allfater >C5-C8 

. ---------

A lifeter >CS-C 10 

Alifater>C10·C12 

Allfater >C12-C16 

Alifater >C5-C16 

Allfater >C16-C35 

Aromater >CB-C10 

Aromater >C10-C16 

Metylkrysener/benzo{a)antracener 

Mety!pyrenlfluorantener 

Aromater >C16·C35 

Oljatyp 

Benso(a)antracen 

Krysen 

Benso(b,k)fluoranten 

Benso(a)pyren 

Jndeno(1,2, 3-cd)pyren 

i _Dibenso(a,h)antrace~-.. -~--

Summa cancerogena PAH 

Naftalen 

Acenaftylen 

< 0.20 mg/kg Ts 
··-----· 

< 6.0 mg/kg Ts 

< 3.0 , mgJkgTs 

< 5.0 mg/kgTs 

<ö. O mg/kg Ts 

< 20 mg/kg Ts 
--------~---~-- ~-~~ 

--------

100 mglkg Ts 

< 4.0 mg/kgTs 

< 3.0 mg/kg Ts _______ , ___ 
< 0.50 mg/kg Ts 

< 0.50 mg/kg Ts 

< 1.0 mg/kg Ts 

Motoroua 

0.055 mg/kg Ts 

0.066 mg/kg Ts 

0.11 mg/kg Ts 

< 0.030 mg/kg Ts 

< 0.030 mglkg Ts 

< 0.030 mg/kg Ts 

< 0.30 mg/kg Ts 

< 0.030 mg/kg Ts 

< 0.030 mg/kg Ts ----·--------------
~ 

30% 

35% 

30% 

30% 

20% 

30% 

20% 

25% 

25% 

25% 

25% 

LldMiljö.OA01.09 

LidMJijö,OA.01 .09 

LldMiUö.OA.01.09 

LldMIIJö.OA.01.15 

LidMiYö.OA01.15 

LidMiijö,OA01.09/15 

LidMI!jö.OA.01.15 

LldMIIjö.OA.01.09 

LidMIUö.OA.01. 15 

LldMIUö.OA.01.15 
·-------

LldMIIjö.OA01.15 

LldMIIjö.OA01.15 
----------

LidMiljö.OA.01.10 

LldMIIjö.OA01.10 
---------

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

LldMIIJö.OA01.10 

LldMIIJö,OA.01.10 

LldMiljö.OA.01.10 

LidMiljö,OA.01.10 

LldMIIjö.OA01.10 

LfdMIIjö,OA01 .10 

LidMiljö,OA.01. 10 

Laboratorletllaboratorierne är ackredUerede av respektive landa ackredileringeorgan. Ej ackred~erade analyser är markerade med • 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mälos!lkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag retaleret till analyser utförda utanför 
Sverige ken förekomma. Ytterligara upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsntviiar för mikrobiologiska analyser lämnas på begaran. 
Denna rapport får endast åtargas !sin helhet, om inte utföranda laboratorium 1 förvag skriftligen godklint annat. ResuRetan relaterar endasttill det 
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Dnr: 2012/2955 
2014-04-23 

Granskningshandling 

Detaljplan för fastigheten Borås 12, 
Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län 

SAMRADSREDOGÖRELSE 
Samrådsförfarandet 
Byggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2013, § 165, att samråd skulle genomfåras kring 
fårslag till detaljplan får rubricerat. Detaljplaneförslaget har varit fåremål får samråd enligt 5 
kap. Il §Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Kungörelse om samråd, plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, beslutsunderlag får 
behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB har den 6 september 
2013 sänts tilllänsstyrelsen (vilka också fått del av övriga samrådshandlingar enligt nedan), 
lantmäterimyndigheten, hyresgästföreningen, kommunala organ, sakägare enligt 
fastighetsförteckning daterad den 2 september 2013, hyresgäster, boende och till övriga 
myndigheter, sammanslutningar och enskilda som bedömts ha väsentligt intresse av fårslaget 

Kungörelse om samråd och samrådshandlingen enligt ovan, som bestått av grundkarta, 
fastighetsförteckning, plankarta med bestämmelser, planbeskrivning och beslutsunderlag för 
behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har fnnnits tillgänglig på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset i Karlshamn, vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-
16.00. Angiven samrådstid varade mellan den 9 september- 4 oktober 2013. 
Samrådsannonsering och samrådsmöte har inte genomfårts i samrådsskedet Detaljplanen 
genomfårdes till en börjm1 med enkelt plm1förfarande men har övergått till normalt förfarande 
efter samrådsskedet 

Inkomna yttranden under samrådstiden 
l samband med samrådet inkom totalt 24 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och 
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden fim1s i sin helhet på Stadsmiljöavdelningen. 
Länsstyrelsens yttranden bilägges i sin helhet, bilaga 1. 

Myndigheter och organisationer 
l. Länsstyrelsen i Blekinge län 
2. Blekinge museum 
3. Karlshanm energi 
4. Svenska kraftnät 
5. Skanova 
6. VMAB 
7. Trafikverket 
8. Polismyndigheten 
9. Försvarsmakten 
10. Räddningstjänsten 
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synpunkter 
inget att erinra 
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inget att erinra 
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11. Hyresgästföreningen 
12. Region Blekinge 
13. Kommunstyrelsen 
14. Tekniska nämnden 
15. Fritidsnämnden 
16. Socialnämnden 
17. MiljöförbLmdet 

Enskilda 
18. Manat Kbamkaew, Nattha Paenthonglang och Syrlyan Kbamkhai 
19. Lars S !randberg 
20. Ingrid Ågård 
21. Jennifer Strandberg 
22. Lars-Gunnar Svensson, !ng-Britt Abrahamsson, Maritta Nilsson, 
Jonas Nilsson och Bo Hermansson 
23. Leila Nystedt, Lis Olsson, Ingegerd Eriksson och Roger Eriksson 
(likalydande yttrande) 
24. Stina Lindström, Jonas Lindström, Marie Ohlsson, Roland Ohlsson 

och Leonard Thernström (likalydande yttrande) 
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synpunkter 

synpunkter 

synpunkter 

synpunkter 

Yttranden från myndigheter och organisationer 

1. Länsstyrelsen i Blekinge län (yttrande inkom den 1 O oktober 2013) 
Yttrandet i sin helhet biläggs samrådsredogörelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Förslag till ny detaljplan syftar till att säkerställa befintlig markanvändning och att möjliggöra 
får bostäder, kontor och handel. Bulleraspekten för planerade bostäder behöver säkerställas 
genom tydlig planbestämmelse. Område får ny detaljplan omfattas av riksintresseområde för 
kulturmiljö Karlshamns stad, Kastellet och Boön (K6) enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 
Länsstyrelsen ser positivt på att tomtmark kan nyttjas på ett ändamålsenligt sätt får stadens 
behov av byggnader och anser vidare att utformning av ny bebyggelse behöver ske utifrån 
principer som stärker riksintresset för kulturmiljö och dess värden. 

Prövningsgrunder enligt 11 kap lO§ PBL 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i Il kap l O § PBL avseende 
hälsa och säkerhet, MKN, mellankommunala frågor, strandskydd, risker för olyckor, 
översvämning eller erosion och nu kända fårhållanden att frågor som berör riksintresse för 
kulturmiljö samt bullerstörningar måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad 
som anges nedan för att länsstyrelsen inte ska behöva pröva detaljplanen. 

Länsstyrelsens synpunkter och råd 
Område för ny detaljplan omfattas av riksintresseområde med geografiska bestämmelser 
enligt 4 kap l och 4 §§ miljöbalken och riksintresseområde för kulturmiljö Karlshamns stad, 
Kastellet och Boön (K6) enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen ser positivt på att tomtmark 
kan nyttjas på ett ändamålsenligt sätt för stadens behov av byggnader och anser vidare att 
utformning av ny bebyggelse behöver ske utifrån principer som stärker riksintresset för 
kultunniljö och dess värden. Länsstyrelsen anser att följande aspekter särskilt behöver beaktas i 
det fortsatta arbetet med detaljplanen. 
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Arkeologi 
Området utgörs av fast fornlämning med kulturlager och bebyggelselämningar från stadens 
äldsta tid. För att rubba, ändra eller ta bort fast fornlämning krävs tillstånd enligt 2 kap 12 § 
KML, Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. 

Kommentarer: Noteras. 

Kulturmiljö 
Område får ny detaljplan kommer att beröra riksintresseområde för kulturmiljö Karlshamns 
stad, Kastellet och Boön (K6) enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Riksintresset för kulturmiljö 
representerar en av Sveriges bäst bevarade trästäder med bebyggelse enligt rutnätsplan från 
1665 och till staden hörande befästningsanläggningar. Länsstyrelsen har i samband med 
ärendets handläggning ingen möjlighet att göra bedömning av hur detaljplanen fårhåller sig till 
riksintresset för kulturmiljö och fareslär i stället att dessa frågeställningar finner lösning i dialog 
med kulturmiljöansvariga vid avdelningen får Samhällsutveckling längre fram i detaljplane
processen. 

Kommentarer: Föreslagen bebyggelse ska anpassas arkitektoniskt till befintlig bebyggelse 
och kulturvärden. Bebyggelsens utformning regleras genom planbestämmelsen, "Byggnad 
ska väl ansluta till angränsande kulturhistorisk bebyggelses karaktär, med särskild hänsyn 
till volym, materialval och färgsättning". För att ytterligare reglera bebyggelsens 
utformning längs med Kungsgatan anges bestämmelser om takform, takmaterial och 
placering m. m. Bebyggelsestrukturen i innerstaden är mycket karaktäristisk genom sitt 
strikta rutnätsmönster. Bebyggelsen är sammanbyggd och ligger till övervägande del i 
fastighetsgräns mot gatan, vilket sluter kvarteren och ger staden en stram kvartersindelning 
Placeringen av ny bebyggelse regleras därfor genom planbestämmelsen, "Byggnader ska 
placeras ifastighetsgräns ". Frågan kommer att diskuteras vidare i bygglovskedet. 

Bullerstörningar 
För fastighetens f'åreslagna byggrätter med lokalisering i direkt anslutning till Kungsgatan 
innebär utsatta lägen avseende trafikbullerstörningar för planerade bostäder. En tidigare 
bullerutredning har utfårts med jämförbart läge i Karlshamns innerstad. Den redovisar en 
ekvivalent ljudnivå vid fasad utmed Kungsgatan på 62 dB( A). I planbeskrivningen omnämns att 
tillkommande bostäder behöver planeras med tillgång till tyst sida får att uppnå acceptabel 
bu!lersituation. Detta innebär att avstegsregler från Naturvårdsverkets rekommenderade 
riktvärden för bostäder måste tillämpas i enlighet med Bo verkets Allmänna råd 2008: l. 

Boverket preciserar möjligheter till avsteg i samband med bebyggelse i stadsmiljö, där angivna 
riktvärden kan vara svåra att uppnå på grund av hög fordonstrafik. Enligt Bo verket bör nya 
bostäder endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 
dBA, under fårutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida med högst 45 dBA vid fasad 
eller ljuddämpad sida med 45- 50 dBA vid fasad. Minst hälften av bostadsrummen får planerade 
bostäder samt tillhörande uteplats, behöver vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Det bör 
alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50 dBA. 50 dBA bör 
dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor. Länsstyrelsen 
anser att avstegsregler i enlighet med, Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1 från Boverket, 
kan tillämpas får aktuellt planområde. 

Detaljplanen har till uppgift att säkerställa att planerad bebyggelse genom yttre och inre åtgärder 
blir utformad så att en tillfredsställande ljudmiljö erhålls och att kraven i Boverkets byggregler 
uppfYlls. Bostadsbebyggelsens utformning möjliggör anpassning till rådande bullersituation på 
platsen genom val av lämplig ljudklass enligt svensk ljudklassningsstandard, SS 02 52 67 
Byggakustik-Ljudklassning av utrymmen i byggnader- Bostäder. 
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l stadsmiljöer med höga störningsnivåer eller i situationer där förväntningar på god ljudmiljö är 
särskilt höga hos blivande hyresgäster eller boenden bör byggnaders utformning ske med 
ljudklass C eller bättre som ljudklass B eller A. 

Länsstyrelsen anser att all planering ska ske enligt huvudregeln att bostäder ska klara 
30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå inomhus, 45 dBA maximalljudnivå inomhus nattetid, 
55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad och uteplats samt 70 dBA maximalnivå vid 
uteplats i anslutning till bostad, vilket behöver förtydligas i detaljplanen genom att den formella 
plankartan kompletteras med planbestämmelse avseende rekommenderade riktvärden på tillåtna 
ljudnivåer för bostäder samt upplyser kring val av lämplig ljudklass. 

Kommentarer: Att i planen ange särskilda bestämmelser i frågor som redan regleras i 
annan lagstiftning eller i föreskrifler anser Stadsmiljöavdelningen olämpligt. Om Boverkets 
foreskrifier skulle komma att skärpas eller mildras riskeras att planens bestämmelser blir 
felaktiga gentemot dessa. Planbeskrivningen uppdateras ytterligare angående buller och 
lämplig ljudklass. Frågan ska särskilt bevakas i bygg/avskedet. 

Radon 
Enligt översiktlig flygstrålningskarta utgör marken lågriskområde vad avser förekomst 
av markradon. Planbeskrivningen påtalar dock att förhöjd risk for markradon lokalt inte kan 
uteslutas. Länsstyrelsen föreslår att formuleringen av planbestämmelsen under rubriken 
Byggnadsteknik modifieras i enlighet med följande lydelse. "Byggnad där människor 
stadigvarande vistas skall uppforas i radonsäkert utförande, tills dess lägre radonrisknivå kan 
verifieras. u 

Kommentarer: stadsmiljöavdelningen anser att planbestämmelsen "Byggnad där människor 
stadigvarande vistas ska uppforas i radonskyddat alternativt radonsäkert utforande" är 
lämpligare i aktuellt fall. Bestämmelsen ska tolkas så att vid byggnation inom området mäts 
markradon upp lokalt for val av grundläggningsteknik (radonskyddat eller radonsäkert) så 
att aktuella riktvärdenför inomhusluft uppfYlls. Tidigare bestämmelse, "Byggnad där 
människor stadigvarande vistas ska uppföras i radonskyddat utförande", utgår. 

Förorenad mark 
I förslag till ny detaljplan för kvarteret Borås 12 har fastigheten erhållit ändrat ändarnål från att 
tidigare varit avsedd för industri- och bostadsändamål till att i förslaget enbart avse bostads
ändamål. Tidigare industriverksamhet har utgjorts av gjuteri, metallbearbetning och måleri med 
lösningsmedelsanvändning. Några marksaneringsåtgärder har inte vidtagits efter det att 
anläggningens verksamhet upphört. Det kan förmodas att potentiellt förorenad mark kan finnas 
kvar inom planområdet Länsstyrelsen anser att eventuell förekomst av markföroreningar 
behöver klargöras och åtgärder vidtas för att markens lämplighet ska kunna motsvara planerat 
ändamål. Detaljplanens formella karta behöver förses med planbestämmelse. 

4 

Kommentarer: För att säkerställa att markens lämplighet ska kunna motsvara planerat 
ändamål har en översiktlig miljögeoteknisk undersökning genomforts av 
Naturvårdsingenjörerna AB, inom fastigheten, daterad 2014-01-17. Inom ett 
undersökningsområde på ca 400m2

, där bostäder ska byggas, togs fYra markprover ut 
för analys av BTEX, alifater, aromater, P AH-16 samt tungmetaller inklusive kvicksilver vid 
två provtagningstillfällen. Proverna är fördelade jämnt över området (se bild på nästa sida). 
Proverna Karlshamn 1-2 togs utför hand med spade 2013-11-26 ifYllnaden ner till 0,15-
0,30 m under asfalterad yta. Proverna Karlshamn 3-4 togs ut med skruvborr 2014-01-14 
under asfalterad yta ner till berggrunden eller stopp mot block O, 40- O, 80 m under den 
asfalterade markytan. 
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Provpunkterna Karlshamn 1-2 representerar området direkt norr om planerad husgrund och 
Karlshamn 3-4 representerar området där husgrunden ska uppforas. 

Sammanfattningsvis finns det fYllnader i samtliga provpunkter och att berggrunden och/eller 
block finns relativt nära markytan. Inget grundvatten bedöms finnas i marken ner till 
berggrunden inom undersökningsområdet. l Karlshamn 1-2 finns det en fYllnad med inslag 
av svart aska och ko/rester. I Karlshamn 3-4 finns en fYllnad med sand och sten. 

Provtagningen visar på att den tidigare verksamheten på den mekaniska verkstaden troligen 
ulforts på hårdgjord yta inom det område där husgrunden planeras att uppfor as. Inga 
forareningar kunde detekteras ifYllnadsmassorna i provpunkterna Karlshamn 3-4 mer än 
förhöjda halter av tyngre alifatiska kolväten i fraktionerna C16-C35, som i provpunkt 4 
tangerar riktvärdet for KM (Känslig Markanvändning). Oljetypen beskrivs som motorolja i 
analysresu/taten, men kan även ha sitt ursprung från den asfalt som finns i området och 
finns i så fall koncentrerat i fYllnaden direkt under asfalten. 

Det finns en svart aska med forareningar under asfalten i provpunkterna Karlshamn 1-2 
norr om platsen för den planerade husgrunden. Askan är troligen en rest från verksamheten 
på den mekaniska verkstaden med ässja där metaller behandlades. Askan innehåller halter 
av P AH: er och tungmetaller långt över de generella riktvärdena för KM, vilket är gällande 
då det handlar om bostadsområde även i framtiden. 

Eftersom att samtliga uttagna prover finns under en asfalterad yta bedöms 
spridningsförutsättningarna och exponeringsvägar for människor och miljö (inklusive 
grundvatten) vid oförändrad markanvändning att vara begränsad. Både de tyngre allfalerna 
och tungmetallerna har generellt sett låg rörlighet i mark. Vidare har de förekommande 
fraktionerna av P AH:· er, som uppmätts i halter över det generella riktvärdet för känslig 
markanvändning, medelhög till hög molekylvikt och bedöms därmed också ha låg rörlighet i 
mark. Dessa P AH: er har precis som tungmetallerna och allfalerna mycket låg flyktighet. 
Risken för att forareningarna ska sprida sig med gaser upp genom den asfalterade ytan och 
riskera att komma i kontakt med människor bedöms därmed vara mycket låg. Eftersom att 
föroreningarna är övertäckta av a~falt är det inte heller troligt med någon spridning med 
vatten eller partiklar via damning så länge a~faltytan hålls intakt. 

Det ska beaktas att detfinns en förorenad aska inom området och att denna vid eventuella 
framtida grävarbeten eller liknande kan bli exponerad for människa och miljö. Askans 
utbredning är inte fastställd och kan därför påträffas på andra ställen än vid provpunkterna 
Karlshamn 1-2. Askan påträffades dock inte i Karlshamn 3-4. Se vidare analysresultat i 
bifogad undersökning. 

Miljöförbundet Blekinge Väst har granskat rapporten "6versiktlig geoteknisk 
markundersökning av fastigheten Borås 12", daterad 2014-01-17. Förbundet anser att 
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provtagningar 1-2 (utförda 2013-IJ-26) innehåller höga halter av PAH och metaller (över 
KM Känslig Markanvändning). Eftersom samtliga prover är uttagna under asfalt bedöms 
spridningsförutsättningarna och exponeringsrisken for människor och miljö (inklusive 
grundvatten) vid oförändrad markanvändning vara liten. Provtagningarna 3-4 (utförda 
2014-01-14) visar att föroreningshalterna är betydligt mindre än proven 1-2 (tangerar KM 
Känslig Markanvändning). Utifrån dessa resultat gör miljöforbundet bedömningen att om 
inga betydande grävning- eller schaktningsarbeten utförs kan ärendet avslutas utan vidare 
åtgärder. Miljöförbundet har även besökt platsen (2014-01-08) inför sista provtagningen. 

Detaljplanen kommer att regleraföroreningar genom pianbestämmelsen: "Lov till åtgärder 
får endast ges under förutsättning att markens lämplighet for bebyggande har säkerställts 
genom att en markfororening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har 
vidtagits". 

Klimatanpassning 
Unsstyrelsen anser det väsentligt att risker i samband med fårändrade klimatfårhållanden 
tidigt bör beaktas vid all planering av ny bebyggelse. Länsstyrelsen anser att de risker som 
särsldlt behöver beaktas utgörs av ökad intensitet i nederbördsmängder med tillhörande ökade 
risker för översvämning. Dessa risker beaktas lämpligen i planering och dimensionering av 
fastighetens dagvattenhantering. Boverkets rapport "K.limatanpassning i planering och byggande 
-analys, åtgärder och exempel" december 2010 ger fårslag till praktiska metoder och åtgärder 
för att minska negativa konsekvenser av klimatförändringar. 

Kommentarer: Noteras. Dagvattenfrån planområdet kan omhändertas i det kommunala 
ledningssystemet. Förändringar i dagvattenavledningen kan dock få stora konsekvenser på 
nedströms liggande iedningsavsnitt. Fördröjande åtgärder är därför önskvärt inom 
planområdet för att stoppa upp och ge ett jämnare j/öde av dagvatten till systemet. Exempel 
påfördröjande åtgärd är bland annat öppna dagvattensystem, där vattnet ses och används 
som en resurs i utformningen av utemiljön. Vegetation och gröna ytor tar upp dagvatten på 
ett effektivt sätt. I aktuell detaljplan kommer viss del av marken attplanteras med gräs samt 
annan typ av vegetation i form av rabatter i anslutning till bebyggelsen. Se illustration 
angående utemiljön på sidan 15 i planbeskrivningen 

Geoteknik 
Länsstyrelsen anser att planområdets geotekniska förutsättningar samt aktuell förekomst av 
markradon kan förtydligas. 

Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras med information angående geotekniska 
forutsättningar samt aktuell förekomst av markradon har förtydligas. 

Miljökvalitetsmålen 
Länsstyrelsen anser att detaljplanens beskrivning under egen rubrik kan tydliggöra hur 
föreslagen detaljplan kommer att verka för de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmål en. 

6 

Kommentarer: Planbeskrivningen har uppdaterats med information angående 
miljökvalitetsmålen Föresiagen detaljplan bedöms verkaför att uppnå en god bebyggd 
miljö. En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats inom planområdet som 
tidigare bestått av industriverksamhet som nu har omvandlats till ett attraktivt 
bostadsområde i centrala Karlshamn. Att fler bostäder och arbetsplatser tillkommer är 
positivt för invånarna och kommunen som helhet. Den föreslagna bebyggelsen i form av 
förtätning i centrala Karlshamn är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Karlshamn tillfOrs 
attraktiva bostäder i ett centralt och eftertraktat läge med god tillgänglighet till såväl 
kollektivtraj/k som park- och naturområden Detfinns gott om ytor för rekreation i 
närområdet. Väster om planområdet ligger Bellevue, som är ett av Karlshamns äldsta 
rekreationsområden och Mieåparken, som är ett grönstråk utmed Mieån mellan Wienerbron 
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i söder och Teaterbron i norr. Nordväst om planområdet, ca 300 meter, ligger 
Körmölleplan, en mindre park anlagd på 1800-talet i anslutning till den tidigare 
järnvägsstationen. 

Service finns i närheten av planområdet i form av skola, äldreomsorg, affärer, mathandel 
m. m. Tomt som tas i anspråkför bebyggelse ska (om inte är obefogat med hänsyn till 
terrängen ochforhållandena i övrigt) kunna användas av personer med nedsatt rörelse
eller orienteringsformåga. Inom planområdet finns goda möjligheter att lösa 
tillgängligheten på kvartersmar k. Eftersom stor del av fastigheten redan är bebyggd och har 
varit bebyggd under en längre tid så finns redan tillgång till VA-service samt ledningar för 
dagvatten och el. Området ingår även i hämtningsområde för hushållsavfall. 

Till det pågående arbetet med aktualisering av kommunens översiktsplan har ett 
planeringsunderlag som beskriver hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas tillvara 
och utvecklas över tiden tagits fram: "Bevarande- och utvecklingsplan for Karlshamns 
innerstad" (B UP). Planområdet ingår i bevarande och utvecklingsplanen. Föreslagen 
bebyggelse ska anpassas arkitektoniskt till befintlig bebyggelse och kulturvärden, vilket 
säkerställs genom planbestämmelse. Frågan kommer att diskuteras vidare i bygg/avskedet. 

Behovsbedömning 
Karlshamns kommun har gjort en behovsbedömning inför upprättande av aktuell detaljplan 
och gjort bedömningen att detaljplanen inte kommer att innebära någon betydande 
miljöpåverkan samt konstaterar att en miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver 
upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

Kommentarer: Noteras. 

2. Blekinge museum (yttrande inkom 26 september 2013) 
Med hänsyn till de redan genomförda, stora förändringarna inom fastigheten har länsmuseet 
m kulturmiljösynpunkt inget att tillföra. · 

Kommentarer: Noteras. 

3. Karlshamn energi (yttrande inkom den 16 september 2013) 
Karlshamn Energi AB har inga synpunkter vad gäller elnät, fjärrvärme och bredband för 
detta samråd. 

Kommentarer: Noteras. 

4. Svenska kraftnät (yttrande inkom den 16 september 2013) 
Svenska Kraftnät har tagit del av handlingarna får rubricerat ärende och har ingenting att erinra 
mot upprättat förslag. 

Kommentarer: Noteras. 

5. Skanova (yttrande inkom den 16 september 2013) 
Skanova har telekabel i gränsen mot Borås 14. Denna bör klara sig utan att behöva flyttas, 
annars yrkar Slcanova på ersättning får uppkomna kostnader. Se gulmarkerat i bifogad fil. 

I övrigt berörs/påverkas inte Slcanovas teleanläggningar/rättigheter av rubricerat planfårslag. 

Kommentarer: Noteras. Den till yttrandet bifogade filenfinns att tillgå på 
Stadsmiljöavdelningen. 
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6. VMAB (yttrande inkom den 12 september 2013) 
VMAB har ingen anmärkning på planen för Borås 12 om avfallshanteringen ordnas enligt 
samrådshandlingarna. 

Kommentarer: Noteras. Avfallskärlen kommer att placeras i nära anslutning till 
Kungsgatan for att lätt kunna tömmas. Se skiss angående utemiljön på sidan 15 i 
planbeskrivningen 

7. Trafikverket (yttrande inkom den 12 september 2013) 
Detaljplanens syfte är att ändra del av gällande detaljplan för att säkerställa befintlig 
markanvändning och möjliggöra handel/kontor i gatuhus på fastigheten. Planområdet berör 
centrala Karlshamn. Närmaste väg med Trafikverket som väghållare är väg E22. Spårtrafik 
finns över300m från området. Vid nybyggnad är det exploatören eller fastighetsägaren som 
ansvarar får att de av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överstigs. De 
nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av exploatören eller 
fastighetsägaren. Trafikverket har inget att erinra mot planförs laget. 

Kommentarer: Noteras. Eftersom befintlig bebyggelse sluter kvarteret mot gatan så skapas 
en tyst eller ljuddämpad gårdssida med möjlighet till vistelse på skyddade 
uteplatser/balkonger. Goda möjligheter finnsför att i planområdet kunna skapa en bra 
boendemiljö ur bullersynpunkt om Soverkels principer används. 

8. Polismyndigheten (yttrande inkom den 3 oktober 2013) 
Polismyndigheten har inga synpunkter på rubricerat ärende. 

Kommentarer: Noteras. 

9. Försvarsmakten (yttrande inkom den 27 september 2013) 
Försvarsmakten har inget att erinra avseende rubricerat ärende. 

Kommentarer: Noteras. 

10. Räddningstjänsten (yttrande inkom den 3 oktober 2013) 
Räddningstjänsten har tagit del av detaljplanen enligt rubricerat ärende och har inget att erinra. 

Kommentarer: Noteras. 

11. Hyresgästföreningen (yttrande inkom den 3 oktober 2013) 
Hyresgästföreningen har inget att erinra nu. Aterkommer när ny detaljplan kommer. Förslag att 
utreda markföroreningar i området ytterligare. 

Kommentarer: Markundersökning angående föroreningar har genomförts, se kommentarer 
till nr l, Länsstyrelsen. Granskningsskedet är det sista tillfället att yttra sig i denna 
detaljplan som sedan avses att antas under 2014. 

12. Region Blekinge (yttrande inkom den 10 september 2013) 
Region Blekinge har, i egenskap av ny kollektivtraftkmyndighet, tagit del av rubricerad 
handling. Region Blekinge bedömer inte att planförslaget medför förändringar i behov av 
kollektivtrafik och har därfår inga invändningar mot planfårs laget. 

Kommentarer: Noteras. 
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13. Kommunstyrelsen (yttrande inkom den 2 oktober 2013) 
I planbeskrivningen bör tydliggöras hur in och utfart till fastigheten avses anordnas samt hur 
markområdet med planbestämmelsen "Marken får byggas under/över med körbart och 
planterbart bjälklag, som ska klara axeltryck från räddnings fordon. Parkering får anordnas." 
är tänkt att utnyttjas. Kommer markområdet bebyggas så att samordning sker med redan 
befintlig parkeringslösning? 

Kommentarer: Planbeskrivningen har förtydligats med karta och text hur man angör 
fastigheten, se sidan 17 i planbeskrivningen Planbestämmelsen "Marken får byggas 
under/över med körbart och planterbart bjälklag, som ska klara axeltryck från 
räddningsfordon Parkeringfår anordnas" innebär möjlighet till ett parkeringsutrymme 
samt planterbart bjälklag ovanpå detta som ska kunna fungera som utevistelse for de 
boende. Karlshamns parkeringsnorm förespråkar ett visst antal platser per l OOOm' 
våningsyta (räknas som dagens bruttoarea). För handel- 20 platser, butiker- 40 platser och 
for bostäder - l O platser. Detta måste beaktas i bygglovskedet så att parkeringsplatser finns i 
tillräckligt stor utsträckning till de användningar somforeslås. Parkeringfår även anordnas 
på all korsmark i detaljplanen. I nuläget är dock tanken att det befintliga parkeringsgaraget 
ska användas for de tillkommande hyresgästerna inom fastigheten. 

En redovisning i planbeskrivningen är även önskvärd avseende hur samordning av gårdsytan 
ska ske för parkering, avfallshantering och utemiljö. 

Avseende redovisningen av de fastighetsrättsliga åtgärderna bör det framgå varför underjordiska 
ledningar inom området kan behöva säkerställas genom servitut eller ledningsrätt. Är det 
befintliga ledningar som idag inte är rättsligen skyddade eller avses behovet uppstå vid 
avstyckning av fastigheten? Det bör även framgå att om avstyckning sker kommer samverkan 
mellan fastigheterna sannolikt bli aktuellt. 

Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras med en skiss hur utemiljön kan tänkas se ut i 
framtiden, se sidan 15 i planbeskrivningen Inget behov finns att skydda befintliga ledningar 
genom servitut eller ledningsrätt Skrivningen tas bort angående detta. Texten angående 
samverkan mellan fastigheterna vid eventuell avstyckning har lagts till. 

14. Tekniska nämnden (yttrande inkom den 4 oktober 2013) 
Trafikenheten, gatuenheten, fastighetsenheten och driftenheten har inget att erinra. 

V A-enheten: 
Fastigheten är i dagsläget ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten i Kungsgatan. 
Planändringen förutsätts inte medföra väsentlig förändring av vattenförbrukningen och 
spillvattenflöden. Detta gäller även avledning av dagvatten. I den händelse att större ytor avses 
hårdgöras alternativt avrilmingen försnabbas inom fastigheten kan utjämning/fördröjning 
behövas. 

En förändring av dagvattenavledningen kan få stora konsekvenser på nedströms liggande 
ledningsavsnitt En eventuell ökning av ledningsdimensionerna ner genom systemet medför 
stora kostnader som måste knytas till det aktuella planområdet Det bör därför eftersträvas att 
avbördningen hålls oförändrad genom olika fördröjande åtgärder inom fastigheten. 

Tekniska nämnden föreslås stödja de tekniska enheternas förslag. 

Kommentarer: Noteras. I nuläget är marken till stor del hårdgjord inom fasigheten. 
Intentionen är att del av marken kommer att planteras med både rabatter och grä,ytor vilket 
bidrar till en bättre dagvattenhantering Planbeskrivningen uppdateras ytterligare angående 
dagvatten. 
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15. Fritidsnämnden (yttrande inkom den 13 september 2013) 
Fritidsniimnden har inga synpunkter. 

Kommentarer: Noteras. 

16. Socialnämnden (yttrande inkom den 7 oktober 2013) 
Socialniimnden avstår från att avge yttrande över förlag till detaljplan for fastigheten Borås 
12, Karlshamn, Karlshanms kommun. 

Kommentarer: Noteras. 

17. Miljöförbundet (yttrande inkom den 30 oktober 2013) 
Buller 
Det framgår av planförslaget att riktvärdet for buller från vägtrafik sannolikt kommer 
överskridas när det gäller ekvivalentvärdet vid husfasad (55 dBA). Enligt Boverkets allmärilla 
råd kan ett överskridande av riktvärde för buller tillåtas under förutsättning att man eftersträvar 
en tyst sida med bullervärden på högst 45 dB A vid husfasad eller att man åtminstone klarar en 
ljuddiimpad sida med bullervärden på 45-50 dBA. Miljöförvaltningen anser att 
bullerberäkningar måste utföras för att säkerställa att riktvärden/godkända avsteg klaras. 

Förorenad mark 
Genom föreslagen planbestämmelse anser miljöförvaltningen att förorenande områden 
hanteras på ett tillräckligt sätt. 

Kommentarer: Genom en genomtänkt placering av bebyggelsen har en tyst sida skapas där 
byggnaden i sig bildar en bullerskärm for att skapa en lugnare sida. I de mest bullerutsatta 
lägena, t ex när bullret kommer från flera håll, är en mer eller mindre sluten 
gårdsbebyggelse en lösning som kan ge goda ljudmiljöer. stadsmiljöavdelningen anser att 
en bullerberäkning inte är nödvändig i aktuellt planärende för att mäta den ljuddämpade 
sidan. Detfinns möjlighet att skapa en tyst sida eftersomfasaden längs med Kungsgatan i 
princip helt sluter fastigheten. Även Länsstyrelsen anser att avstegsregler i enlighet med, 
Buller i planeringen, Allmänna råd 2008: J från Boverket, kan tillämpas för aktuellt 
planområde. 

En markundersökning angående föroreningar har gjorts inför granskningsskedet. Se vidare 
kommentarer till nr J, Länsstyrelsen. 

Yttranden från enskilda 

18. Manat Khamkaew, Nattha Paenthonglang och Syriyan Khamkhai, 
Borås 15 (yttrande inkom den 4 oktober 2013) 

Vi har inga synpunkter. 

Kommentarer: Noteras. 

19. Lars Strandberg, Borås 15, 18 och 19 (yttrande inkom den 4 oktober 
2013) 

Strandbergs fastigheter AB är ägare till Borås 15, 18 och 19, det vill säga fastigheter som 
kommer att påverkas av byggnation. Vi motsäger oss att huskropparna ska bli mer än två 
våningar eftersom det kommer att påverka ljusinsläpp på våra innergårdar. Dessa används flitigt 
av hyresgästerna då samtliga har tillgång till dessa. I bebyggelse runt omkring så är den 
detaljplanen tillräcklig. 
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Kommentarer: Inför granskningsskedet sänks höjden på byggnaderna så att endast två 
våningar möjliggörs. Stor del av fastigheten Borås 12 är idag redan bebyggd och i 
fastighetsgränsen mot norr, som gränsar till fastigheterna Borås 15, 18 och 19, kommer inga 
förändringar att ske då den sidan redan är fullt utbyggd. 

20. Ingrid Agård, Borås 3 (yttrande inkom den 3 oktober 2013) 
Maximalt två våningsplan på "mitterbyggnaden". Varför inte samma höjd som den nya 

byggnaden mot gatan där det står "+19" meter i romben. 
Önskar ej byggnation högre än befintligt plank i tomtgränsen. 
Ej fler våningsplan på befintliga byggnader. 
Ej fönster eller balkonger i söder eller öster. 
4,5 meter får komplementbyggnad är mycket. Borde räcka med tre. 

Kommentarer: Inför granskningsskedet sänks höjden på byggnaderna så att endast två 
våningar möjliggörs. Högsta totalhöjd och högsta byggnadshöjd har valts som 
höjdbegränsning För att värna utseendet längs med Kungsgatan regleras byggnadshöjden 
till 19 meter från grundkartans nollnivå istället for att som i övriga delen av planområdet 
använda en tota/höjd. Byggnadshöjd är avståndet mellan markens medelnivå till skärningen 
mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör 
byggnadens tak. Bestämmelsen används for att det är viktigt att reglera hur byggnaderna 
upplevs från gatan. Med bestämmelser om byggnadshöjd går det att åstadkomma en jämn 
takfotshöjd i ett gaturum i en kvartersstruktur, vilket innebär att byggnaderna upplevs vara 
lika höga, även om taket genom takvinkel och takkupor egentligen är olika höga. 

Byggnation kommer att bli högre än befintligt plank, 2,20 meter, som gränsar till er 
fastighet. Platsen bedöms tåla en totalhöjd på+ 23 meter, vilket innebär två våningar som 
övrig bebyggelsen inomfastigheten Majoriteten av bebyggelsen inom kvarteret har två 
våningar och ibland fler. Se illustration i planbeskrivningen på sidan 14. Bestämmelsen om 
högsta totalhöjd på komplementbyggnader ändras till 3, 5 meter istället för 4, 5 inför 
granskningsskedet. En bestämmelse finns om attfonster inte får byggas mot fastighetsgräns i 
öster och i söder, vilket ändras till att även gälla i söder iriför granskningsskedet. Det är inte 
relevant att ange en planbestämmelse som reglerar förbud mot balkonger eftersom man inte 
får ha fönster mot varken söder eller den sydöstra gaveln. 

21. Jennifer Strandberg, Borås 15 (yttrande inkom den 3 oktober 2013) 
Vi som hyresgäster på Norra FogdeJyckevägen 32 kommer inte att få samma ljusinsläpp som 
idag om grannfastigheten kommer byggas enligt ny detaljplan. Samt att vår integritet kommer 
att störas. 

Kommentarer: Inför granskningsskedet sänks höjden på byggnaderna så att endast två 
våningar möjliggörs. En stad är inte statisk utan det pågår en ständig förändringsprocess, 
så även i Karlshamn. Staden måste utvecklas vilket kan innebära att utsikt och vyer 
förändras, men å andra sidanfår j/er människor möjlighet att bo och arbeta i centrum. Att 
fler bostäder och arbetsplatser tillkommer är positivt för invånarna och kommunen som 
helhet. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar 
såväl tillväxten som välfärden i kommunen. Denfijreslagna bebyggelsen i form av en 
förtätning i centrala Karlshamn är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Karlshamn tillfors 
attraktiva bostäder i ett centralt och eftertraktat läge med god tillgänglighet till såväl 
service, kollektivtrafik som park- och naturområden Centralortens status har stor betydelse 
for kommunens attraktionskraft. Karlshamns tätort har många kvaliteter och goda 
förutsättningar for en positiv vidareutveckling for bland annat boende och handel. 
Förtätning är något som sker i många städer och inomflera kvarter i Karlshamn, till 
exempel inom kvarteret Uppsala, Norrköping och Nyköping. Föreslagen bebyggelse ska 
anpassas arkitektoniskt till befintlig bebyggelse och kulturvärden, vilket säkerställs genom 
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planbestämmelsen, "Byggnad ska väl ansluta till angränsande kulturhistorisk bebyggelses 
karaktär, med särskild hänsyn till volym, materialval och färgsättning". Frågan kommer att 
diskuteras vidare i bygg/avskedet. 

Det finns idag en efterfrågan på både bostäder och kontor i centrala Karlshamn. 
Planförslagetföljer intentionerna i kommunens översiktsplanfrån 2007 där foljande 
viljeinriktningfor Karlshamns tätortfinns att läsa: 
-Att Karlshamns centrum skallleva vidare med sin prägel av "levande småstad". 
Blandningen av bostäder, handel och hantverk ska bestå. 
-Att planera for en fortätning av centrum med smålägenheter for bl. a. ungdomar och äldre. 
-Att i samband med alla förändringar skall stor hänsyn tas till de kulturhistoriska kva/iteer 
som präglar riksintresset för kulturmiljövården Den klarhet som finns mellan gaturum, 
bebyggelse och gårdsmiljöer samt de kvaliteer som var och en av dessa delar har, utgör 
stadens särprägel. l samband med väsentliga förändringar (bygg lov eller plan) ska 
diskussioner föras med länsstyrelsen. 

22. Lars-Gunnar Svensson, l ng-Britt Abrahamsson, Maritta Nilsson, Jonas 
Nilsson och Bo Hermansson, Borås 1 O (yttrande inkom den 30 
september 2013) 

Enligt PBL bör en konsekvensutredning göras. Med h1insyn till grannfastigheten är det stor 
höjdsldllnad, samt oangelägenheter för boende i fastigheten intill. Insyn och buller påverkar 
hyresgästernas boendemiljö. Vi föreslår att nuvarande detaljplan och bygglov ska gälla. 

Kommentarer: Inför granskningsskedet sänks höjden på byggnaderna så att endast två 
våningar möjliggörs. Byggnadsnämnden beslutade, 2013-08-28, att godkänna upprättat 
forslag till samrådshandlingför aktuellt ärende. Enligt Plan- och bygglagen är 
planbeskrivningen det dokument som ska ange syftet med detaljplanen ochforklara 
innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. Av planbeskrivningen ska 
bland annat de konsekvenser som genomforandet av detaljplanen medfor för sakägare, 
andra berörda och miljön framgå. Om genomförandet av detaljplanen kan antas få en 
betydande miljöpåverkan ska redovisningen av planens konsekvenser uppfYlla vissa krav i 
miljöba/ken. Se vidare under rubriken, förutsättningar, förändringar och konsekvenser, på 
sidan 8 i planbeskrivningen 

Gällande detaljplan, A41, är från 1926. Planen ger byggrätt till bostadsbebyggelse och 
industribebyggelse där byggnadsnämnden kan pröva det som lämpligt. Flera bygglov har 
tidigare givits inom fastigheten. För att få bygga mer inomfastigheten samt bekräfta 
befintliga förhållanden krävs en planändring, därför upprättas nu en detaljplan. Den fYsiska 
planeringen enligt plan- och bygglagen har som syfte att lägga fast hur marken i kommunen 
ska användas i dag och i framtiden. Kommunens uppgift är att i varje detaljplan ge en 
samlad bild av hur miljön avses attforändras e/ler bevaras. Planering innebär att olika 
samhällsintressen vägs mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk 
process. De beviljade byggloven som givits inom fastigheten gäller i fem år men själva 
åtgärderna, till exempel byggandet, rivningen eller markarbetet, ska ha påbörjats inom två 
år. 

Den ringa trafikökning, somföljer av den nya bebyggelsen, medfor inte några direkta 
forändringar for buller och luftföroreningar i området. Eflersom befintlig bebyggelse sluter 
kvarteret mot gatan så skapas en tyst eller ljuddämpad gårds sida. Goda möjligheter finns för 
att i planområdet kunna skapa en bra boendemiljö ur bullersynpunkt om Boverkets principer 
används. Se vidare kommentarer till nr 21, Jennifer Strandberg. 

23. Leila Nystedt, Lis Olsson, Ingegerd Eriksson och Roger Eriksson, 
Borås 4 (yttrande inkom den 2 oktober 2013) 
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Likalydande yttrande; 
Jag lämnar följande yttrande gällande rubricerat planärende i följande punkter: 
• Direkt eller indirekt insyn med byggnation av höga hus intill tomtgräns 
• Ingen byggnation högre än befintligt plank i tomtgränserna 
• Husen kommer att skugga kvällssolen 
• Inga fler våningsplan på befintliga byggnader 
• Inga fönster eller balkonger i söder eller öster 
• K varlerets karaktär förändras till det sämre genom förlust av utsikt för närliggande fastigheter 
• Förlust av kvällssol 
• Estetisk försämring av kvarteret med höga byggnader på kvarterets högsta punkt 
• Vi som valt att bo på detta sätt i innerstaden, gör det för att det finns fastigheter med bakgårdar 
som ger frihet och möjlighet till ro och avkoppling. Vi vill därför inte att detta skall förstöras 
genom att fårfula kvarteret med höga hus på grannfastighet som överskuggar befintlig 
bebyggelse. 
• Aktuell fastighet är den högst belägna i kvarteret, bygg enplans marklägenheter in mot 
angränsande fastigheter med motsvarande höjd som nuvarande plank och industribyggnad, så 
påverkar det inte oss som redan bor här. 
• Gör en plan för hela kvarteret, där hänsyn tas till befintlig byggnation på kringliggande 
fastigheter. 
• Det står i texten att läsa under rubriken "Föreslagen förhållanden och konsekvenser" Att 
fastigheten redan till stora delar är bebyggd och att detta inte borde påverka några av 
riksintressena. Det är ett märkligt förfarande, att först bygga på vissa delar av fastigheten genom 
ett bygglov, därefter få tillgodogöra sig detta i nästa steg för att kunna förtäta ärmu mera. 
Fastigheten var från början, innan nuvarande byggprojekt startade, en industrifastighet med låga 
byggnader som även om det var industribyggnader, smälte in i omgivningen och hade inte 
någon dominant framtoning gentemot de byggprojekt som pågår eller som föreslås, genom 
aktuellt planärende. Jag anser att hänsyn skall tas till de ursprungliga byggnadernas höjd får 
att behålla harmonin i kvarteret. 

Fastigheterna med sina bakgårdar ger vårt boende en miljö med närhet till stadens centrum 
men med en fantastisk möjlighet till rekreation och avkoppling. Dessa bakgårdar blir fårre 
och fårre om förtätningen i centrum skall få fortsätta t.ex. lika översänt förslag till planändring. 
Dessa bakgårdar är lika unika som övriga delar Karlshamns innerstad, det tillhör också 
Karlshamns kulturhistoriska värden och dess naturvärden. 

Jag vill inte att det byggs högre byggnader in mot angränsande fastigheter än de befintliga 
industrifastigheterna eller de plank som i dagsläget är i gräns mellan fastigheterna, detta får 
att behålla kvarterets historiska karaktär och inte fårfula det. Se på tidigare härjningar i andra 
kvarter där det i dag inte finns något kvar av det som gör Karlshamn till en vacker stad. 

Kommentarer: I aktuellt detaljplanärende kommer enbartfastigheten Borås 12 att ingå i 
detaljplanen eftersom fastighetsägaren tagit initiativ till ett nytt planärende vilket alla 
fastighetsägare har rätt att göra. Planarbeten initieras och bekostas enligt plan- och 
bygglagen av den som har nytta av planen. Dagens fastighet är inte den ursprungliga utan 
starkt förändrad då Borås 12 är en sammanslagning av flera fastigheter. Se vidare 
kommentarer till nr 20, Ingrid Agård, nr 21, Jennifer Strandberg och nr 22, Lars-Gunnar 
Svensson mjl. 

24.Stina Lindström, Jonas Lindström, Marie Ohlsson, Roland Ohlsson 
och Leonard Thernström, Borås 3, 4 och 7 (yttrande inkom den 2 
oktober 2013) 

Likalydande yttrande; 
Historik/sammanfattning av aktuellt fall 
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Byggnadsnämnden beslutade 20 l O-l 0-06 att bevilja bygglov får nybyggnad av flerbostadshus 
med förråd på Borås Il och 12. Beslutet överklagades av ägare till grannfastigheter. 
Länsstyrelsen beslutade 2011-05-1 O att upphäva nämndens beslut med hänvisning till att 
åtgärden avviker från bestämmelserna i den gällande detaljplanen och att dessa avvikelser 
sammantaget inte kan betraktas som mindre i den mening som avses i Plan- och bygglagen 
( !987: l 0). Länsstyrelsen återförvisar ärendet till byggnadsnämnden får vidare handläggning. 
Under denna tid har det genomförts fastighetsförrättningar där Borås Il, 12, 13 sammanslagits 
till Borås 12. 

Sökanden har under sommaren 20 Il inkommit med reviderade handlingar. Det nya förslaget 
innebär att ett helt bostadshus utgår och ett armat kortas. En ny fårrädsbyggnad tas även bort. 
Totalt utgår sex lägenheter. En enplansbyggnad för sopor och förrådsändamål tillkommer. 

Beslutsunderlag till gällande bygglov, Dnr: 2009/676.231 
Reviderade handlingar inkomna 2011-09-23 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-09-07 
Yttrande från Borås 3, 4 och 7, daterad 201!-09-08 
Yttrande från sökanden, inkommit 2011-09-21 
Fotografier 
Länsstyrelsens beslut Dnr: 403-3136-10, daterat 2010-05-10 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-27 

Kommentarer: Noteras. Fastigheterna Borås 11, 12 och 13 slogs ihop 2010-08-17 till 
fastigheten Borås 12. Byggnadsnämnden godkände det revideradeförslaget 2011-10-05 och 
beviljade bygglov samt rivningslov. 

Vi vänder oss emot och lämnar följande yttrande gällande rubricerat planärende i följande 
punkter: 

• Om avsikten med planarbetet är att öka möjligheter till ökad bebyggelse i kvarteret måste 
hela kvarteret omfattas av planändringen, i armat fall begränsas möjligheterna får anslutande 
fastigheter att i framtiden exploateras och utvecklas och endast byggherren på aktuell fastighet 
gynnas. Att särbehandla en fastighetsägare gentemot övriga inom ett kvarter måste ses som 
olämpligt. 

Kommentarer: l aktuellt detaljplanärende kommer enbart fastigheten Borås 12 att ingå i 
detaljplanen eftersomfastighetsägaren själv tagit initiativ till ett nytt planärende vilket alla 
faslighetsägare har rätt att göra. Planarbeten initieras och bekostas enligt plan- och 
bygglagen av den som har nytta av planen. Allafastighetsägare har samma möjlighet att 
pröva sitt ärende i en detaljplaneprocess. Det är byggnadsnämndens roll att avgöra om det 
är lämpligt att genomfora detaljplanen. Byggnadsnämnden beslutade 2012-11-07 att pröva 
planansökan i en detaljplan. 

Enligt 3 kap. 6 § MBstår (enligt utskickad handling) att byggnader eller andra exploaterings
företag bara kan komma till stånd om det kan ske med hänsyn till befintliga värden. (befintliga 
värden= befintlig bebyggelse på när- och kringliggande fastigheter). Enligt samma avsnitt 
"Riksintressen" avsnitt "Föreslagen fårhållanden och konsekvenser" står att läsa citat: "Den 
förändring som planen medger bedöms inte ha större inverkan på intresset. Fastigheten är 
redan till stor del bebyggd och borde inte påverka några av riksintressena negativet. Hänsyn 
skall tas till kulturmiljön i planarbetet". 

Att fastigheten redan till stor del är bebyggd beror på tidigare bygglov (Dnr 2009/676.231) 
där samråd med kringliggande fastigheter skett. Att sedan kunna avsluta detta ärende och 
tillräkna sig att "stor del av fastigheten är bebyggd" får att på så sätt kunna öka sin byggnads
area kan inte anses rätt. 
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Anledningen till ny planändring för fastigheten Borås 12 är uteslutande en konsekvens av att 
de tidigare överenskommelser som gjorts mellan fastighetsägarna till Borås 12 och 
kringliggande fastigheter inverkat negativt på aktuellt ärende, genom att ett antallägenheter 
uteslöts. 

Är meningen att man skall tillvarata och beakta stadens läge och dess utformning för att 
skapa goda fömtsättningar för en positiv utveckling av innerstaden och dess boende skall 
kvarteren ses som en enhet i ett planärende. Ses varje enskild fastighet som ett planärende 
innebär det att "först till kvarn" har bästa förutsättningen att exploatera och bebygga. 

Kommentarer: Gällande detaljplan, A41, är från 1926. Planen ger byggrätt till 
bostadsbebyggelse och industribebyggelse där byggnadsnämnden kan pröva det som 
lämpligt. Flera bygglov har tidigare givits inomfastigheten i enlighet med A41. För att få 
bygga mer inom fastigheten samt bekräfta befintliga forhållanden krävs en planändring, 
därför upprättas nu en detaljplan. DenfYsiska planeringen enligt plan- och bygglagen har 
som syfte att lägga fast hur marken i kommunen ska användas i dag och i framtiden. 
Kommunens uppgift är att i varje detaljplan ge en samlad bild av hur miljön avses att 
förändras eller bevaras och väga allmänna och enskilda intressen mot varandra. I en 
detaljplaneprocess utreds alla förutsättningar som finns för platsen. Allafastighetsägare har 
samma möjlighet att pröva sitt ärende i en detaljplaneprocess. 

• Vi anser att all väsentlig förändring i detta fall skall diskuteras med Länsstyrelsen då 
pågående bygglovsärende överklagades dit av berörda kringliggande fastighetsägare. Beslut 
Dnr. 403-3136-10 innebar inskränkningar. 

Kommentarer: Länsstyrelsen är delaktiga i planarbetet och ska under samrådstiden ta till 
vara och samordna statens intressen, ge råd om tillämpningen av hestämmelserna i 2 kap 
PBL och verkaför att riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet i miljöbalken tillgodoses. 
Länsstyreisen ska också verka för att miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet i miljöbalken 
följs, att strandskydd inte upphävs i strid med gällande bestämmelser, att mellankommunala 
intressen samordnas och att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn 
till hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. Detta innebär 
att länsstyrelsen dels har ett uppdrag att samordna olika och ibland motstridande statliga 
intressen och dels har en generell skyldighet att ge råd till kommunerna. Länsstyrelsen ser 
positivt på att tomtmark kan nyttjas på ett ändamålsenligt sätt for stadens behov av 
byggnader och anser vidare att utformning av ny bebyggelse behöver ske utifrån principer 
som stärker riksintresset for kulturmiljö och dess värden. Föreslagen bebyggelse ska därfor 
anpassas arkitektoniskt till befintlig bebyggelse och kulturvärden. Bebyggelsens utformning 
regleras genom planbestämmelsen, Byggnad ska väl ansluta till angränsande kulturhistorisk 
bebyggelses karaktär, med särskild hänsyn till volym, materialval och färgsättning. Frågan 
kommer att diskuteras vidare i bygg/avskedet. Se vidare i Länsstyrelsens yttrande, nr l. 

• Ny bebyggelse skall harmoniera med befintlig bebyggelse, att på kvarterets högsta punkt 
bygga hus utan att ta hänsyn till befintlig bebyggelse i kvarteret och där ny bebyggelse 
kornmer att överskugga (då byggnaderna blir ett dominant inslag i kvarteret) och även skugga 
befintlig bebyggelse och dess trädgårdar är olämpligt. 

• Det anges att föreslagen planändring endast får konsekvensen att fastigheten Borås 12 blir 
mer bebyggd. Konsekvensen for kringliggande fastigheter nämns ej såsom: 
• Direkt eller indirekt insyn 
• K varterels karaktär förändras till det sämre genom förlust av utsikt och öppenhet för 
när! iggande fastigheter 
• Förlust av kvällssol 
• Estetisk försämring av kvarteret 
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Det är sedan tidigare känt att kvarter i innerstaden "förstörts" genom fårfulande byggnation. 
t. ex. Mö Il e backen. I det flesta fall anses det vara ett typexempel på att inte tillvarata och vårda 
stadens karaktär, gårdsmiljöer eller att ställa krav på arkitektonisk kvalite, enligt den viljein
riktning som beskrivs i samrådshandling daterad 2013-08-28. I samtliga fall när t. ex. 
Möllebacken kommer upp, skyller nuvarande ansvariga på att dessa beslut togs "innan de 
tillträdde". Detta urskuldar inte fårfarandet med att inte ta hänsyn till de vackra bakgårdar som 
är en del av staden så väl som fasaderna ut mot gatan. V åra bakgårdar är karakteristiska för 
staden och skall därför bevaras. Fastigheterna med sina bakgårdar ger vårt boende en miljö med 
närhet till stadens centrum men med en fantastisk möjlighet till rekreation och avkoppling. 
Dessa bakgårdar blir fårre och fårre om förtätningen i centrum skall få fortsätta. t.ex. lika det 
fårslag till planändring som nu skickats ut gällande Borås 12. Dessa bakgårdar är lika unika som 
övriga delar av Karlshamns innerstad och bör vårdas lika som övriga natur- och kulturhistoriska 
värden. 

Kommentarer: Inför granskningsskedet sänks höjden på byggnaderna så att endast två 
våningar möjliggörs. För att reglera bebyggelsens utformning längs med Kungsgatan anges 
bestämmelser om takform, takmaterial och placering m. m. Bebyggelsens utformning 
regleras dessutom genom planbestämmelsen, byggnad ska väl ansluta till angränsande 
kulturhistorisk bebyggelses karaktär, med särskild hänsyn till volym, materialval och 
färgsättning. Bebyggelsestrukturen i innerstaden är mycket karaktäristisk genom sitt strikta 
rutnätsmönster. Bebyggelsen är sammanbyggd och ligger till övervägande del i 
fastighetsgräns mot gatan, vilket sluter kvarteren och ger staden en stram kvartersindelning. 
Genom att placera flera av byggnaderna i fastighetsgräns skapas möjlighet för en tilltalande 
gårdsmiljö i mitten av kvarteret. Placeringen av ny bebyggelse regleras därfor i sin 
placering genom p/anbestämmelse. Stycket "fastighetsrättsliga åtgärder" i 
planbesk:rivningen, kompletteras med konsekvenser på intilliggande fastigheter. Se vidare 
kommentarer till nr 21, Jenntfer Strandberg. 

Vi lämnar även yttrande gällande följande: 
• Hösta byggnadshöjd på byggnader på innergård och i tomtgräns mot angränsande fastigheter 
(avser högsta totalhöjd i meter över grundkartan nollplan) "Byggnadshöjd max 2 våningar" är 
för högt in mot angränsande fastigheter. 

• Att byggnader skall fårläggas i tomtgräns mot fastigheterna Borås 3, Borås 4, och Borås 7, 
godtas inte, skall vara min 4,5 m från tomtgräns. 

• Vi motsätter oss att det i planen är inritat ett område för byggnation på +4,5 m över befintlig 
mark och i tomtgräns. (se beteckning P,, se stycket "föreslagen förändring sid 8 i översänt 
planfdrslag). 

Kommentarer: Iriför granskningsskedet sänks höjden på byggnaderna så att endast två 
våningar möjliggörs. Byggnaderna ska placeras i fastighetsgränsfor att skapa en trivsam 
gårdsmiljö och för att inte bilda ett onödigt tomrum mellan byggnad och fastighetsgräns 
vilket inte är befogat. Bestämmelsen om högsta totalhöjd på komplementbyggnader ändras 
till 3, 5 meter istället for 4, 5 inför granskningsskedet. 

• Vi motsätter oss att byggnation skall få pågå i l O år, från antagen plan, byggnation har redan 
pågått i ca 4 år. 

16 

Kommentarer: Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att 
genomföras. Som huvudregel får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda 
fastighetsägares vilja under genomförandetiden I aktuellt planärende har tio år angetts som 
lämplig genomförandetid eftersom det skafinnas rimliga möjligheter att genomfora planen 
under angiven tid. Byggnation for dock fortsätta även e fler de tio åren. Ett lov (bygg/av, 
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rivningslov eller mark/av) gäller i fem år men själva åtgärderna, till exempel byggandet, 
rivningen eller markarbete t, ska ha påbörjats inom två år. 

• Vi begär en skuggstudie ang. skuggning av berörda grannfastigheter. 

Kommentarer: Eftersom höjden på byggnaderna sänks ti/1 två våningar infor 
granskningsskedet kommer ingen skuggstudie att genomföras. 

• Att bebyggelse med flervåningshus på en redan högt belägen fastighet påverkar kringliggande 
fastigheter negativ1. Värderingsintyg, daterat 2010-11-05. 

• Att kunna avbryta ett pågående godkänt bygglovsärende och genom detta tillgodoräkna sig 
nybyggnationen i ett nytt detaljplaneärende. 

• Citat ur förslag till detaljplan "att fastigheten redan till stor del är bebyggd", och att detta på 
så vis inte påverkar kvarterets karaktär eller utgör någon konsekvens för kringliggande 
fastigheter. Att fastigheten till stor del är bebyggd beror på pågående byggnation utifrån 
tidigare bygglovsärende och samråd med grannar. Vi ifrågasätter starkt detta handläggande. 

• Att fastighetsägaren skall ha möjlighet att förskaffa sig rätten att utan bygghandlingar skaffa 
sig rätt att bygga i fastighetsgräns utan att berörd fastighetsägare på grarmfastighet har möjlighet 
att påverka detta. Accepteras inte. 

Kommentarer: Gällande detaljplan, A41, är från 1926. Planen ger byggrätt till 
bostadsbebyggelse och industribebyggelse där byggnadsnämnden kan pröva det som 
lämpligt. Flera bygglov har tidigare givits inom fastigheten. För att få bygga mer inom 
fastigheten samt bekräfta befintliga forhållanden krävs en planändring, därfor upprättas nu 
en detaljplan. Denfysiska planeringen enligt plan- och bygglagen har som syfte att lägga 
fast hur marken i kommunen ska användas i dag och i framtiden. Kommunens uppgift är att i 
varje detaljplan ge en samlad bild av hur miljön avses attforändras eller bevaras. Se vidare 
kommentarer till detta yttrande samt nr 21, Jennifer Strandberg. 

• Att befintliga byggnader skall kunna kompletteras med ytterligare ett våningsplan. Godtas 
inte. 

• På bifogad ritning anges felak1igt att ev. bebyggelse kan förses med fönster i söder. Godtas 
inte. 

• Vi hänvisar till Länsstyrelsens påpekande ang. utökade prov1agningar gällande ev. 
markföroreningar och att detta skall utföras. 

Kommentarer: Inför granskningsskedet sänks höjden på byggnaderna så att endast två 
våningar möjliggörs. Planbestämme/sen; Fönster får inte byggas mot fastighetsgräns i 
söder, V2, tillkommer. Markundersökning angående föroreningar har genomförts, se 
kommentarer till Länsstyrelsen, nr l. 

• Trots Länsstyrelsens beslut om hinder mot att bygglov beviljas på gathus A mot Kungsgatan 
har byggnaden ändå uppförts med 2 våningsplan över källarvåningen, där golvytan är belägen 
3,25 m över angränsande markyta. 

Kommentarer: Byggnadsnämnden beslutade, 2011-10-05, att godkänna de reviderade 
handlingarna vilket innebar att ett bostadshus utgick och ett annat kortas. En 
förrådsbyggnad och sex lägenheter togs bort samt en enplansbyggnadför sopor och 
forrådsändamål tillkom. Gatuhuset är byggt i enlighet med beviljat bygg/av. 
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Vi anser att det inte skall byggas högre byggnader in mot grannfastigheterna, Borås 3, Borås 4, 
och Borås 7 1111 befmtlig industrivägg och plank, detta för att behålla kvarterets särdrag och 
öppenhet in mot kvarterets mitt. Vi anser att fasader och plank mot grannfastigheter skall 
utföras i rödmålad träfasad i höjd lika befintligt plank samt att byggnationerna inte förses med 
fönster eller balkonger i öster eller söder. 

Vid första mötet, 2008-04-16, med nuvarande fastighetsägare (när fastighetsägarna ansökte om 
"Grannes medgivande vid nybyggnation") var överenskommelsen den att inga byggnationer 
högre än befintliga industribyggnader och plank, samt att befintliga plank och industriväggar 
skulle ersättas med plank i motsvarande höjd mot berörda fastigheter. 

Kommentarer: Byggnation kommer att bli högre än befintligt plank, ca 2,20 meter, och 
industribyggnad, ca 3 meter. Platsen bedöms tåla en totalhöjd på + 23 meter, vilket innebär 
två våningar plus takkonstruktion som övrig bebyggelsen inom fastigheten. Majoriteten av 
bebyggelsen inom kvarteret har två våningar eller fler. Se illustration i planbeskrivningen på 
sidan 13. En bestämmelse finns om att fönster inte får byggas mot fastighetsgräns i öster och 
i söder, vilket ändras infor granskningsskedet. Det är inte relevant att ange en 
planbestämmelse som reglerar förbud mot balkonger eftersom man inte får ha fonster mot 
varken söder eller den sydöstra gaveln. Inte heller är det relevant att ange en bestämmelse 
om att fasader och plank mot grannfastigheter skall utfor as i rödmålad träfasad 

Den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen har som syfte att lägga fast hur marken i 
kommunen ska användas i dag och i framtiden. Kommunens uppgift är att i varje detaljplan 
ge en samlad bild av hur miljön avses attforändras eller bevaras. stadsmiljöavdelningen 
bedömer de befintligaförhållanden på platsen ochföreslår förändringar som berörda sedan 
delger sina åsikter om. Tidigare överenskommelser är inget som stadsmiljöavdelningen kan 
ta någon ställning till i arbetet med den forestagna detaljplanen. 

• Vi motsätter oss fårslag om detaljplaneändring för kvarteret Borås 12 under pågående 
byggnation på fastigheten, då detta endast kan ses som att fastighetsägaren till Borås 12 vill 
skaffa sig fördel gentemot övriga fastighetsägare i kvarteret samt att kringgå tidigare beslut och 
överenskommelser som påverkat fastighetsägaren till Borås 12 menligt genom minskad 
byggnation. Vi anser att det är lämpligt att i samband med detta planärende även gå igenom 
samtliga diarieförda handlingar gällande bygglov, Dnr: 2009/676.231 för att på så sätt få en 
samlad bild av pågående ärende. 

• Vi vidhåller alla våra tidigare krav avseende, Dnr:2009/676.231 och att dessa även gäller i det 
nya plan- och bygglovsärende med Dnr: 2012/1223.214. 

Kommentarer: Se tidigare kommentarer. 

Sammanfattande bedömning 
l det fortsatta planarbetet gör stadsmiljöavdelningen bedömningen att, fårutom vissa 
redaktionella 1indringar, bör följande bearbetningar och utredningar göras och planhandlingama 
kompletteras och för1indras i nedan redovisade avseenden. 

Plankartan: 
• Planbestämmelse ändras på plankartan till "Byggnad där människor stadigvarande vistas 

ska uppföras i radonskyddat alternativt radonsäkert utforande ". 
• Planbestämmelsen, "Byggnad ska väl ansluta till angränsande kulturhistorisk bebyggelses 

karaktär, med särskild hänsyn till volym, materialval och färgsättning", läggs till på 
plankartan. 

• Högsta totalhöjd 1indras till+ 23 meter inom fastigheten. 
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• Högsta totalhöjd ändras till+ 3,5 meter för komplementbyggnader. 
• "Fönster får inte byggas motfastighetsgräns i söder", v2, tillkommer. 
• Korsmark tillkommer på uteplatserna/trapporna i norr. 
• Bestämmelsen, p,, "Byggnader ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns" utgår. 

Plan beskrivningen: 
• Planbeskrivningen kompletteras med en karta angående utformning av utemiljön. 
• Planbeskrivningen kompletteras med en karta hur man angör fastigheten från Kungsgatan. 
• Texten angående servitut utgår. 
• Text angående samverkan mellan fastigheterna vid eventuell avstyckning har lagts till. 
• Texten angående geotekniska förhållanden uppdateras. 
• Planebeskrivningen uppdateras ytterligare angående buller. 
o Planebeskrivningen uppdateras ytterligare angående dagvatten. 
• Planebeshivningen uppdateras ytterligare angående radon och de genomförda 

radorunätningarna inom fastigheten. 
• Text angående miljökvalitetsmålen har lagts till. 
• Text angående markföroreningar har lagts till. 
• Stycket, Fastighetsrättsliga åtgärder, kompletteras med konsekvenser på intilliggande 

fastigheter. 

Utredningar: 
• Översiktlig miljögeoteknisk undersökning, genomförd av Naturvårdsingenjörerna AB, 

daterad 2014-01-17. 

Ej tillgodosedda synpunkter 
Följande synpunkter inkomna under samrådet, avseende fårhållanden som kan regleras i planen 
bedöms kvarstå: 

Punkt 1 -Länsstyrelsen i Blekinge län 
-Plankartan behöver kompletteras med planbestämmelse avseende rekommenderade riktvärden 
på tillåtna ljudnivåer får bostäder. 
-Länsstyrelsen föreslår planbestämmelsen, "Byggnad där människor stadigvarande vistas skall 
uppföras i radonsäkert utforande, tills dess lägre radonrisknivå kan verifieras." 

Punkt 17 - MiljöfOrbundet 
- Miljöförvaltningen anser att bullerberäkningar måste utföras för att säkerställa att 
riktvärden/godkända avsteg klaras för tyst sida. 

Punkt 20 - Ingrid Ågård 
- Önskar + 19, byggnadshöjd, på byggnaden i mitten av fastigheten. 
- Ingen byggnation högre än befintligt plank i tomtgränsen. 
- Ej balkonger i söder eller öster. 
- 3 meter för komplementbyggnader. 

Punkt 22- Lars-Gunnar Svensson, log-Britt Abrahamsson, Marilla Nilsson, Jonas 
Nilsson och Bo Hermansson 
- Föreslår att m!Varande detaljplan ska gälla. 

Punkt 23- Leila Nystedt, Lis Olsson, Ingegerd Eriksson och Roger Eriksson 
- Ingen byggnation högre än befintligt plank eller befintliga industrifastigheter i tomtgränserna. 
-Inga balkonger i söder eller öster. 
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-Bygg enplans marldägenheter in mot angränsande fastigheter med motsvarande höjd som 
nuvarande plank och industribyggnad. 
- Gör en plan får hela kvarteret. 
- Ingen förtätning i centrum på grund av bakgårdarnas värde. 

Punkt 24- Stina Lindström, Jonas Lindström, Marie Ohlsson, Roland Ohlsson och 
Leonard Thernström 
- Hela kvarteret måste omfattas av planäodringen. 
-Att byggnader skall förläggas i tomtgräns mot fastigheterna Borås 3, Borås 4, och Borås 7, 
godtas inte, skall vara min 4,5 m från tomtgräns. 
- Vi motsätter oss att byggnation skall få pågå i l O år, från antagen plan. 
- En skuggstudie måste göras. 
-Det skall inte byggas högre byggnader in mot grannfastigheterna, Borås 3, Borås 4, och Borås 
7 äo befintlig industrivägg och plank. 
-Fasader och plank mot grannfastigheter skall utfåras i rödmålad träfasad i höjd lika befintligt 
plank. 
-Byggnationerna ska inte förses med balkonger i öster eller söder. 

Fortsatt planarbete 
Ett utredningsskede har följt mellan samråds- och granskningsskedet När erforderliga 
utredningar nu tagits fram och inarbetats i planen kan byggnadsnämnden fatta besluta om att 
ställa ut planen får granskning. Avsikten är att byggnadsnämnden ska ta ställning till 
samrådsredogörelsen i samband med beslut om granskning i apri12014. Byggnadsnämnden 
bedöms preliminärt på sitt sammanträde i augusti 2014 kunna godkärrna förslaget till detaljplan 
och överlämna detsamma till kommunfullmäktige får antagande. Antagande beräknas kunna ske 
tidigast på kommunfullmäktiges sammanträde i september 2014. Om ingen överklagar 
antagandebeslutet kommer beslutet då att kunna vinna laga kraft i oktober 2014. 

Medverkande tjänstemän 
Samrådsredogörelsen har sammanställts av planarldtekt Nina Mala på stadsmiljöavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med berörda kommunala 
tj äostemän. 

Karlshamn, den 23 april 2014 

Nina Mala 
Planarkitekt 

Bilagor 
Läasstyrelsens yttrande i samrådsskedet 

Emina Kovacic 
stadsarkitekt 
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Samråd om detaljplan för fastigheten Bm·äs 12 i Karlshamns kommun, 
Blekinge län. 

Till iil"Clldet hiir l'öljmnde handlingar: 
Planbeskrivning 
Plankarta med bestämmelser 
Grundkarta 
Behovsbedömning 
Fastighetsförteckning 

Liinsstyrelsens santlade bedömning 

d~terad: 

2013-08-28 
2013-08-28 
20JHJ9-02 
2013-08-28 
zono9-02 

Förslag till ny detaljplan syftar tU! att säkerställa befintlig markanvändning och att 
mi~jliggöra fOr bostäder, kontor och handel. Bu.lleraspekten tlir planerade bostäder 
behöve:l' säkerstållas genom. tydlig planbestammclse. Område fi:)r ny detaUplan omfat· 
tas av riksintresse(Jmråde får kulturmiljö Karlshamns stad, Kaste.llet och Boön (K6) 
enligt 3 kap 6 § miUöbalken. Länsstyrelsen ser positivt på att tomtmark kan n;ttjas på 
ett än<k1måls~nligt sätt fc\r stadens behov av byggnader och ans<'r vidare att utform
ning av ny bebyggelse behöver sk<~ utifrån princip~r som stärker riksintresset för kul
turmilj ö och des~ värden. 

l"i·övnlngsgnmder enligt 1l kap l O § PBL 
LänsstyTelsen bedömer med hänsyn till ingripandegnmderna i Il kap lO § PBL avs<l
ende hälsa och siikerhet, MKN, mell<mkommunala frågor, strandskydd, risker fcir 
olyckor, översvämning eller erosion och nu kiimla förhållanden att fh'lgor som berör 
l'ik:;intress'~ fcir kulturmiljö samt bullerstörningar måste lösas på ett til!Jl'edsställamle 
sått i enlighet med vad som anges nedan tar att länsstyre l sen inte ska behöva pröva 
deta(iplancn. 

Länss[yrelscus synpunkler iich råd 
Område för ny detaljplan omfattas av .1iksintresseområde med geogmfiska bestäm
melser enligt 4 kap l och 4 §§ miljöbalken och riksintresseområde fOr kulturmi\jö 
Kartshamns stad, Kastdiet och Boön (K6) enligt 3 kap 6 § miljöbalk<~n. 
Uinsstyrcl8':>n ser positivt på att tomtmark kan nyttjas på ett ändamålsenligt sött 113r 
stadens behov av byggnack'r och a~JS(lr vidare att utt(mrming av ny bt:byggelse behö
ver ske utifrån principer som stii.rker riksintresset för kultunniljö och dess värden. 
Länsstyrelsen anser att fö.Uande aspektc~r särskilt behöver beaktas i det forts~tta arbe .. 
tet med deta[iplanen. 

Postatil·es$~··"·~····-----~--·m~söks-:idre".S;-~--;.eJefonir0it;f~X----E~p0Sti\;Qi}bPf;ts: -~------=-o,-.[~.-nr_ ........ _. __ 
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Onu·äclet utgörs av fast femlämning med kulturlager och bebyggelse!ärnningar från 
stadt~ns äldsta tid. För att l'Libba, ändra eller ta bo1t fast fornlämning kriivs tU!stånd 
enligt 2 kap 12 § KlviL, Lag (1988:950) arn kulturminnen m.m. Tillständ söks hos 
länsstyrehen. 

Kulturmiljö 
Område för ny detaljplan kommer att beröra riksintresseområde for kulturmilJö 
Karlshamns stad, Kastellet och Boö.11 (K6) enligt 3 kap 6 § miljöbaLken. Riksintresset 
for kulturmiljö representerar en av Sveriges bäst bevarade trästäder med bebyggelse 
enligt rutnätsplan fri\.."'1 1665 och till staden hörande befåstningsanläggningar. 
Länsstyrelsen ha.r i samband med ärendets handlliggning ingen m~jlighet att göra 
b(oc!ömning av hur detaljplanen forhåller sig tiiJ riksintresset fö.r k'l.Ilturmiljö och före
slår i stället att dessa fi'ågeställningar finner lösning i dialog med kulturmiljöansva
rig<t vid avdelningen Jiir Samhällsutveckling längre ti·arn i detaUplaneprocessen. 

Bullerstörningar 
För fastighetens föreslagna byggrätter med lokalisering i direkt anslu·tning till Kungs
gatan innebär utsatta lägen avseende trafi.kbullerstönringar för planerade bostäder. 
E11 tidigare bullerutredning har utförts med jämförbmt läge i Karlshamns ilmerstacL 
Den redovisar en ekvivalent ljudnivå vid t11sad nlmed Kungsgatan på 62dB(A). 
l planbeskrivningen m11nämns att tillkommande bostäder behöver planeras med till .. 
gång till tyst sida fi.ir att uppnfl acceptabel bullersituation. Detta iru1ebär att avsteg
regler [rån NaturvåJdsverkets rekon.unenderadc riktvärden för bowtäder måste tilläm
pas i enlight't med Bo verkets Allmänna råd 2008: I. 

Boverket predserarmöjligfwter ti.ll av&teg i samband med bebyggels.e i stadsmiljö, 
cUir angivna riktväTden kan vara svåra att uppnå på grund av hög fbrdonstrafik. 
Enligt Boverket bör nya bostäder endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta 
ljudnivån vid fasad öve1-stiger 60 dBA, under forutsättning att det går att åstadkmnma 
en tyst sida med högst 45 dBA vid fasad eller ljuddämpad sidaimJd 45-50 dBA vid 
iasad. Minst hälfh;Jl av bostadsrummen for planerade bostäder san1t tillllönmcle ute
plats, behöver vara vända mot tyst eller li ud dämpad sida. Det bör aU !id vara en strä
van att ljudnivåerna på den ljmklämpade sidan år .lägre iin 50 dB A. 50 dB A bör dock 
alltid uppfyllas for flertalet lägenheter samt vid nteplats·"r och gardsytar. 
Ltinsstyrdsm.1 anser att avstegsregler i enlighet med Buller i planeringen, A!Jmänna 
rM 2008: l från Bo verket, kan tillämpas J1ir aktuellt planornråde. 

Detaljplanen har till uppgift att säkerstima att planerad bebygge.lse genom yttre och 
inre åtgä1"Jror hl i r utiormad så att en ti ll:lh:dsstäii.ande ljudmiljö erhålls och att kraven i 
Bo verkets byggregler uppfylls. Bos'tac!sbebyggds<o,ns utformning möjliggör anpass· 
ning tillrf.ld<mde bullersituation på platsen genom val av lämplig ljudklass enligt 
svensk ljudklassningsstandarcl, SS 02 52 67 .ttvggakustik - J,judklassning av utrym
men i byggnader····· Bostiide1·. 
I stadsmiljöer rn.ed höga störningsnivåer eller i situationer där K\rväntningar pil god 
ljudmiljö är särskilt höga hos blivande hyresgäster el.ler boenden bör byggnaders ut
tonnning ske med ljudklass C c ller bättre som ljudklass B eller A, 

Länsstyrelsen anser att all planering ska ske enlii,rt huvudregeln att bostäder ska klara 
30 clBA dygnsekvivalent ljudrrivå inomhus, 45 dBA maximalljudnivå inomhus natte
tid, 55 cffiA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad och uteplah; samt 70 dBA maxi·· 
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malnivå vid uteplats i anslutning till hostad, vilket behöver förtydligas i detaljplanen 
genom att <kn formella plankartan kompletteras med planbeståmmelse avseende re
kornmendcrade liktvärden på tillåtna Uudnivåer for bostäder samt upplyser kring val 
av lämplig ljudklass. 

Radon 
Enligt översiktlig flygf:trålningskurta utgör marken lågr.iskmmäd.e vad avser fore .. 
kornst av m.arkradon. Planbeskrivningen påtalar dock att tarhöjd risk för marla·adon 
lokalt inte kan uteslutas. Länsstyrelsen fllreslår att formuleringen av planbestiimmel .. 
sen under rubriken Byggnadsteknik modifieras i <enlighet !ned fdljaude lydelse. 
"Byggnad där mårutiskor stadigvarande vistrts skall uppföras i radonstikert utförande, 
tills dess lägre radonrisknivå kan verifieras." 

Fö'rorenad mark 
l torslag till ny detaljplan fOr kvarteret Borås 12 har fastigheten erhåll.it ändrat ända .. 
rnål ti·ån att tidigare varit avsedd för industri- och bostadsändamål till att i forslaget 
enbart avs~ bostadsändamåL Tidigare industriverksamhet har utgjorts av gjuteri, me .. 
tallbearbetning och måleri med lösningsmedelsanvändni.ng. Några marksaneringsåt
gärder har inte vidtagit~ efter det att anläggningens verksamhet upphört. Det kan 
förmodas att potentiell.t fOrorenad mark kan finnas kvar inom planområdet Länssty· 
rel.sen anser att eventuell ftirekomst av markfliroreningar behöv<:r klargöras och åt .. 
gärder vidtas för att markens lämpligbet ska kunna motsvara planerat ändamål. De
taljplanens formella karta behöver forses med phmbestäm:melse. 

Klimatanpas.ming 
Länsstyrelsen <mser det väsentligt att Jisker i smnband m<~cl förändrade klimatförhål
landen tidigt börbeaktas vid all planering av ny bebyggelse. Länsstyrelsen an~·~r aH 
de risker som särskilt beböv~~r beaktas litgörs av ökad int<ensitJot i nederbördsmängeler 
med tillhörande ökade ri.sker för översvämning. Dessa ri.sh:r beaktas lämpligen i p!a
m~ring och dimensionering av fastighetens dagvattenhantering. Boverkets rapport 
"KJimatanpassning i planel::ing och byggande - analys, åtgärder och exemp,,l" de-
cembe.r 201 O g:er torslag till pwktiska metoder och åtgärder for att minska negativa 
konsekvenser av klimatförändringar. 

Geoteknik 
Länsstyrels<:m anser att plan.onu·ådets geotekniska förutsättningar samt aktuell fcire .. 
koms t a v ma.rkradon kan fOrtydl i gas. 

kfi(jiikvalitetsmålen 
Länsstymlse11 anser att dc~taljplanens b<Jskrivning under egen mbri.k kan tydliggöra 
hur föreslagen detaljplan kommer att verka fOr de av riksdagen beslutade miUökvali
tctsJnålen. 

Br~huvsbediim.ning 

Km'lshamns komrmm har gjort en behovsbedörn:ning inför upprättande av aktttell de .. 
taljplan och giort bedömningen att detaUplancn inte korruneratt inm;hära någon bcty· 
clande m:iUöpåverkan samt konstaterar att <'Il miljökonsekvembcskrivning därmed 
int~ behöver upprättas. Uinsst:yTelsen ddaJ kommunens bedömning. 
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l yttrandet har avddn ingschef Lars Olsson beslutat och arkitekt Peter Abraham.sson 
varit föredragande. I ärendet har även antikvarie NiJs .. GustafNydolf, miljöskydds·· 
handläggare Anne Sotle Green Hansen och handläggare fororenade områden Stetlm 
Andersson deltagit. 

Peter Abrahamsson 

Kopia till 
Trafikverket, Ronnebygatan Z, 371 32 Karlskrona; Malin Eriksson 

Länvs~jlrelsen: 

Avdelningschef 
Länsarkitekt 
C<•ntraldiarict 
Deltagare (via e-post) 
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Kommunstyrelsen 2014-10-21 

§ 225 2014/1812 

Folkhälsopolicy för Blekinge län 2014-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta Folkhälsopolicy får Blekinge län 2014-2018 

att fastställa samverkansformer för folkhälsoarbetet i enlighet med faktabakgrunden till 
Folkhälsopolicyn 

att uppdra åt kommunens nämnder och bolag att implementera policyn i det ordinarie 
arbetet och att göra en avrapportering i samband med årsredovisningen får 
verksamhetsåret 2015 

att beslutet gäller under fårutsättning av likalydande beslut (av övriga aktörer) 

Sammanfattning 

Folkhälsopolicyn för Blekinge län syftar till att skapa grunder för en långsiktig 
länssamverkan inom folkhälsoområdet Den ska klargöra politisk prioritering och 
inriktning utan att detaljstyra eller vara begränsande får verksamhet och handlingsplaner 
för kommunerna i länet, landstinget, länsstyrelsen och regionen. Syftet är också att 
klargöra dessa aktörers ansvar får att arbeta inom prioriterade områden inom folkhälsan. 

För perioden ska följande fyra strategiska områden med tillhörande inriktningar ligga till 
grund för det länsgemensamma folkhälsoarbetet: 

Goda livsvillkor 
Psykisk hälsa 
Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) 
Hälsofrämjande levnadsvanor. 

En remissomgång genomfördes under senvåren och sommaren 2014 och därefter har ett 
gemensamt förslag tilllänsgemensam folkhälsopolicy fastställts. Förutom Folkhälso
policy får Blekinge län finn även en faktabakgrund. 

Beslutsunderlag 

• Missiv Länsgemensam folkhälsopolicy 
• Folkhälsopolicy får Blekinge län 2014-2018 
• Faktabakgrund till folkhälsopolicy för Blekinge län 2014-2018 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-09-30 § 167. 



Missiv Länsgemensam folkhälsopolicy 

Blekinge Lans Landsting 
Länsstyrelsen i Blekinge 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Karlshamns kommun 
Sölvesborg kommun 
Olofströms kommun 

På initiativ av Landstingsrådet Kalle Sandström, och med utgångspunkt från 
folkhälsoenkäten Hälsa på Lika Villkor, samlades Landstinget, Länsstyrelsen, Region 
Blekinge och kommunerna i Blekinge tillsammans med bland annat idrottsförbund och andra 
intresserade för en föreläsningsserie under hösten 2013 med syfte att därefter arbeta fram 
en länsgemensam folkhälsopolicy. Arbetet har bedrivits av en arbetsgrupp med 
representanter från organisationerna kompletterat med Blekinge Health Arena. Som 
styrgrupp har organisationernas högsta chefer fungerat. En populärutgåva kommer att tas 
fram för spridning. 

En remissomgång genomfördes under senvåren och sommaren 2014 och därefter har ett 
gemensamt förslag tilllänsgemensam folkhälsopolicy fastställts. Förutom Folkhälsopolicy för 
Blekinge län finns även en faktabakgrund. 

Vi föreslår att respektive organisation beslutar följande: 

att _anta Folkhälsopolicy för Blekinge län 2014-2018 

att _fastställa samverkansformer för folkhälsoarbetet i enlighet med faktabakgrunden till 
Folkhälsopolicyn 

att __ beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut {av övriga beslutande aktörer} 

Med vänlig hälsning 

Peter Lilja 
Landstingsdirektör 
Landstinget Blekinge 

Ingrid Augustinsson 
Swennergren 
Kommundirektör 
I<:arlskrona kommun 

Irene Robettsson 
Kommunchef 
Olofströms kommun 

Anna-Lena Cederström 
Regiondirektör 
Region Blekinge 

Göran Persson 
Konunundirektör 
Karlshamns kommun 

Roger Zetterqvist 
Kommundirektör 
sölvesborgs kommun 

Ingrid Loven 
Länsråd 
Länsstyrelsen Blekinge 

Magnus Widen 
Kommundirektör 
Ronneby kommun 



FOLKHÄLSOPOLICY FÖR BLEKINGE LÄN 2014-2018 
Den gemensamma folkhälsopolicyn banar väg för ett samlat och kraftfullt folkhälsoarbete med 
målet att förbättra Blekingebornas hälsa och utjämna de skillnader i hälsa som råder mellan olika 
grupper. 

Folkhälsopolicyns syfte är att: 
• skapa grunder för en långsiktig länssamverkan inom folkhälsoområdet samt beskriva hur 

denna samverkan organiseras 

o Idargöra politisk prioritering och inriktning, utan att detaljstyra eller vara begränsande, för 
verksamhet och handlingsplaner hos kommuner, landsting, länsstyrelse och region 

• klargöra aktörernas ansvar att arbeta inom prioriterade områden inom folkhälsan 
Folkhälsopolicyn ska: 

• utgöra en grund för planering och utformandet av lokala och regionala handlings planer, 
genomförande och uppföljning av länets folkhälsoarbete 

o ge hälsoaspekterna möjlighet att vägas in i beslut på alla nivåer 

STRATEGISKA OMRÅDEN 
För perioden 2014-2018 ska följande fjrra strategiska områden med tillhörande inriktningar ligga 
till grund för det länsgemensamma folkhälsoarbetet i Blekinge län. Strategiska områden och 
punkter har ingen inbördes prioritering. 

Goda livsvillkor 
För att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för Blekinges invånare bör inriktningen vara: 

• att motverka utanförskap och segregation 
o att stärka arbetet mot diskriminering, oavsett diskrimineringsgrund 
• att jämställdhetsintegrera verksamheter 
o att arbeta för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård som minskar skillnader i hälsa mellan 

olika grupper 
• att stärka och utveckla barns och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande 
• att skapa fler arbetstillfallen, med särskilt fokus på unga och unga vuxna 
o att utveckla ett generellt och långsiktigt föräldrastödsarbete 
• att boende ges möjlighet till delaktighet och inflytande över utvecklingen av den egna 

närmiljön 
o att i samhällsplaneringen verka för att goda livsvillkor skapas för att minimera störningar 

som påverkar människors hälsa, samt särskilt beakta att underlätta fjrsisk aktivitet, skapa 
säker infrastruktur och tillgång till grönområden samt att tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning förstärks 

• att förbättra informationstillgängligheten med fokus på personer med 
funktionsnedsättning, äldre och personer med annat modersmål än svenska 

o att förbättra sambillsorientering och hälsokommunikation inom ramen för 
integrationsarbetet 

• att öka brukarinflytandet i vård och omsorg 
• att öka kunskapen om och förbättra samverkan inom området våld i nära relationer 
• att öka samverkan med ideburna sektorn för att möjliggöra delaktighet i samhället, med 

fokus på särskilt utsatta grupper 



Åtgärder för att påverka såväl värderingar och attityder som beteenden i syfte att minska 
diskriminering behöver initieras och förstärkas. Högst betydelsefullt är att ungas möjlighet till 
arbete förbättras. Barns och ungas demokratiska deltagande och inflytande behöver förstärkas. 
Fler åtgärder för att förbättra förutsättningarna för deltagande, delaktighet och socialt stöd är av 
hög prioritet för såväl äldre som för personer med funktionsnedsättning. Dessutom behöver 
människor ges goda möjligheter att ta del av fYsiska miljöer och samhällsinformation. Hälso- och 
sjukvården bör arbeta hälsofrämjande och för att minska socioekonomiska skillnader i hälsa. 

Psykisk hälsa 
För att skapa förutsättningar för en god psykisk hälsa i Blekinge bör inriktningen vara: 

• att genom kunskapsspridning motverka stigmatiserande attityder gentemot människor 
med psykisk ohälsa 

o att sprida kunskap om effektiva metoder för att stärka psykisk hälsa 

o att prioritera insatser för att stärka den psykiska hälsan särskilt hos barn och unga samt 
hbtq-personer 

• att utveckla stödet vid lindrig psykisk ohälsa som stress, oro, nedstämdhet och 
sömnsvårigheter 

• att främja skolnärvaro 

o att bygga strukturer för tidig upptäckt av barn/ elever i behov av särskilt stöd 

• att förebygga kränkande behandling mot barn och unga 

o att underlätta ungas inträde på arbetsmarimaden 

o att stötta föräldrar i föräldrarollen med särskilt fokus på samspel mellan barn och 
föräldrar 

• att skapa förutsättningar för äldres sociala deltagande 

• att öka kunskapen om våld i nära relationer för att bättre kunna identifiera och förebygga 
våldsutsatthet, samt att samordna och ta ansvar för insatser 

Under det senaste decenniet har kunskapsbaserade metoder utvecldats för föråldrastöd och andra 
insatser som förebygger psykisk ohälsa. Det är viktigt att dessa kunskaper, som är av stor 
betydelse för barns och ungas hälsa, leder till praktiskt handling. Åtgärder för att tidigt identifiera 
barn och elever som är i behov av särskilt stöd, för att kunna ge hjälp i ett så tidigt skede som 
möjligt är viktiga. Dessutom finns ett stort behov av att arbeta med attityder och beteenden för 
att minska kränkningar och stigmatisering. 
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Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) 
För att minska bruket och skadeverkningarna av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel i 
Blekinge bör inriktningen vara: 

o att utveckla ett generellt och långsiktigt föräldrastödsarbete 
• att stärka det tillgänglighetsbegränsande arbetet 
• att utveckla arbetet med tobaksfria miljöer 
• att tobaksavvänjning blir tillgänglig för alla som behöver stöd 
o att bekämpa illegal alkoholhantering, framförallt med fokus på ungdomars tillgång till 

alkohol 
o att ANDTS-förebyggande arbete integreras i förskolor, skolor och föreningsliv 
o att upprätthålla och stärka allmänhetens stöd för en restriktiv narkotikapolitik med fokus 

på unga och unga vuxnas attityder 
• att förstärka samverkan och öka kunskapen om dopning för att minska tillgången på och 

användningen av dopningspreparat 
• att bedriva kunskapshöjande insatser kring spelberoende 

För att begränsa bruket av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel är det framförallt viktigt 
att inrikta arbetet på normer och lagar, illegal verksamhet, tillgänglighet samt attityder och 
beteenden. Tillgänglighetsbegränsande åtgärder är centrala men behöver aktivt understödjas av 
insatser för att förändra attityder och beteenden. 

Hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor 
För att skapa förutsättningar för hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor i Blekinge bör 
inriktningen vara: 

o att i samhällsplaneringen särskilt beakta grön- och naturområdens betydelse för friluftsliv, 
rörelse och rekreation 

• att skapa infrastruktur som underlättar och förbättrar möjligheterna till aktiv transport 
och framkomlighet 

o att förstärka det hälsofrämjande arbetet inom hälso- och sjukvård samt tandvård 

• att genomföra kunskapshöjande insatser kring kost och fYsisk aktivitet med särskilt fokus 
på barn, unga och deras familjer 

• att förbättra barns och ungas möjligheter till rörelse i närmiljön 
o att underlätta deltagande i föreningsidrott, med särskilt fokus på sodaekonomiskt utsatta 

grupper 
o att öka tillgång till mötesplatser för äldre som främjar fYsisk aktivitet i närområdet 
o att arbetet med Fysisk aktivitet på Recept (FaR) utvecklas ytterligare 
o att tillhandahålla bra mat för äldre inom vård och omsorg 
o att stimulera och underlätta för deltagande i kulturaktiviteter med särskilt fokus på 

sodaekonomiskt svaga grupper 

Det är viktigt att prioritera åtgärder som stärker det hälsofrämjande inslaget i de livsmiljöer där vi 
bor, arbetar och tillbringar större delen av vår fritid. Strukturella förutsättningar i livsmiljön 
behöver dock kombineras med informativa insatser för att påverka värderingar, attityder och 
beteenden i hälsofrämjande riktning. 
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INLEDNING 

Befolkningens hälsa är centralt för en hållbar samhällsutveckling och har en grundläggande 
betydelse både ur ett individ- och ett samhällsperspektiv. Hållbar utveclding innehåller tre 
dimensioner; den sociala, den ekonomiska och den ekologiska dimensionen där folkhälsa utgör 
en del i den sociala dimensionen. En god och jämlik hälsa hos Blekinges befolkning är en viktig 
faktor för tillväxt och välHirdsutveckling i länet och hållbar utveckling är det begrepp som bäst 
speglar en önskan om en framtida livsmiljö av hög kvalitet. 

För att få en bild av vår befolknings hälsa genomförs årligen den nationella 
folkhälsoundersökningen "Hälsa på lika villkor" (HL V). Vart tredje år görs en fördjupad 
undersökning i Blekinge. Resultatet från den senaste fördjupade undersökningen visar att vi i 
Blekinge står inför en rad utmaningar, bland annat vad giiller den försämrade psykiska hälsan, 
särskilt bland yngre, ökningen av levnadsvanerelaterad ohälsa samt de konsekvenser en åldrande 
befolkning medför. Undersökningen visar även hur skillnader i hälsa och livsvillkor ökar mellan 
olika sedoekonomiska grupper och mellan kvinnor och män. 

För att möta dessa utmaningar satsar länets kommuner, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen i 
Blekinge samt Region Bleldnge på en ökad samverkan inom folkhälsoarbetet genom att 
formulera en länsgemensam folkhälsopolicy. Den ska vara en gemensam utgångspunkt för 
folkhälsoarbetet och ange inriktning och förhållningssätt för länets folkhälsoarbete. Den ska 
också vara vägledande i planering, styrning och genomförande av aktiviteter som främjar en god 
hälsa på lika villkor. 

Den gemensamma folkhälsopolicyn banar väg för ett samlat och kraftfullt folkhälsoarbete med 
målet att förbättra Blekingebornas hälsa och utjämna de sidlinader i hälsa som råder mellan olika 
grupper. 

Folkhälsopolicyns syfte är att: 
• skapa grunder för en långsiktig länssamverkan inom folkhälsoområdet samt beskriva hur 

denna samverkan organiseras 

• klargöra politisk prioritering och inriktning, utan att detaljstyra eller vara begränsande, för 
verksamhet och handlingsplaner hos kommuner, landsting, länsstyrelse och region 

o klargöra aktörernas ansvar att arbeta inom prioriterade områden inom folkhälsan 

Folkhälsopolicyn ska: 
• utgöra en grund för planering och utformandet av lokala och regionala handlingsplaner, 

genomförande och uppföljning av länets folkhälsoarbete 
• ge hälsoaspekterna möjlighet att vägas in i beslut på alla nivåer 

Folkhälsopolicyn och dess prioriteringar har utgångspunkt i befolkningens behov, det 
övergripande nationella folkhälsomålet; "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen" med dess underliggande elva målområden, 
folkhälsoundersökningen "Hälsa på lika villkor", FN :s barnkonvention samt prioriteringar av 
fokusområden som gjordes vid tre seminarier som anordnades med regionala aktörer i arbetet 
med folkhälsopolicyn. 
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Arbetet med folkhälsopolicyn hat letts av en stytgtupp bestående av tjänstepersonet på högsta 
beslutande nivå inom de samverkande otganisationema. Stytgruppen har haft stöd av en 
länsgemensam arbetsgtupp för folkhälsa som upprättades som en del i processen och som har 
arbetat med utformandet av den länsgemensamma folkhälsopolicyn. 

Utifrån folkhälsopolicyn har sedan regionala och lokala handlingsplaner upprättats. Som en del i 
det länsgemensamma folkhälsoarbetet utifrån policyn ttäffas den länsgemensamma 
arbetsgruppen för folkhälsa regelbundet. Lika så region, länsstyrelse landstings- och 
kommunledning samt att ett dialogmöte med berötda aktäter hålls varje år. Som uppföljning av 
folkhälsopolicyn används "Hälsa på lika villkot" och annan relevant statistik (bilaga 2). 
Uppföljning sker också av de lokala och tegionala handlingsplanerna och all uppföljning 
återrapporteras till uppdragsgivarna. Folkhälsopolicyns process upprepas år 2018 och därefter 
vart 3:e år där policyn samt regionala- och lokala handlingsplanerna uppdateras (figur 1). 

Utgångspunkt i 
befolkningens behov 

Uppföljning och 
rapportering av policyn 

och folkhälsoarbetet 

Genomförande av det 
länsgemensamma 
folkhälsoarbetet 

Fig11r 1. Folkhälsopoliryns protess. 
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BAKGRUND 
Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd och tar hänsyn till såväl nivå som 
fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar om hälsa på lika villkor för hela befolkningen 
vilket är det övergripande målet för Sveriges folkhälsopolitik 

Målet för folkhälsopolitiken förtydligar samhällets ansvar för människors hälsa genom att det 
visar på sambandet mellan samhälleliga förutsättningar, som kan påverkas av politiska beslut, och 
hälsoutvecklingen i befolkningen. Det övergripande målet ska nås genom att aktivt arbeta med 
utgångspunkt från Sveriges elva nationella målområden vilka är: 

l. Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
3. Barns och ungas uppväxtvillkor 
4. Hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
1 O. Matvanor och livsmedel 
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 

De sex första målområdena handlar om strukturella faktorer det vill säga förhållanden i samhället 
och omgivningen som i första hand påverkas av opinionsbildande insatser och politiska beslut. 
IVIålen 7-11 röt individens levnadsvanor so111 hen själv påverkar, n1en där Jen sociala rniljön ofta 
spelar en stor roll. 

Vad påverkar vår hälsa? 
Hälsa är ett mångfacetterat begrepp som betyder så mycket mer än frånvaro av sjukdom. Det är 
därför mest effektivt att inrikta folkhälsoarbetet mot så kallade bestämningsfaktorer för hälsan, 
det vill säga de livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor som påverkar folkhälsan (figur 2). 

Figur 2. Vad som påverkar vår hälsa- hälsans bestämning.ifaktorer. 
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Några av hälsans bestämningsfaktorer kan vi själva påverka, andra ligger utanför den enskilda 
människans kontroll och påverkas ftamförallt av politiska beslut eller andra övergripande 
samhällsfaktorer som demokrati, delaktighet, jämlikhet och ett fungerande vä!nirdssystem. 

Aven en god livsmiljö är en förutsättning för god folkhälsa. Människan samspelar med sin yttre 
miljö, det vill säga de yttre förhållanden som påverkar oss såsom luft, vatten, flora, fauna, natur, 
arbetsmiljö etc. Samtliga är faktorer som påverkar förutsättningarna för en god hälsa. 

Därmed omfattar folkhälsoarbetet de flesta verksamhets- och politikområdena, och samverkan är 
därför en grundförutsättning för ett framgångsrikt folkhälsoarbete. 

Folkhälsoarbete 
Folkhälsoarbetet bygger på hälsans bestämnings faktorer. Att arbeta förebyggande eller 
hälsofrämjande kräver förutseende, långsiktighet och uthållighet. Atgärderna måste komma innan 
någon drabbats av ohälsa. Ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete kan bli osynligt- problemet 
inträffar ju aldrig. Att arbeta förebyggande innebär också att hjälpa dem som redan drabbats av 
ohälsa till en så bra livskvalitet som möjligt. Att förbättra folkhälsan är ett långsiktigt och 
komplext arbete som kräver särskilda investeringar och insatser. 
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DET GEMENSAMMA FOLKHÄLSOARBETET 

Framgångsfaktorer i det gemensamma folkhälsoarbetet 

Folkhälsoperspektiv integreras i ledning, styrning och beslutsfattande 

En avgörande framgångsfaktor är att policyn resulterar i ett arbete som bedrivs långsiktigt, 
integrerat i organisationerna och i styrande dokument. För detta krävs kunskap och engagemang 
hos politiker och tjänstepersoner. 

Förankring, delaktighet och samverkan mellan organisationerna 
Folkhälsopolicyn måste förankras internt och alla medarbetare bör delta i processen. Samverkan 
internt och externt gör folkhälsoarbetet mer effektivt. 

Kommunikation, kunskap och kompetensutveckling 
Genom att kommunicera på ett begripligt sätt skapas viktiga kontakter, attityder kan förändras 
och uppfattningar påverkas. Det handlar om att skapa god förankring både externt och internt i 
organisationerna. En gemensam kommunikationsplan för det länsgemensamma folkhälsoarbetet 
böt tas fram. 

Kunskap om hälsans bestämningsfaktorer och hur den egna verksamheten påverkar hälsan utgör 
grunden för folkhälsoarbetet i länet. Mätmetoder och kunskapsinhämtning ska utvecklas och 
återkommande folkhälsorapportering utföras. 

Uppföljning av insatser och handlingsplaner 
Uppföljning av insatser krävs för att man ska kunna bedöma dess effektivitet. Lämpliga 
indikatorer samt en plan för uppföljning bör därför alltid utformas i samband med olika 
folkhälsosatsningar och handlings planer. 

Tydliga roller - vem gör vad i folkhälsoarbetet? 

Kommunerna 

Kommunerna har genom många olika arenot naturliga kontaktytor med sina invånare och 
ansvarar för ett antal verksamhetsområden som är av stor betydelse för folkhälsan, t ex trafik
och samhällsplanering, utbildning, integration, vård och omsorg. I kommunerna upprättas lokala 
handlingsplaner utifrån behov och förutsättningar med utgångspunkt från bland annat den 
länsgemensamma folkhälsopolicyn. 

Landstinget 
Landstinget ansvarar för att hälso- och sjukvården är hälsoinriktad och bidrar till en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen. Landstinget mötet nästan hela länets befolkning under en 
fyraårsperiod och har med sina expertkunskaper om hälsans bestämningsfaktorer därmed stora 
möjligheter att påverka befolkningens hälsa och levnadsvanor. Landstinget har ansvaret att driva 
det strategiska övergripande folkhälsoarbetet i länet, samordna insatser och att föra in ett 
folkhälsoperspektiv i det region.J.a utvecklingsarbetet. 
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Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som bland annat har i uppdrag att se till att de nationella 
målen för samhällets insatser mot alkohol, narkotika, dopning och tobak uppnås. Länsstyrelsen 
utövar tillsyn över alkohol- och tobakslagen och samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete. 
Ur folkhälsosynpunkt är länsstyrelsens uppdrag inom samhällsplanering och miljöarbete 
betydelsefulla för skapandet av goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar 
livsmiljö för länets invanare och besökare. Därtill har länsstyrelsen viktiga uppdrag för 
utvecklingen av länets sociala och ekonomiska hallbarhet genom arbetet med integration och 
jämställdhet samt arbetet mot våld i nära relationer. 

Region Blekinge 

Region Blekinge har som samverkansorgan i uppdrag, från dels Blekinges kommuner och 
Landstinget Blekinge dels Regeringen, ett övergripande uppdrag att verka för regionens 
utveckling och tillväxt. I Blekinges regionala utvecklings strategi, Blekingestrategin, lyfts folkhälsa 
och livskvalitet för alla fram inom insatsområde Livskvalitet. Eftersom en god folkhälsa är 
betydelsefull för Livskvalitet och ett Attraktivt Blekinge finns här naturliga beröringspunkter med 
andra aktörer i länet. 

Övriga aktörer i länet 

Övriga aktörer är bland annat näringsliv, Blekinge Tekniska Högskola, Folkhögskolor, Polis, 
Räddningstjänst, Blekinge Health Arena, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt ideburna 
organisationer. Dessa har också en viktig roll i det länsgemensamma folkhälsoarbetet 
Samverkansformer arbetas fram utifrån policyns prioriterade områden. 

Strategier för det gemensamma folkhälsoarbetet 

Gemensamma strukturer 

Viktiga faktorer för ett framgångsrikt regionalt folkhälsoarbete på strategisk nivå är samordning, 
samverkan, kunskapsutbyte och en tydlig organisationsstruktur med politisk förankring. 

Arbetet leds av en regional styrgrupp bestaende av representanter på högsta beslutande 
tjänstemannanivå från länets kommuner, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge län samt 
Region Blekinge. Utifrån politiska beslut formulerar gruppen uppdraget för det länsgemensamma 
folkhälsoarbetet 

Till styrgruppen knyts en länsövergripande arbetsgrupp bestående av länets kommunala 
folkhälsosamordnare, folkhälsostrateg fran Landstinget Blekinge samtANDT-samordnare från 
Länsstyrelsen och miljöstrateg från Region Blekinge. Arbetsgruppen ska utveckla det 
länsgemensamma folkhälsoarbetet, vara ett forum för kunskapsutbyte och samverkan och ska 
arbeta på styrgruppens uppdrag. Arbetet i arbetsgruppen ska ge förutsättningar till samsyn i 
folkhälsoarbetet på lokal nivå. 

Politisk samordning 

En gång om året samlas de ledande politikerna till ett möte. Med ledande politiker avses 
kommunalråd och ledande oppositionspolitiker. På mötet deltar även kommun- och 
förvaltningschefer samt tjänstepersoner som arbetar inom folkhälsoområdet 
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På mötet följs och utvärderas länets gemensamma folkhälsoarbete, och fördjupad kunskap ges 
inom området. Befolkningens behov av hälsofrämjande insatser diskuteras och övergripande 
prioritering görs. Mötet skall innehålla tid för diskussioner enskilt för politiker och 
tjänstepersoner. Mötet organiseras av arbetsgruppen efter riktlinjer från styrgruppen. 

Gemensamma strategier 

• Folkhälsopolicyn ska följas av regionala och lokala handlingsplaner. Med regional 
handlingsplan avses handlingsplan som är gemensam för minst två parter 

• Styrgruppen leder och samordnar länets gemensamma folkhälsoarbete och ansvarar för 
att uppföljningar och utvärderingar utförs i enlighet med denna folkhälsopolicy 

• Arbetsgruppen utvecklar det länsgemensamma folkhälsoarbetet, är ett forum för 
kunskapsutbyte och samverkan och arbetar på styrgruppens uppdrag 

• Årliga möten mellan politiker och tjänstepersoner anordnas då fortskridandel av 
folkhälsosatsningarna redovisas 

• Indikatorerna inom de valda strategiska områdena (se bil2) följs. Ansvaret vilar på 
arbetsgruppen 

• V art tredje år sammanställs en folkhälsorapport med utgångspunkt från 
enkätundersökningen "Hälsa på lika villkor". Samordnas av landstinget 

• Kommunerna och landstinget verkar för att det finns folkhälsoråd eller motsvarande 
funktion med uppgift att till exempel vara remissinstans i folkhälso frågor, rådgivande 
organ, samordna, analysera och informera om folkhälsan och folkhälsoarbetet i 
kommunen 

• Utvärdering av denna folkhälsopolicy görs 2018 och därefter vart tredje år. Ansvaret för 
utvärdering vilar på styr- och arbetsgrupp. 
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STRATEGISKA OMRÅDEN 
Den länsgemensamma folkhälsopolicyn utgår från fyra strategiska områden: 

• Goda livsvillkor 
• Psykisk hälsa 
• Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
• Hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor 

Nedan presenteras de strategiska områdena med utgångspunkt från innehåll, utmaningar och 
behov av förebyggande arbete. 

Goda livsvillkor 
Syftet med området Goda livsvillkor är att skapa möjligheter till en bra start i livet. Det kan 
främjas av miljön i hemmet, förskolan och skolan (målområde 3), samt genom att nå en 
utbildningsnivå som ger möjligheter till arbete, ekonomiska villkor för självförsörjning och 
tillgång till ett bra boende (målområde 2). Möjligheten att vara delaktig, ha inflytande i samhället 
(målområde 1) samt få tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor (målområde 6), ingår också i 
goda livsvillkor. Goda livsvillkor är grunden för att folkhälsan ska bli bättre och goda livsvillkor 
skapar förutsättningar för en bättre hälsa även inom de andra två strategiska områdena. 

skillnader i livsvillkor bidrar till skillnader i hälsa. Olika förutsättningar för kvinnor och män och 
mellan olika grupper bidrar till ojämlikhet i hälsa. Låg utbildningsnivå, bristande resurser och 
marginalisering minskar människors möjligheter till inflytande och påverkar hälsan negativt. 
Social integration och gorh livsvillkor är därför av stor betydelse, både för befolkningens hälsa 
och för länets utveckling. Speciellt viktigt är detta för barn och ungdomar. En avgörande faktor 
för hälsan är människors känsla av sammanhang och möjlighet att påverka sina liv. Det innebär 
att arbetet för goda och jämlika livsvillkor har stor betydelse för att Blekinge ska utvecldas till en 
attraktiv tillväxtregion. 

En av de mest grundläggande förutsättningarna för en god folkhälsa är delaktighet och inflytande 
i samhället. Många faktorer kan påverka delaktigheten i samhället; tillgång till arbete, fysisk 
tillgänglighet, möjlighet till deltagande i föreningsliv och sociala nätverk är några exempel. Rätten 
till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuellläggning eller ålder. 

En annan mycket viktig förutsättning för en god hälsa är ekonomisk och social trygghet. Det 
finns ett klart samband mellan en god folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomisk och social 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, jämställdhet och rättvisa. Ekonomisk stress och social 
otrygghet orsakar framför allt psykisk ohälsa, och leder till ökad ojämlikhet i hälsa. En viktig 
faktor som påverkar förutsättningar för ekonomisk och social trygghet, god hälsa och goda 
levnadsvanor är utbildningsnivå. 

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska 
hälsan under resten av livet. Alla barn och unga har inte samma möjligheter till goda och trygga 
uppväxtvillkor, vilket kan avspegla sig i en ojämlik hälsa. Att växa upp med bristande omsorg, 
utsättas för kränkande behandling, våld, missbruk, traumatiserade eller psykiskt sjuka föräldrar är 
betydande riskfaktorer för ett barns hälsa. Aven fattigdom utgör en hälsorisk. Att leva i 
ekonomiskt utsatta hushåll ökar risken för att utsättas för våld i hemmet, mobbing i skolan och 
för osunda levnadsvanor. 
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Utmaningar inom det strategiska området Goda livsvillkor 

En faktor i Blekinge som motverkar delaktighet och inflytande i samhället är den höga 
arbetslöshet som råder, där unga vuxna är en särskilt utsatt grupp. Det flnns stora skillnader i 
socioekonomisk rekrytering till högre utbildning och Blekinges invånare har en lägre 
utbildningsnivå än riksgenomsnittet. F ör högutbildade öppnas nya möjligheter till arbete vid 
konjunkturuppgång, medan ungdomar som inte avslutat sin gymnasieutbildning med fullständiga 
eller godkända betyg riskerar fortsatt arbetslöshet. Möjlighet till arbetsdeltagande är 
grundläggande i ett välfardssamhälle. 

Vad gäller äldre visar de ett lägre socialt och kulturellt deltagande, och få har tillgång till interne! i 
hemmet. 

Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor visar att ohälsan är betydande bland dem 
som upplever diskliminering enligt diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell 
läggning. 

Förebyggande insatser inom det strategiska området Goda livsvillkor 

Barn och ungdomar behöver stödjas för att kunna fullfölja grundskolan med godkända betyg och 
därefter stimuleras och ges goda förutsättningar att satsa på högre utbildning och därmed öka 
möjligheterna till att få ett arbete. Kvinnor och män ska enligt diskrimineringslagen ges samma 
förutsättningar att göra studie- och yrkesval som inte är traditionellt könsbundna. 

För att underlätta det förebyggande och hälsofrämjande arbetet riktat mot barn och unga krävs 
en närmare samverkan mellan mödrahälsovården, barnhälsovården, socialtjänsten, öppna 
förskolan och elevhälsan. Dessa sammanhang utgör arenor där de flesta barn och föräldrar i 
samhället kan nås för hälsofrämjande och förebyggande insatser. Aven den ideburna sektorn 
utgör en sådan arena. För att öka den ideburna sektorns förutsättningar att bidra till 
folkhälsoarbetet behöver resurser tillföras sektorn. 

Hälsofrämjande och förebyggande insatser har lika stor betydelse för äldre som för yngre. Viktiga 
faktorer för ett bra liv och en god hälsa hos äldre personer är i stort sett detsamma som för yngre; 
en trygg ekonomi, god hälsa, socialt nätverk, meningsfull sysselsättning, samt möjlighet att kunna 
bestämma över sitt eget liv och tillvaro. Aldre och personer med funktionsnedsättning är 
beroende av en god tillgänglighet till transporter, byggnader och information för att kunna delta 
på lika villkor i samhällslivet. 
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Psykisk hälsa 
Psykisk hälsa, livsvillkor och levnadsvanor påverkas ömsesidigt av varandra. Ett gott psykiskt 
välbefinnande är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och balans i livet. 
En god psykisk hälsa innebär t ex frånvaro av stress, oro, ångest, nedstämdhet och 
sömnsvårigheter. Psykiska besvär är en av de största orsakerna till ohälsa i befolkningen som 
helhet. Resultat från olika enkätundersökningar visar att uppskattningsvis 20-40 procent av 
befolkningen har någon form av psykisk ohälsa. Därför kan stora hälsovinster göras genom att 
förebygga psykisk ohälsa genom tidiga insatser. 

I Sverige har hbtq-personers (homosexuell, bisexuell, transpersoner och quee1) rättigheter stärkts 
avsevärt under de senaste decennierna men trots det visar rapporter att hbtq-personer i Sverige 
fortfarande utsätts för väld, diskriminering och andra kränkningar. Detta är troligtvis en 
bidragande orsak till att hbtq-personer har en sämre psykisk hälsa än heterosexuella. 

Utmaningar inom det strategiska området Psykisk hälsa 

Barns, ungas och unga kvinnors psykiska ohälsa har ökat under 1990- och 2000-talet, och 
statistiken från 2011 visar på en fortsatt ökning. Allt fler unga rapporterar psykiska besvär som 
oro eller ängslan. Denna självrapportering är ett varningstecken för senare psykisk sjukdom, ökad 
tisk för självmordsförsök eller övriga skador och olyckor. Det flnns också ett samband mellan 
tidiga självrapporterade psykiska besvär och problem med försörjning och familjebildning. 

Inom gruppen hbtq-personer är självmordsförsöken dubbelt så vanligt jämfört med 
heterosexuella personer. Det flnns även klara skillnader mellan homo- och bisexuella och 
heterosexuella. Särskilt utsatta är unga transpersoner, vars psykiska hälsa är betydligt sämre än 
andra ungdomars. 

Aldrandet innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar där depression är det 
vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. 

Förebyggande insatser inom det strategiska området Psykisk hälsa 

Generella insatser av hälsofrämjande karaktär bör utgöra basen för att långsiktigt skapa en hållbar 
grund för psykisk hälsa hos barn, unga och unga vuxna i Blekinge. Aven gruppen hbtq-personer 
behöver uppmärksammas i detta sammanhang. Samhällets insatser behöver vara av 
hälsofrämjande, förebyggande och specialiserad karaktär, t. ex. föräldrastödsprogram och 
förbättrade skolmiljöer. 

FN' s konvention om barnets rättigheter tydliggör barnets rätt till bästa möjliga hälsa och klargör 
samhällets ansvar för att via aktiva åtgärder skapa förutsättningar för att barn och unga ska ha en 
god psykisk hälsa. 

När det gäller att förebygga psykisk ohälsa hos äldre är tre områden speciellt viktiga: 
• Social gemenskap- känna delaktighet i samhället, meningsfullhet och känna sig behövd. 
• Fysisk aktivitet- främjar mental och social hälsa och förbättrar sömnkvaliten. 
• Hälsosamma matvanor- främjar välbefinnande och god hälsa. 

Det krävs bland annat en ökad samverkan mellan kommuner och landsting för att uppnå ett 
bättre fungerande stödsystem runt de äldre. 

Samhällsekonomiska beräkningar visar att insatser för att främja psykisk hälsa hos barn, unga och 
äldre är lönsamma ur flera aspekter och bör få större utrymme i alla delar av samhället. 
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Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel (ANDTS) 
Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel är ett brett och komplext område som har stor 
betydelse för samhället och folkhälsan. Riskbruk, missbruk och beroende leder till ohälsa, sociala 
problem och genererar höga kostnader för individen och samhället. Barn och unga löper 
dessutom generellt större risk att skadas av andras missbruk. En minskning av ANDTS-bruk 
bland befolkningen ger stora samhällsvinster, men framför allt ger det hälsovinster för den 
enskilde individen. 

Trots olika juridiska villkor har tobak, alkohol och narkotika flera gemensamma nämnare. 
Orsaken till att människor brukar rusmedel och utvecklar beroende och missbruk av dessa medel 
är i många fall de samma. En viktig orsak är till exempel de starka illegala och kommersiella 
intressen som styr tillgången på dessa droger. Bakomliggande faktorer för målområdet är 
tillgänglighet, pris samt sociala normer och social acceptans. 

Alkohol 
Alkohol rankas som den tredje största skadliga riskfaktorn för män, dock inte för kvinnor. 
Beräkningar visar att ANDT(S) grov räknat står för cirka 15 procent av den totala 
sjukdomsbördan för män och cirka nio procent för kvinnor. 

Tobak 
Tobaksrökning är den största enskilda riskfaktorn för sjukdom och förtida död i Sverige. Det 
finns ett direkt samband med ett 40-tal olika sjukdomar. Rökning är vanligast i grupper med kort 
utbildning och låg inkomst. Snusets skadliga effekter jämförs ofta med rökningens, en jämförelse 
som blir skev då få andra produkter är så hälsovådliga som röktobak. Det är inte bara den aktiva 
rökaren som drabbas av rökningen. Att vara utsatt för passiv rökning innebär i stort sett samma 
sorts risker som för den aktiva rökaren, om än i lägre grad. Risken att drabbas av sjukdom på 
grund av passiv rökning ökar ju större exponeringen är men det finns inga riskfria nivåer. 

En tidig tobaks- och alkoholdebut ökar risken för att utveckla ett missbruk. Det finns ett starkt 
samband mellan tobakskonsumtion och hög konsumtion av alkohol bland skolungdomar. I 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings, CAN s, undersökning "Skolelevers 
drogvanor 2010" framkommer att 35 procent av de rökande/snusande pojkarna årskurs 2 på 
gymnasiet hade använt narkotika, men bara nio procent av dem som varken rökte eller snusade 
hade provat narkotika. F ör flickornas del var motsvarande siffror 25 respektive fem procent. 

Narkotika 
Det är svårt att ge en exakt och entydig bild av narkotikabruket, eftersom all icke-medicinsk 
hantering är kriminaliserad. Statistik visar att narkotikabeslag av tull och polis och antal personer 
misstänkta för narkotikabrott har ökat, så även antalet vårdade med narkotikadiagnos och antalet 
narkotikarelaterade dödsfall. Det saknas även säkra data för dopningsmedelsanvändningen. 
Nationella undersökningar visar inga förändringar gällande antalet personer som prövat 
dopningsmedel. Antalet brott och beslag har dock ökat det senaste decenniet, vilket kan tyda på 
att användning av dopningspreparat ökar. 

Överdrivet spelande 
När det gäller överdrivet spelande är drygt 2 procent av befolkningen drabbad. Andelen är 
densamma som för tio år sedan, trots att spelmarknaden fortsätter att expandera. Det finns 
sociala skillnader när det gäller överdrivet spelande. Problemen är vanligare bland personer som 
är lågutbildade och har låg inkomst, udandsfödda, personer med dålig ekonomi samt personer 
med riskfylld alkoholkonsumtion. Många anhöriga berörs av ett överdrivet spelande. 
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Utmaningar inom det strategiska området ANDTS 

I Sverige konsumerar ca 17 procent av befolkningen alkohol på en riskfylld nivå. I Blekinge är 
den andel av befallmingen som har en riskabel alkoholkonsumtion lägre än riksgenomsnittet. 
Trots detta bidrar alkoholkonsumtionen avsevätt till Blekinges befolknings ohälsa. 
Vid jämförelse av olika åldersgrupper kan det konstateras att de yngre åldersgrupperna står för en 
relativt stor andel av dem som löper risk för framtida alkoholskada. Tidig tobaks- och 
alkoholdebut hos unga ökar risken att utveclda risk- och missbruk. 

I Blekinge är det en större andel kvinnor som röker i jämförelse med riket och andelen rökande 
levinnor är även större än andelen rökande män. Den största andelen rökare finns bland unga 
kvinnor. 

Jämfört med övriga länder inom EU har Sverige en låg förekomst av narkotika. Bruket av 
narkotika ökat i vårt samhälle och är betydligt vanligare inom gruppen unga vuxna än hos övriga 
befolkningen. Trenden visar en ökad användning av cannabis och dopningsmedel hos framför 
all t unga män. 

Förebyggande insatser inom det strategiska området ANDTS 

Ofta är det samma personer som utgör riskgrupp för till exempel riskbruk eller missbruk av 
alkohol, narkotika och spel. Därför krävs en helhetssyn i det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet. Det vill säga inte enbart hälso- och sjulcvård utan även förebyggande arbete i skolor, 
minskad totalkonsumtion i samhället och en minsirning av smuggling och illegal hantering. 

Barn och unga är en speciellt viktig grupp i det förebyggande arbetet vad gäller tobak och 
alkohol. Insatser bör göras för att alla barn ska få en tobaksfri start i livet, att ungdomar inte 
börjar röka eller snusa och att ingen mot sin vilja utsätts för rök. l'vlinskad rökning är en viktig 
uppgift för folkhälsoarbetet 

l'v!issbruk och beroende av droger och dopingpreparat är ofta ett dolt problem eftersom 
användarna vill dölja sitt missbruk och därför inte söker adehat hjälp. Det är därför viktigt att de 
som arbetar inom skola, på träningslokaler, i hälso- och sjuhård och socialtjänst har en kunskap 
om dessa problem och hur man kan förebygga och identifiera dem för att i förlängningen hjälpa 
medborgarna till rätt insatser. Samverkan mellan dessa aktörer är av stötsta vikt. 

I Blekinge bör utbildning inom ANDTS-området förstärkas för att bättre kunna förebygga och 
identifiera ohälsa och kunna erbjuda effektiva insatser och behandling. Genom utbildning kan 
också de attityder som förekommer gentemot människor med riskbruk och 
missbruksproblematik, och som bidrar till att dessa grupper många gånger inte får lämplig hjälp, 
förändras. Vidare bör arbetet innehålla opinionsbildning och kunskapsspridning för att ständigt 
aktualisera frågorna. 

Tillgänglighetsbegränsande åtgärder inom ANDTS-området är av stötsta betydelse för en positiv 
utveckling och ett förstärkt tillsynsarbete samt kraftsamling mot illegal alkoholhantering är 
insatser som behöver prioriteras. De arenor där samhället kan ril<ta hälsofrämjande och 
förebyggande insatser inom ANDTS-området är hemmet, förskolan och skolan, inom fritid och 
föreningsliv, arbetsplatser och inom hälso- och sjuhården 

14 



Hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor 
Syftet med området är att skapa hälsofrämjande miljöer med fokus på arbetsmiljö (målområde 5) 
samt den fysiska och psykosociala miljön där vi bor och tillbringar vår fritid (målområde 5). De 
miljöerna kan fungera som stödjande miljöer för att främja fysisk aktivitet (målområde 9), goda 
matvanor (målområde 10) samt sexualitet och reproduktiv hälsa (målområde 5). Livsmiljöerna 
kan också formas så att de minskar riskerna för smittspridning (målområde 7), olycksfall och våld 
(målområde 5). 

Miljöer 
Många människor är utsatta för störningar av buller och luftföroreningar vilket har stora 
konsekvenser för folkhälsan. Luftföroreningar beräknas orsaka 3000 för tidiga dödsfall årligen i 
Sverige. Genom sitt läge är Blekinge starkt utsatt för luftburna föroreningar från andra länder 
samt från den internationella sjötrafiken på Östersjön. Trafikbuller ökar risken för högt blodtryck 
och bjärt- och kärlsjukdomar. Aven människors inomhusmiljö påverkar hälsan. Euligt 
folkhälsomyndigheten uppger 18 procent av den vuxna befolkningen att de hat ett eller flera 
symtom som de relaterar till inomhusmiljön i bostaden, skolan eller arbetet. Det kan röra sig om 
slemhinne- och luftvägssymtom, astma, hudsymtom, trötthet och huvudvärk, men även mycket 
allvarliga hälsoeffekter som cancer till följd av radon. 

De allt större kraven på ständig tillgänglighet inom arbetslivet är ett växande problem där 
levnadsvanorna påverkas negativt. Genom Irravet minskar möjligheten till bra val för den enskilde 
att ägna sig åt såväl fysisk aktivitet som återhämtning. 

Levnadsvanor 
Människors levnadsvanor samspelar med både social bakgrund och andra besbmningsfaktorer. 
Jämför man hälsorelaterade levnadsvanor flnner man ofta sociala skillnader. För att förebygga 
och minska skillnader i hälsa är det därför viktigt att ta hänsyn till hur olika levnadsvanor fördelar 
sig bland olika grupper i befolkningen. Hälsosamma levnadsvanor kan förebygga ohälsa och 
sjukdom senare i livet. Levnadsvanor kan påverkas dels genom att miljöer som underlättar att 
hälsosamma levnadsvanor skapas, dels genom att individen stärks till att göra bra val. 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och tandvård hat en nyckelroll i arbetet för goda 
levnadsvanor genom sin kompetens och sina kontaktytor med befolkningen, och har därför stora 
möjligheter att stödja en jämlik och jämställd hälsoutveclding i befolkningen. 

Fysisk aktivitet har stor betydelse för människors fysiska och psykiska hälsa. Graden av fysisk 
aktivitet följer tydligt sociala mönster och är kopplad tilllevnadsvillkor och livsstil. Många olika 
samhälleliga faktorer påverkar också utvecklingen av övervikt och fetma och därför måste många 
olika samhällssektorer involveras för att de förebyggande åtgärderna ska bli effektiva. 

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska 
hälsan under resten av livet. I barndomen grundläggs också framtidens levnadsvanor. Bland annat 
etableras barns matvanor i tidig ålder. Hemmet är ett exempel på en miljö som är påverkbar och 
det är viktigt att göta föräldrar medvetna om hur de påverkar sina barns matvanor genom sitt 
eget förhållningssätt till mat och de livsmedel de erbjuder barnet. Euligt undersökningar finns det 
starka samband mellan barns- och ungdomars levnadsvanor och skolprestationer när hänsyn 
tagits till föräldrars utbildningsnivå, familjetyp och etnicitet. Ungdomar som rökte presterade 
sämre i skolan än icke rökare. Dåliga frukostvanor och lågt intag av frukt och grönsaker var också 
associerat med sämre skolprestationer. Högt intag av nyttig mat och lågt intag av onyttig mat var 
likaledes associerat med bättre skolprestationer. 
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Personer med dålig ekonomi, kort utbildning eller bristande inflytande över sin livssituation har 
mindre möjligheter än andra att förändra sina levnadsvanor i positiv riktning. 

Utmaningar inom det strategiska området Hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor 

Den kraftiga överviktsutvecklingen under de senaste decennierna är det största matrelaterade 
folkhälsoproblemet i Sverige i dag. Människor med låg utbildning och låg sodaekonomisk status 
äter ofta mer ohälsosamt och är mindre fysiskt aktiva än de och med hög sodaekonomisk status. 
I Blekinge finns en högre andel överviktiga människor i jämförelse med riksgenomsnittet och vi 
äter generellt för lite frukt och grönt i förhållande tilllivsmedelsverkets rekommendationer. 

Aldre riskerar undermålig näringstillförsel inom vård och omsorg. Enligt socialstyrelsen 
förekommer det fortfarande sjukdoms- och åldersrelaterad undernäring särskilt hos de äldre med 
multipla sjukdomar på äldreboenden och inom geriatrisk vård på sjukhus men även inom 
akutsjukvården. Undernäring har allvarliga konsekvenser både för individen och för 
samhällsekonomin. 

Förebyggande insatser inom det strategiska området Hälsofrämjande miljöer och 
levnadsvanor 

Samhällsplanering har stora möjligheter att påverka folkhälsan inom flera områden. Till exempel 
kan segregation och utanförskap både motverkas och förvärras genom samhällsplanering. 
Planering av infrastruktur såsom sälera gång- och cykelvägar underlättar pendling, främjar fysisk 
aktivitet och därmed folkhälsan. l\!Iiljön kan på flera sätt utvecklas så att goda levnadsvanor 
underlättas genom en framsynt och god samhällsplanering. Aven en god livsmiljö är en 
förutsättning för god hälsa. Planering av bostadsområden och infrastruktur kan motverka och 
minska störningar från t ex buller, luftföroreningar och kemikalier i vår omgivning 

Det är viktigt att människors utemiljö inbjuder till och underlättar fysisk aktivitet i vardagen. En 
välplanerad och säker trafilcrniljö kan stimulera till cykling och promenad. Forskning har visat att 
hälsoskillnaderna är betydligt mindre mellan olika socioekonomiska grupper i områden med god 
tillgång till grönområden. Att skapa en livsmiljö där utbud och tillgänglighet av livsmedel 
underlättar för människor att minska konsumtionen av energität mat och öka konsumtionen av 
mat med låg energitäthet, är en viktig del i att förebygga överviktsutvecklingen. 

Simlan och dess omgivande miljö utgör en viktig miljö med stor potential att påverka barns och 
ungdomars matvanor, det är därför viktigt att det finns ett bra utbud av mat och måltider i skolan 
och på fritidsverksamheten. I det förebyggande arbetet gällande hälsofrämjande levnadsvanor är 
det betydelsefullt att ta hänsyn till de sociala skillnader som råder och speciellt rikta insatser till de 
grupper som behöver mest stöd. Möjligheten till deltagande i föreningsidrott och fysisk aktivitet i 
närmiljön behöver komma alla till godo. Inom skolan och på arbetsplatser bör man stimulera till 
och möjliggöra ökad fysisk aktivitet. 

Måltider som serveras i äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet och säkerhet samt anpassas efter de 
äldres individuella behov, vanor och önskemål. Maten och måltidsmiljön är vil<tiga delar för att 
främja de äldres livskvalitet. 

Kulturen har stor betydelse för hälsa och kulturaktiviteter kan vara ett värdefullt komplement till 
rehabilitering och behandling. Nationell och internationell forskning visar att deltagande i 
kulturella aktiviteter även kan vara hälsofrämjande. 
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BILAGA 1. 

Ordförklaringar och begrepp 

ANDTS 
Förkortning för Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel. 

Aktiv transport 
Transport där man själv är fysiskt aktiv, exempelvis gång, cykling, rullstolsåkning eller inlines. 

Arena 
Sammanhang eller fysisk plats där människor samlas och kan nås och påverkas till ett mer 
hälsosamt liv. Exempel på arenor är skolan, arbetsplatsen, affiren, intresseorganisationer etc. 
Genom att rikta insatser till en arena där målgruppen befinner sig ökar chansen att skapa 
förutsättningar för hälsa inom målgruppen. 

Barn och unga 
Aldern 0-18 år. 

Diskrimineringsgrunder 
Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuellläggning eller ålder. 

FN:s barnkonvention 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen, antogs av FN:s 
generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett 
bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska barnets bästa 
komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Konventionen definierar barn som varje 
människa under 18 år och innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för 
tolkningen av konventionens övriga artiklar. 

Folkhälsa 
Ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av 
hälsan. 

Folkhälsoarbete 
Systematiska, målinriktade, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att 
åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. 

Fysisk aktivitet 
All kroppsrörelse utförd av skelettmuskulaturen som resulterar i en ökad energiförbrukning. 
Fysisk aktivitet omfattar således alla kroppsrörelser oberoende av syfte eller sammanhang, t. ex. 
lek, hobbyverksamheter, bollspel, cykling och idrottsaktiviteter. 

HBTQ 
I-Iomosexucll, bisexuell, transperson, queer. 

Hälsa 
Ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 
sjukdom. 

17 



Hälsans bestämningsfaktorer 
Faktore1· som påvetkar vår hälsa på individ- och samhällsnivå. 

Hälsofrämjande 
Atgätd för att stätka eller behålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. 
Hälsofrämjande åtgärdet fokuserar på människors självskattade bedömning av fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande. Avsikten är att stärka människors möjlighet till delaktighet och tilltro 
till egen förmåga. 

Hållbar utveckling 
En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina egna behov. Hållbar utveckling innehåller tre dimensionet; den 
sociala, den ekonomiska och den ekologiska dimensionen där folkhälsa är en del i den sociala 
dimensionen. 

Hälsa på lika viilim r (HL V) 
Nationell hälsoundersökning i enkätform som genomförs årligen av SCB och 
Folkhälsomyndigheten. Vart tredje år deltar Landstinget Blekinge samt länets kommuner med ett 
utökat urval. 

Indikatorer 
Ett hjälpmedel som förmedlar information om ett tillstånd eller en utveckling och ger hjälp i 
uppföljning och utvärdering. Hälsotillstånd/utveckling i detta dokument. 

Ideburna organisationer 
Samlad benämning för en organisation som är fristående från den offentliga sektom och har 
allmännytta eller medlemsnytta-inte vinstintresse- som främsta drivkraft. Exempelvis 
folktörelser, stiftelser, trossamfund och föteningar. 

Jämlik/Jämlikbet 
Att alla människor har samma rättighetet, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga 
områden i livet. 

Jämställd/Jämställdhet 
Att levinnor och män hat samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga 
områden i livet. 

Jämställdhetsintegrering 
Enligt Europarådets definition; ( om)otganisering, förbättring, utveckling och utvärdering av 
beslutsprocesset, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivået 
och i alla steg av processen, av de aktöter som notmalt sett deltat i beslutsfattandet. 

Missbruk 
Alkoholbtuk på en nivå dät risken är stor att det utvecklas till ett fysiologiskt betaende och 
medföt fysiska och psykiska skador och sociala ptoblem. 

Riskbruk 
Alkoholbruk som medföt förhöjd tisk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konselevens et. 
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BILAGA Z. 
Indikatorer för uppföljning 

Goda livsvillkor 

Indikator Källa 
Andel som avstår att gå ut pga rädsla för överfall, rån eller HLV 
ofredande. 
Andel som upplevt kränkande behandling någon eller flera gånger HLV 
Andel med höga respektive låga inkomster HLV 
Andel röstande i kommun-landstin~- och riksdagsval Valmyndigheten 
Andel hushåll med barn med ekonomiskt bidrag Kola da 
Andel anmälningar till socialtjänst gällande barn O - 18 år Kolacia 
Barn och ungdomars utsatthet för våld och hot BRA 
skolbarnens arbetsmiljö Öppna Jämförelser/LUPP 
Skolbarns inflytande i skolan. Öppna jämförelser/LUPP 
skolresultat för barn i socialt utsatta områden Skolverket/SCB 
Deltagandegrad i hemspråksundervisning Skolverket/SCB 
Andel flickor och pojkar i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram Kolacia 
på gymnasieskolan 
Andel 64-80 åringar som har förtroende för Sjukvården HLV 
Andel 64-80 åringar som har förtroende för Aldreomsorgen HLV 
Andel 64-80 åringar som har förtroende för Socialtjänsten HLV 
Andel 64-80 åringar som deltagit i aktivitet HLV 
Andel 64-~0 åringar som avstår från att gå ut ensam för rädsla att HLV 
bli överfallen, rånad 
Andel 64-80 åringar som kan få hjälp av någon vid sjukdom eller HLV 
praktiska problem 
Andel 64-80 åringar med upprepade vårdkontakter HLV 
Indikatorer under "Välbefinnande" Andel 64-80 åringar HLV 
Andel 64-80 åringar självskattad hälsa "Bra" eller "Mycket bra" HLV 
Andel arbetslösa 18-24 år HLV 
Andel deltagande i aktiviteter HLV 
Andel utrikesfödda förvärvsarbetande Alv1V/SCB 
Andel av befolkningen med förgymnasial, gymnasial eller SCB 
eftergymnasial utbildningsnivå 
O hälsotal Försäkringskassan 
Barn som ammas Landstinget 
Barn som utsätts för rökning Lands tin?;et 

Psykisk hälsa 

Indikator Källa 
Andel som uppger en god psykisk hälsa HLV 
Andel med sömnsvårigheter HLV 
Andel som känner sig stressade HLV 
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ANDTS 

Indikator Källa 
Andel dagligrökare i Blekinge HLV 
Andel med riskabla alkoholvanor HLV 
Andel som har använt cannabis eller andra droger HLV 
Andel med riskabla spelvanor HLV 

Hälsofrämjande levnadsvanor 

Indikator Källa 
Tid ägnad till måttlig fysisk aktivitet per vecka HLV 
Hur ofta frukt och grönt konsumeras HLV 
BMI (Body Mass Index) HLV 

Samtliga indikatorer delas upp på kön där så är möjligt. Uppdelningar i åldersklasser sker där 
underlag finns. 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 11 282 

Kommunstyrelsen 2014-10-21 

§ 226 ___ ----------------=20=-ol--"4/_c-3_"--04'-'6---~ 

Revisionsuppdrag i kommunalförbund och valbarhet till beslutande församling 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att Förbundsordningarna för Räddningstjänsten Västra Blekinge och Miljöförbundet 
Blekinge Väst ändras på följande sätt: 

Revisorer 
§4 

Räddningstjänsten Västra Blekinge/MiljöförbundetBlekinge Väst ska revideras av tre 
revisorer. Respektive medlems kommunfullmäktige väljer en revisor. Revisorerna väljs 
för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter 
valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnar 
revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper 
revisorer. 

Förbundsordningarna för Räddningstjänsten Västra Blekinge och Miljöförbundet 
Blekinge Väst kompletteras på följande sätt genom att ett nytt tredje stycke införs: 

Förbundsdirektion, ledamöter och beslutsforhet 
§ 3 

En förbundsmedlem får tillledamot eller ersättare i kommunalförbundets beslutande 
församling (direktionen) välja endast den som är ledamot eller ersättare i för
bundsmedlemmens fullmäktige. Ledamöter och ersättare i inrättade utskott samt 
revisorer i kommunalförbundet väljs bland dem som har rösträtt vid val till någon av 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium i Karlshamns kommun föreslår att förbunds
ordningarna för Räddningstjänsten Västra Blekinge och Miljöförbundet Blekinge Väst 
ändras vad avser val av och mandattid för revisorer i enlighet med förbundsordningen 
för Kommunsamverkan Cura Individutveckling. Kommunfullmäktiges presidium i 
Karlshamns kommun föreslår vidare att förbundsordningarna kompletteras med en 
skrivning om valbarhet till förbundets beslutande församling och övriga uppdrag. 
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Kommunstyrelsen 2014-10-21 

Forts§ 226 
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• Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium 2014-06-09 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokol12014-09-30 § 168. 



2014-06-09 

Kommunfullmäktiges presidium i 
------~---- ---&fJ)/1/- Jr;L~6'--~Siilvesbmgs-och-0lofstriims~kommuner-----

Revisionsuppdrag i kommunalförbund och valbarhet till 
beslutande församling 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium i Karlshamns kommun föreslår att förbunds
ordningarna för Räddningstjänsten Västra Blekinge och Miljöförbundet 
Blekinge Väst ändras vad avser val av och mandattid för revisorer i enlighet 
med förbundsordningen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling. 
Kommunfullmäktiges presidium i Karlshamns kommun föreslår vidare att 
förbundsordningarna kompletteras med en skrivning om valbarhet till för
bundets beslutande församling och övriga uppdrag. 

Bakgrund 

A v förbundsordningarna för kommunalförbunden framgår hur revisorer utses 
och hur mandattiden för revisorerna beräknas. För Räddningstjänsten Västra 
Blekinge utses två revisorer av Sölvesborgs kommuns fullmäktige efter sam
råd med och nomineringar från övriga medlemskommuner, dock inte från 
ordförandekommunen (Karlsharnns kommun). För Miljöförbundet Blekinge 
Väst utses på motsvarande sätt två revisorer av Karlshamns kommuns full
mäktige, efter samråd med och nomineringar från de övriga medlemskommu
nerna, dock inte från ordförandekommunen ( Olofströms kommun). För båda 
förbunden är mandatperioden beskriven som fyra år räknat från den l januari 
året efter det då allmänna val till fullmäktige ägt rum i hela landet. 

För Kommunsamverkan Cura Individutveckling, som också är ett kommunal
förbund, väljer respektive medlems kommunfullmäktige en revisor. Uppdra
get är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat 
granskningen av det fjärde årets verksamhet. 

Av 4 kap 23a § kommunallagen framgår att en förbundsmedlem får tillleda
mot eller ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling välja endast 
den som är ledarnot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige. Le
damöter och ersättare i kommunalförbunds förbundsstyrelse och andra nänm
der samt revisorer i ett kommunalförbund väljs bland dem som har rösträtt 
vid val till någon av förbundsmedlemmarnas fullmäl<tige. 

Karlshamns kommun • Kommunfullmäktige 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn· Tel +46 454-81118 · Fax +46 454-81040 

E-post: kommunfullmaktige@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 



Förslag till beslut 

Förbundsordningarna för Räddningstjänsten Västra Blekinge och Miljöför
bundet Blekinge Väst ändras på följande sätt: 

Revisorer 

§4 

Räddningstjänsten Västra Blekinge/MiljöförbundetBlekinge Väst ska revide
ras av tre revisorer. Respektive medlems kommunfullmäktige väljer en revi
sor. Revisorerna väljs för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när reviso
rerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde 
årets verksamhet och avlämnar revisionsberättelsen. Det första året i mandat
perioden inleds med dubbla grupper revisorer. 

Förbundsordningarna för Räddningstjänsten Västra Blekinge och Miljöför
bundet Blekinge Väst kompletteras på följande sätt genom att ett nytt tredje 
stycke införs: 

Förbundsdirektion, ledamöter och beslutsfårhet 

§3 

En f'orbundsmcdlcm får tillledamot eller ersättare i kommunalrorbundets be
slutande församling (direktionen) välja endast den som är ledamot eller ersät
tare i förbundsmedlemmens fullmäktige. Ledamöter och ersättare i imättade 
utskott samt revisorer i kommunalforbundet väljs bland dem som har rösträtt 
vid val till någon av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. 

Det är vår förhoppning att vi har samsyn i denna fråga och kan lyfta förslagen 
till kommunalforbundens direktioner och i respektive kommuns fullmäktige 
for bes! ut. 

Ethel Duvskog 
ordförande 

För kännedom: 

Kenneth Hake 
vice ordforande 

Räddningstjänsten Blekinge Väst 
Miljöförbundet Blekinge Väst 

Carl-Eric Birgersson 
2:e vice ordförande 
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Kommunstyrelsen 2014-10-21 

§230 2014/1393 

Gemensam organisation och ett gemensamt system för e-arkiv - Sydarkivera 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att Karlshamns kommun inträder i kommunalförbundet Sydarkivera den l januari 2015 

att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive 
bilagor 

att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige 

att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet sydarkivera år 2015 och den 
ekonomiska planen för 2016-2017 

att finansiering av Karlshamns kommun del av sydarkiveras kostnader år 2015 sker 
genom att 427 257 kronor anslås från kommunstyrelsens arkivverksamhet 

att notera förslag till reglemente för förbundsstyrelsen sydarkivera 

att notera förslag till reglemente för revisorerna i kommunalförbundet Sydarkivera 

att beslutet villkoras av att ingående kommuner och regionförbund fattar motsvarande 
beslut om bildande av kommunalförbundet Sydarkivera. Enbart kommuner och 
regionförbund som beslutar innan årsskiftet 2014-2015 om inträde kommer att bilda 
kommunalförbundet Sydarkivera. 

Sammanfattning 

Samarbetet i Kron o berg och Blekinge kring e-arkiv startade 2013 med en gemensam 
förstudie inför införande av e-arkiv. Därefter har en konceptstudie genomförts i syfte att 
arbeta fram en gemensam organisation för e-arkiv. 

Efter de förstudier som genomförts har kommunernas representanter kommit fram till 
att en rationell och långsiktigt hållbar lösning för e-arkiv är att skapa en gemensam 
arkivorganisation. Den gemensamma arkivorganisationen inför arkivsystem, 
tillhandahåller specialistkompetens och stödjer deltagande organisationer genom 
utbildning och gemensamma standarder och riktlinjer. 

Styrgruppen har undersökt olika möjliga huvudmarmaskap för den gemensamma 
organisationen och har konstaterat att kommunalförbund är den mest lämpliga 
samarbetsformen. Förbundets uppdrag ska i huvudsak utgöras av arkiveringsuppdrag, 
innebärande konvertering av dokument och andra !T-baserade verksamhetssystem, 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 11 289 

Kommunstyrelsen 2014-10-21 

Forts§ 230 

informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, handhavande av mellanarkiv 
och slutarkiv för medlemmarna, behjälpliga i framtagande av dokumenthanterings
planer, arkivbeskrivningar och systematiska arkivförteckningar. 

En årlig budget kommer att utarbetas av kommunalförbundet eter samråd med 
medlemmarna. Konceptstudien har tagit fram en kostnadskalkyl för 2015 och plan för 
2016-2017. 

Beslutsunderlag 

• Administrativa chefens tjänsteskrivelse 2014-10-06 
• Gemensam organisation och gemensamt system för e-arkiv - Styrgruppen. 



Datum 
2014-10-06 

Kommunstyrelsen 

Diarienummer 
2014/1393 

Tjänsteskrivelse - Gemensam organisation och ettgemensamt 
system för e-arkiv 

Bakgrund 
l dagens samhälle lagras allt mer information i kommunens IT-system. För att denna 
information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande arkivbestämmelser, 
har ett behov av e-arkiv uppstått. Att införa ett e-arkiv är resurskrävande och kan clärför 
med fördel göras med andra kommuner. 

Samarbetet i l<ronoberg och Blekinge kring e-arkiv startade 2013 med en gemensam 
förstudie inför införande av e-arkiv. Förstudien följdes av en fördjupad förstudie med 
bland annat översiktlig systeminventering som underlag för systemvärdering och 
prioritering. 

l februari 2014 påbörjades arbetet med en konceptstudie som bland annat syftar till att 
arbeta fram ett konkret förslag på gemensam organisation för e-arkiv. 

Information har inhämtats från deltagande organisationer om hur de ser på att 
gemensamt bilda en organisation för e-arkiv. l juni sammanställdes resultatet av 
avsiktsförklaringarna, där 13 (av 14) kommuner valde att underteckna avsiktsförklaringen. 
Underlag för beslutet var ett första förslag till verksamhetsbeskrivning för en gemensam 
organisation och preliminär långsiktig budget. Avsiktsförklaringen fastställer roller och 
ansvar och vilka åtagande den deltagande organisationen tar på sig i arbetet med att 
bilda en gemensam organisation. 

Gemensam organisation 
Efter de förstudier som genomförts har kommunernas representanter kommit fram till att 
en rationell och långsiktigt hållbar lösning för e-arkiv är att skapa en gemensam 
arkivorganisation. Den gemensamma arkivorganisationen inför arkivsystem, 
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tillhandahåller specialistkompetens och stödjer deltagande organisationer genom 
utbildning och gemensamma standarder och riktlinjer. 

De ekonomiska nyttorna för deltagande organisationer handlar om att kunna avveckla 
system utan okontrollerad informationsförlust och på så vis spara på kostnader för 
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minskade kostnader för att säkerställa långsiktig informationsförsörjning. E-arkivet 
innebär även minskade kostnader för att hantera arkivexemplar på papper och fortsatt 
utbyggnad av arkivlokaler. 

De kvalitativa nyttorna handlar om att kunna erbjuda samma tillgänglighet och service för 
allmänheten, forskare, andra myndigheter och privata näringslivet, oavsett vilken 
organisation arkivet ursprungligen tillhörde. Genom att deltagande organisationer får 
hjälp med dokumenthanteringsplaner och korrekta gallringsbeslut säkerställs en mer 
rättssäker informationshantering som är till nytta både för verksamheterna och för 
medborgare. En förbättrad dokumenthantering innebär att det blir lättare att hitta 
information i arkivet och underlättar också när det gäller att tillhandahålla öppna data. 

Kommunalförbund 
styrgruppen har undersökt olika möjliga huvudmannaskap för den gemensamma 
organisationen och har konstaterat att kommunalförbund är den mest lämpliga 
samarbetsformen. Förlaget till förbundsordning har utformats i dialog med 
kommunernas juridiska funktioner och har granskats av extern jurist. 

Förbundets uppdrag ska i huvudsak utgöras av arkiveringsuppdrag, innebärande 
konvertering av dokument och andra !T-baserade verksamhetssystem, informations- och 
utbildningsuppgifter i verksamheten, handhavande av mellanarkiv och slutarkiv för 
medlemmarna, behjälpliga i framtagande av dokumenthanteringsplaner, 
arkivbeskrivningar och systematiska arkivförteckningar. 

Ekonomi 
En årlig budget kommer utarbetas av kommunalförbundet efter samråd med 
medlemmarna. Konceptstudien har tagit fram en kostnadskalkyl för 2015 och plan för 
2016-2017. Respektive kommun ska godkänna sin del av kostnaden för 2015 utifrån sin 
medlemsand el, vilket ersätter samrådet för förbundets första budget. Karlshamns andel 
är 9,23% och har beräknats utifrån antalet invånare och andelsbeloppet för 2015 är 
427.257 kronor. För 2016 beräknas kostnaden, om medlemsantalet är konstant, till 
837.530 kronor och för år 2017 till850.452 kronor. 

Ekonomiskt övervägande 
l samband med att kommunen tecknade avsiktsförklaringen avsattes medel i 
kommunstyrelsens budgetram, enligt den preliminärt uppskattade kostnaden för 2015 
och planerna för 2016 och 2017. Detta skall jämföras med det nu framtagna 
andelsbeloppet; 

År Kommunens budget Andelsbelopp Differens 
2015 717.000 kr 427.257 kr 289 743 kr 
2016 629.000 kr 837.530 kr -208 530 kr 

2017 877.000 kr 850.452 kr 26 548 kr 



För 2015 finns alltså utrymme för satsningen i kommunstyrelsens budgetram med 
717.000 kronor. Dessa medel har budgeterats på kommunarkivets verksamhet. 
Differerande belopp föreslås hanteras vid kommunens ordinarie över- och 
underskottshantering 2015. 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

att l<arlshamns kommun inträder i Kommunalförbundet Sydarkivera den 1 januari 2015 
att fullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet sydarkivera i sin helhet 

inklusive bilagor 
att fullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till 

förbundsfullmäktige 
att fullmäktige godkänner sin del av kostnaden för kommunalförbundet sydarkivera år 

2015 och den ekonomiska planen för 2016-2017 
att finansiering av Karlshamns kommun del av sydarkiveras kostnader år 2015 sker 

genom att 427 257 kr kronor anslås från kommunstyrelsens arkivverksamhet 
att fullmäktige noterar förslag till reglemente för förbundsstyrelsen sydarkivera 
att fullmäktige noterar förslag till reglemente för revisorerna i kommunalförbundet 

sydarkivera 
att beslutet villkoras av art ingående kommuner och regionförbund fattar motsvarande 

beslut om bildande av kommunalförbundet Sydarkivera. Enbart kommuner och 
regionförbund som beslutar innan årsskiftet 2104- 2015 om inträde kommer att bilda 
kommunalförbundet Sydarkivera. 

Bilagor 

1. Gemensam organisation och gemensamt system för e-arkiv- styrgruppen 

Jens Odevall 
Administrativ chef 

Hans Hyllstedt 
Ekonomichef 
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Kommunerna i Kronoberg och Blekinge 
Region Blekinge 

Gemensam organisation och gemensamt system 
för e-arkiv 

Bakgmndl 
I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas !T-system. 
F ör att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med 
gällande arkivbestämmelser, har ett behov av e-arkiv uppstått. Att införa ett 
e-arkiv är resurskrävande och bör därför genomföras i samarbete med andra 
kommuner. 

San1arbetet i Kronoberg och Blekinge laing denna fråga startade 2013 med 
en gemensam förstudie inför införande av e-arldv. Förstudien följdes av en 
fördjupad förstudie med bland mmat översiktig systeminventering som 
underlag för systemvärdering och prioritering. 

I februari 2014 påbörjades arbetet med en konceptstudie som bland annat 
syftar till att arbeta frmn ett konlaet förslag på gemensam organjsation för e
arkiv. 

Infommtion har inhämtats från deltagande organisationer om hur de ser på 
att gemensamt bilda en orgallisation för e-arkiv. I juni Sal1ID1allställdes 
resultatet av avsiktsförklaringarna: 13 orgmlisationer har undertecknat 
avsiktsförklaringen. En kommun är positiv till samverkall men har valt att 
inte undertedrna avsiktsförklaringen. Underlag för beslutet var ett första 
förslag till verksamhets beshivning för en gemensam orgmlisation och 
preliminär långsiktig budget. Avsiktsförldaringen fastställer roller och 
allsvar och vilka åtagallden den deltagallde orgmlisationen tar på sig i arbetet 
med att bilda en gemensam organisation. 

FörbuJilldsordlning 
A v avsiktsförklaringen framgår att då utgångspunkten är en gemensam 
myndighetsfunktion innebär detta ait den samverkallsform som är 
fcmktionell och laglig är kmmnunalförbm1d. 

Förslag till förbundsordning har tagits fram av Mats Porsklev, kanslichef i 
Älmhult (samordnare), Jesper Jacobsson, kallslichefi Sölvesborg och 
Martin Frallsson, kanslichef i Växjö. Utkastet hargrallskats av externjurist 
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advokat Anders Boquist samt av Garo Lorfalk, kanslichefTingsryds 
kommun. Utöver detta har det kommit in synpunkter fi·ån fyra 

---- ----- -- orgruusationei Dessa synpunkter har bealctats idet slutgiltlga fÖrslaget till -------

förbundsordning. 

Utkast till förbundsordning har funuits åtkomlig för kontaktpersoner på det 
gemensamma nätverket i ett första utieast från den 12 maj och i ett andra 
utkast efter extem granskning från den 6 augusti. Den 20 augusti sändes ett 
e-postmeddelande med aktuellt utieast ut till kontal,tpersonerna med 
påminnelse om att länrna synpunkter senast den l september. 

Förbundsordningen är sicriven på ett sätt som ska tillåta flexibilitet och 
möjlighet att utöka förb1mdets arbetsuppgifter inom området arkiv, utan att 
fcirbundsorduingen behöver fu1dras. Arbetsgruppen har känt ett behov av att 
mer detaljerat reglera vissa delar då ett förbtmd med många medlemmar bör 
ha viss struktur. En del av de paragraferna som finns i förbundsordningen är 
en direkt följ d av kommunallagens bestämmelser och arbetsgruppen har 
ansett det tydligare att ta med ytterligare regleringar i förbundsorduingen för 
att undvika oklarheter 

Ekonomi 
En budget kommer att arbetas fram årligen av kommmmlförbundet efter 
saruräd med :förbundsmedlemmarna. Konceptstudien har tagit fram 
kostnadskalkyl för året 2015 och en ekonomisk plan för 2016-2017. 
Respektive kommunfullmäktige ska godkärrna sin del av kostnaden 2015 
vilket ersätter samrådet för förbundets första budget. 

Medlemsfullmäktiges beslut måste finansieras enligt kommmmllagen, varför 
förslag till beslutsmening är fommlerad så att varje medlemsfullmäktige 
godl(ärmer sin del av kostnaden fcir 2015 och ekonomisk plan2016-2017. 

Beslutsprocessen 
F ör alt vara med i den gemensamma organisationen från start laävs ett 
likalydru1de beslut i fullmäktige före årsskiftet av alla organisationer som 
önskar delta från starten. Den gemensmma organisationen bildas från och 
medjanuari 2015. 

Beslutet villkoras alltså av att ingående kommuner och regionförbund fattar 
motsvarande beslut om bildande av konm1unalförbundet Sydarkivera. 
Enbart kommuner och regionfcirbtmd som beslutar inna11 årssldftet 2104-
2015 om inträde kommer aii bilda konununalförbm1det Sydarkivera. 

Ändringar i bilagoma görs av förbundsfullmähige efter samråd och beslut 
hos förbundsmedlemmarna, till exempel om det m1sluter nya medlemmar. 
Detta innebär att kostnadsfördelningsbilagan och medlemsbilagm1 km1 
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komma att förändras beroende på om det konnner till nya 
_____ fi:irbl~Jld_smed~J11mare]]er Oll1_11ågo11_organisation son1 UJ1derteckoat _ ____________ _ __ _ 

avsiktsförklaringen väljer att inte fatta beslut om att anta 
förbundsordningen. 

Förslag till beslutsformlllerillg: 
l. Fullmäldig e beslutar att [kommunenslregionförbundets namn l 

inträder i Kommunalförbundet sydarkivera den l januari 2015. 
2. Fullmälctige antar förbundsordning för Kommunalförbundet 

sydarkivera i sin helhet inldusive bilagor. 
3. Fullmälctige beslutar att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare 

till förb!mdsfullmälctige. 
4. Fullmälctige godkäuner sin del av kostnaden för kommunalförbundet 

sydarkivera år 2015 och den ekonomiska planen för 2016-2017. 
5. Finansiering av [kommunens/regionförbundets namn] del av 

Sydarkivera:s kostnader år 2015 sker genom att [skriv andelsbelopp J 
laonor anslås [ange avsedd finansiering]. 

6. Fullmälctige noterar förslag till reglemente för förbm1dsstyrelsen 
Sydark:ivera. 

7. Fullmälctige noterar förslag till reglemente för revisorerna i 
kommunalförbundet Sydarldvera. 

8. Beslutet villkoras av att ingående kommuner och regionförbund 
fattar motsvarande beslut om bildande av kommunalförbundet 
Sydarldvera. Enbart kommuner och regionförbund som beslutar 
im1an årsskiftet 2104- 20 15 om inträde konm1er att bilda 
kommunalförbundet Sydarkivera. 

Beslut skickas till: 

Växjö kommun 
Konceptstudie e-arkiv Kronoberg och Blekinge 
Box 1222 
351 12 Växjö 

I-lar ni frågor så kontalda gärna Elin Jonsson via e-post 
elin.jonsson@vaxjo.se eller telefon 0470-41307 

styrgruppen för projektet Konceptstudie e-arkiv Kronoberg och Blekinge 
genom: 

Lars-Erik Strandberg 
pro j eldledare 

E lin J ansson 
biträdande projektledare 
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Bilagor: 
..... _ _. __ F ör~lagtilli!irbun.Jlsordning __ _ 

• Bilaga l Medlemmar 
• Bilaga 2 Medlemsavgifter 
• Kostnader för 2015 och ekonomisk plan för 2016-2017 
• Reglemente för förbundsstyrelsen 
• Reglemente för revisorerna 
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Kostnader för 2015 

Kommun Andel Andelsbelopp 

Alvesta kommun 5,69%· 263 390 
'--- --

Karlshamns kommun 9,23% 427 257 

Karlskrona kommun 18,87%. 873 492 

Lessebo kommun 2,38% 110 170 

Ljungby kommun 8,05% 372 635 
- ----

Markaryds kommun 2,81% 130 075 

3,81%, 176 365 
----- ----·-

Ronneby kommun 8,23% 320 967 

Sölvesborgs kommun 4,96%. 229 598 

Tingsryds kommun 3,59% 166 181 

25,34% 1172 989 
·-- ··--· 

Älmhults kommun 4,65% 215 249 

Region Blekinge 2,38% .. 110170 
--·------

summa 100,00% 4629000 



Ekonomisk plan 2015-2017 

Tabellen anger uppskattade kostnaderna för förbundets verksamhet. 
Kostnaderna för år 2016 och 2017 fastställs i samband med budgetprocessen. 

l 

m råde/År 2016 2017 

Personal, overhead 
__ s §2§l)O()t_ ;(lokaler mm) 2 889 000 4256 000 , ______ - - -- -- - ------ . - ··-· ·~ -

i 

l 

IT investeringar & Tjänster 470 000 2 670 000 1230 ooo! 

IT Drift 670 000 1623 000 1633 000 

Administration & 
Politisk ledning 600 000 525 000 525 000 i 

l 
l 

Total 4 629 000 9 074 000 9 214 000 

----~--------'----



Förbundsordning SYDARKJVERA 

2014-09-18 

Förbundsordning får konnmmalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt 
förbundsmedlemmar avseende II-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt 
arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt 
arldvmyndighetsfunktioner. 
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Förblllldsorch1ing SYDARKIVERA 

Förbundsordning för 
Kommunalförbundet SVDARKIVERA 

. Faststhl!Cl avroroundsmedieriitllamas ru!Iniälctige den-··- -- - 2:014--·---- ----- ---------

1 §Namn och säte 

l. l Kommllllalförblllldets nanm är "SYDARKIVERA". 

1.2 Kommllllalförblllldet har sitt säte i Växjö. 

2 § Medlemmar 

2.1 Medlemmar i kommlUlalförblllldet framgår av bilaga l. 

3 §Ändamål 

3 .l KommllllalförblUldet ska i förblllldsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt 
arkivlagen och därtill anslutande författningar som fårblllldsmedlemmarna överlämnar till 
kommlUlalförbtmdet, härefter gemensamt kallade Uppdraget. Ovanstående uppdrag ska 
fullgöras med iakttagande av vad som i kon1ll1llllallagen (1991 : 900) stadgas om 
kmmmmalförblllld. 

Bastjänster 

3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av 
dokument och andra uppgifter i IT -baserade verksanilietssystem, informations- och 
utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan med fårblllldsmedlemmmm och med externa 
parter, myndighetsutövningsuppgifter samt handhavande av mellanarkiv och slutarkiv för 
förblUldsmedlemmarna, härefter kallat Bastjänster. 

3.3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommllllalförbtmdet, genom information, rådgivning 
och armat stöd underlätta förbtmdsmedlemmmms överlämnande av arkivhandlingar. 
Komrmmalfårbundet ska vidare vara förblllldsmedle!1ll11arna behjälpliga i arbetet med 
framtagande av gemensma dokumenthanteringsplaner, arkivbeskrivningar och 
systematiska arkivförteckningar. 

3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförblllldet att biträda 
förbundsmedlenm1m11a med specialistlmmpetens inom ontrådet arkivering samt att genomföra 
utbilch1ingsinsatser inom arkivområdet 

3.5 Kommllllalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter smmåd med medlemmarna 
fastställa ett handlingsprogram och en verksanilietsplan för arldvering av 
förbundsmedlemmarnas hm1dlingar och dokument. Handlingsprogramet ska övergripande 
beskriva de strategiska målen för kmmmmalförbundets verksaniliet. Handlingsprograrmnet 
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ska bland annat fastställa prioriteringprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de 
förekommande verksamhetssystemen. 

3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänstema årligen i samband med budget 
----- --faststäHa-en-verksamhetscplan-hland-annat-f0r-fEirhundscmeEllemmarnas-0verlämnaEle-av-I'I'------

baserade verksamhetssystem. Verksanilietsplanen ska fastställa vilka verksamhetssystem som 
ska prioriteras för avställning. Verksamhetsplanen är konm1unalförbundets konkretisering av 
de i handlingsprogramet uppställda målen. 

3.7 I Bastjänstema ingår att biträda förbundsmedlemmama med kompetens beträffande 
långsiktigt bevarande vid upphandling avIT-baserade verksamhets system. 

3.8 I Bastjänstema ingår inte sådant intemt arbete med förberedelser får arkivläggning som 
varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera, 
exempelvis rensning och gallring. 

Anslutande tjänster 

3.9 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bas~ änsterna till 
Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och 
ligga inom ramen för kommunalfårbundets ändamål. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande 
villkoren får utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom uppgiftema 
därmed blir uppgifter får kommunalfårbundet Ersättning för särskilt överlänmade uppgifter 
enligt demm punkt 3 .9 utgår i enlighet med punlct l O .5 nedan. 

Tilläggstjänster 

3.10 Utöver de uppgifter som förbundsmedlem överlfu=ar till kommtmalförbundet enligt 
pmilct 3.9 ovan kan fårbundsmecllemmama inom ramen för den kommunala kompetensen och 
enligt gällande fårfattningar uppdra åt kmmunalförbundet att utföra andra uppgifter åt 
förbundsmedlenm1ama. Sådana tilläggstjänster ska ligga inom ran1en för 
kommunalfårbundets ändamål. Ersättning förtilläggstjänster enligt de1111a punlct 3 .l O utgår i 
enlighet med punlct l 0.6 nedan. Uppdraget ska utfåras i enlighet med de riktlinjer och 
regelverk kommunalfårbundet beslutar om. 

4 § Organisation 

4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäldige och förblmdsstyrelsec 

4.2 För förbU11dsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbU11dsfullmälctige. 

4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de orgm1 den anser behövs för fullgörande av 
förbundsstyrelsens uppgifter. Interjmsorgan får inrättas. Delegation km1 beslutas i enlighet 
med konm1tmallagens bestfumelser. 

5 § Förbundsfullmäktige 

5 .l Antalet ledamöter i förbU11dsfullmälctige ska vara lika med m1talet medlemmar i förbundet. 
För varje ledmnot ska en ersättare utses. 
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5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare. 

5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kao 
sammankaHas-viti-beheV;- -------- ---- -----------------------

5.4 V al av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige. 

5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. 

5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod blaod sina ledamöter ordfårande och 
två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner. 

5.7 Förbundsfullmälctiges ledamöter och ersättare väljs får en maodattid om fyra år räknat 
fr.o.m. den l januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela 
laodet 

5. 8 När val sker första gången ska maodattid en, om så är påkallat med hänsyn till vad som 
anges i punkt 5.7 ovao, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmälctige i hela 
laodet ägt rum. 

5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska 
3 kap 23 § och 4 kap 23a § l st. kommunallagen tillämpas. 

5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som 
det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen anlmmmer på f11llmälctige att besluta om och 
därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige. 

5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har: 
• förbtmdsmedlem genom respektive fullmäktige 
• förbtmdsstyrelsen 
• ledamot i förbundsfullmälctige 

5.12 Förbundsfullmälctigesammanträden är offentliga. 

5.13 Beslut i fårbtmdsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordfåraoden har utslagsröst. 

6 § Förbundsstyrelsen 

6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmälctige och ska bestå av sju ledamöter med sju 
ersättare. Medlemskommun som vid tidpunkten för val till kommtmfcJ!lmäktige i hela landet 
har över 60 000 invånare ska alltid ha en ledamot som fast representation i styrelsen. 
Förbundsstyrelsen bör ha så bred representation som möjligt. 

6.2 Förbundsstyrelsens ledarnöter och ersättare väljs får en mandattid om fyra år rälmat 
fr.o.m. den l jaouari året efter det att val till kommunalfullmälctige ägt rum i hela landet. 

6.3 När val sker första gången ska maodattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som 
anges i punkt 6.2 ovao, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela 
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landet ägt rum. Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få 
representation i förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i 
hela landet. 

---- -···l'iA-FiirbunasfuUmälctige-utsercfer-varje-manaatperied-bland-sina-ledameter-en-erdfiimnde-oGh---
en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska. komma från olika 
kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledarnöter och ersättare i 
förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § l st. kommunallagen tillämpas. 

6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullrnäl(tige bestämt vid valet. Om ersättarna 
har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i 
lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. 

6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av 
• ledarnot i förbundsstyrelsen 
• förbtmdsmedlem genom framställan av konm1unfullmäktige eller 

kommunstyrelsen 
• organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt 

6. 7 Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande eller ansvarigt konm1unalråd hos 
förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vidsmanträde med 
förbundsstyrelsen. 

6.8 Förbm1dsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledarnot eller ersättare 
i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden. 

6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ·ska vara offentligt. 

6.10 Förbtmdsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende de handlingar och 
uppgifter som förbtmdsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten 
ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige 
fastställt styrdokument 

6.11 Förbundsstyrelsen är arldvmyndighet åt förbundet. 

7 §Revisorer 

7 .l Konnmmalförbtmdet ska ha tre revisorer och tre ersättare för dessa. 

7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbm1dsfullmälctige. 

7.3 Förbundsfullmälctige utser revisorer från förbundsmedlemmarna. 

7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod somledamötema och ersättarna i 
förbundsstyrelsen. 

7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i konn1mnallagen. 
Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlänmas till 

6 



förbundsmedlemmamas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet får 
förbundet i dess helhet. 

7.6 Revisorema i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de 
·förtmenclevalclarevis()rernai-varje-lmmmun-eller-limclsting-sem-är-mecllem-i---. ---- ---
kommunalförbundet. 

8 §Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkärmagi vanden av protokollsjustering och övriga 
tillkärmagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella anslagstavla. 

8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets 
officiella anslagstavla och för kärmedoro på varje medlemskommuns hemsida. 

9 §Andel i tillgångar och skulder 

9.1 Förbundsmedlenunarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och 
skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf l O som 
respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår. 

9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i 
enlighet med i 9 .l ovan angiven fördelningsgrund. Sannna fördelningsgrund tillämpas vid 
skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att 
upplösas. 

10 §Kostnadsfördelning, mm 

l 0.1 Kostnadema får kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks 
på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan 
m1ges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter. 

l 0.2 Kostnadema för bastjänstemaska fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att 
får åren 2015,2016 och 2017 svarar respektive medlemskmmnun med de procentsatser som 
anges i bilaga 2 till denna förbtmdsordning. Förbundsmedlenunarna faktureras kvartalsvis i 
förskott. 

10.3 För tiden efter 2017 ska en justering kurrna ske med bealctande av de erfarenheter som 
vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnadema för bastjänster och arkivläggning av 
olika verksamhetssystem samt dess storlek och innehåll. De1ma fråga ska hanteras i samband 
med överläggningar mellan förbundsmedleunnarna om kommtmalfårbundets 
budgetförutsättningar. Vid behov får fördelningsfrågm1 föras till beslut i samtliga 
förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. 

l 0.4 Den i punkterna l 0.2 och l 0.3 ovan bestämda kostnadsfårdelningen mellan 
förbundsmedlenm1ar11a ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet. 
För ny förbundsmedlem konnner en särskild engångsavgift, baserad på den inträdm1de 
kommunens invå.t1arm1tal, tas ut i sambillld med inträde (se bilaga 2). 
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10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9 
ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana 
särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen). 

l O .6 När kommunalförbundet på begäran utför tilläggstj ärrster enligt punkt 3 .l O ovan till 
någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana tilläggstjänster ersättas enligt av 
förbundsfullmäktige fastställd taxa. 

l O. 7 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 
förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra 
ansvarsförbindelser utan förbw1dsmedlemmarnas godkäunande. Om godkänd borgen ingås 
gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punlct l 0.1 
ovan. 

l 0.8 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, alctie-, handels- eller 
kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas 
godl(äunande. 

11 § Styrning, insyn, samråd m.m. 

11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller 
väsentlig betydelse för förbundet skall samråd ske mellan förbundet och samtliga 
medlemskommuner. 

11.2 F ör bundet ska fortlöpande tillställa förbw1dsmedlemmarna rapporter beträffande 
verksanlhetens ekonomi och utveckling. 

11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om 
utvecklingslinjerna inom förblmdels verksamhetsområde och frågor som har betydelse fcir 
förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan infonnation kan länmas vid t. ex. årlig 
temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos 
förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksanlheten hos 
förbundet. 

11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäranlämna förblmdsmedlemmarnas respelctive 
kommunstyrelse erforderligt liDderlag i form av yttranden och upplysningar. 

12 § Budgetprocessen m. m. 

12.1 Förbundsf1.Tllmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 
ekonomiska ramar och i enlighet med de rilctlinj er i övrigt som gäller enligt vad som 
förblmdsmedlemmama anger som budgetförutsättningar. Ambitionen är att sådana 
ekonomiska ramar ska kwma lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången. 

12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av fcirbundsfullmäktige innanjuni månads 
utgång. 
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12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlenm1arnas budgetarbete. Under 
budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar. 

12.4 Budgeten ska im1ehålla en plan för verksanmeten och ekonomin under budgetåret och en 
elwnemisic-pl-an-fer-clen-1Eomt't1mJ.cle-treår-sperieclen.------ ------------------------

12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. l O § 
i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse 
om smanträdet ska utfärdas. 

13 §Utträde m.m. 

13 .l Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från 
slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena 
mellan förblmdet och den utträdande medlemmen ska regleras i en överenskommelse mellan 
samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i 
förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om 
inte annat avtalas mellan förbundsmedle1marna. Överenskommelse träffas angående de av 
förbundet övertagna arkivhandlingarna om dessa ska återbördas till avlänmande 
förblmdsmedlem i samband med utträdet eller ej. 

13 .2 De kvarvarande medlemmarna ska vid behov anta de ändringar i förbundsordningen som 
behövs med anledning av utträdet. Se § 17 punkt l. 

14 §Likvidation och upplösning 

14.1 Om förbundsmedlemmarna beslutar om likvidation ska förbundet likvideras och dess 
verksaniliet upphöra. 

14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator. 

14.3 Vid skifte av förbm1dets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf l O ovan 
tillämpas. 

14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 
lämpligt sätt. Förbundets verksaml1et får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling. 

14.5 När förblmdssiyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förblmdsstyrelsen 
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i 
dess helhet. Berättelsen ska också im1ehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. 
Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 

14.6. Av förblmdet övertagna arkivhandlingar ska återbördas till den förbundsmedlem som 
överlämnat handlingarna. Till slutredovisningen ska fogas förbm1dsstyrelsens beslut om 
vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv. 
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14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

15 §Tvister 

15 .l Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en 
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 

16 §Arvoden 

16.1 Arvoden tillledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive 
revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kornmunens 
arvodes bestämmelser. 

17 § Ändringar i förbundsordningen 

17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och 
fastställs av förbundsmedlemrnamas konnnunfullrnäktige. Förbundsfullmäktige har rätt att 
delegera frågan om antagande till förbundsstyrelsen. 

17.2 Frågor rörande inträde av ny medlem och utträde ay medlem ska handläggas i den 
ordning som beslaivs i punkt 17.1 ovan. 

18 § Särskilda bestämmelser 

18 .l F ör bundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit 
Förbundsordningen, dock tidigast l januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när 
förbundsstyrelsen ska tillträda. 

18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbtmdet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från 
förbtmdsmedlemrnama den l januari 2016. 

18.3 Arma! kommunalförbund vars förbtmdsmedlernrnar till minst hälften består av 
förbundsmedlemmar i SYDARKlVERA har samrna rätt som förbundsmedlem att utnyttja 
förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning 
utgå enligt punkt 10.5 och 10.6 ovan. 

18.4 AJ(tiebolag och am1a11 sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar 
i SVDARKIVERA har sanunarätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För 
bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5 och 
10.6 ovan. 
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Bilaga 1 

MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SVDARKIVERA ÄR: 

Alvesta kommun 

Karlshamns kommun 

Karlskrona kommun 

Lessebo kommun 

Ljungby kommun 

Markaryds kommun 

Olofströms kommun 

Ronneby kommun 

sölvesborgs kommun 

Tingsryds kommun 

Växjö kommun 

Älmhults kommun 

Region Blekinge 
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Bilaga 2 

MEDLEMSAV GIFTER SYDARKIVERA 

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

Fördelning av kostnadema för bastjfutsteina för åren 2015, 2016 och 20 !Tsl:äske utirran ______ --
invånarantalet enligt SCB:s statistik för respektive medlem per 31 december året innan 
avgiftsåret Regionförbund betalar samma avgift som minsta kommun. Om inget annat beslut 
fattas ska denna fördelning gälla även för åren efter 2017. 

Kostnadema för bastj änstema tmder 2015 ska fördelas mellan 
förbundsmedlemmarna enligt följ ande procentsatser: 

Kommun Procentsats 

Alvesta kommun 5,69% 

Karlshamns kommun 9,23% 

Karlskrona kommun 18,87% 

Lessebo kommun 2,38% 

Ljungby kommun 8,05% 

Markaryds kommun 2,81% 

Olofströms kommun 3,81% 

Ronneby kommun 8,23% 

sölvesborgs kommun 4,96% 

Tingsryds kornmun 3,59% 

Växjö kommun 25,34% 

Älrnhults kornmun 4,65% 

Region Blekinge 2,38% 

Summa 100,00% 

INTRÄDESAV GIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01 

Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal/kostnad för konceptstudie. 
Detta innebär 4 kr x antal invånare. 

Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31 
december året im1an ny medlem träder in. 
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REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN SYDARKIVERA 

1 § Förbundsstyrelsens uppgifter 

1.1 F örbnndsstyrelsens roll är att svara för verkställande och förvaltande angelägenheter i 
kornmunalförbnndet SYDARKIVERA. 

1.2 Det åligger forbnndsstyrelsen att svara for de uppgifter och ansvarsonnåden som fastlagts 
for kornmnnalfcirbnndet enligt förbnndsordningen, och inom ramen för detta ansvara för 
sådana särskilda uppgifter som förbnndsmedlem överlämnar till förbm1det enligt 
bestämmelserna i fcirbundsordningen. 

1.3 Förbtmdsstyrelsens arbete ska inom kornmnnalförbundets verksanilietsonnåde vara 
imiktat på att arkivera handlingar och dokun1ent från förbnndsmedlernmarnas it- baserade 
verksanilietssystem. Förbnndsstyrelsen har ansvaret för att kommunallagens, arkiv lagens, 
tryckfrihetsförordningens, personuppgiftslagens och offentlighets- och sekretesslagens m.m. 
bestärmnelser hanteras korrekt inom förbundet. 

1.4 Förbundsstyrelsen ska inom forbundsordningens ram tillse att forbundet tillgodoser 
medlemskornmuns önskemål om tjänster. 

1.5 Inom ramen för sin verksaniliet har forbundsstyrelsen ansvaret for att tillgängliga resurser 
organiseras på ett rationellt och effektivt vis, att samordningsfördelar i 
organisationen tas till vara, att den samlade kompetensen i organisationen utvecldas, att 
tekniska resurser håller en med hänsyn till uppgifterna hög standard, att ledningsresurser 
utvecklas och att annat utvecklingsarbete bedrivs, i syfte att förbundets uppgifter ska kunna 
utföras på ett kvalificerat, effektivt och verkningsfullt sätt. 

1.6 Förbundsstyrelsen svarar för att innehållet i verksanilietsplan och framtagande av 
handlingsprogram för SYDARKIVERA, i talet med ut-vecklingen, hålls på effektivast möjliga 
nivå, och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa sätt 
uppfYlla ambitionsnivån i handlingsprogrannnet. Förbundsstyrelsen svarar vidare för att 
forslag till verksanilietsplan upprättas inför förbundsfullmäktiges budgetbeslut 
Verksanilietsplan fastställs efter förbundsfullmäktiges beslut om budget och 
handlingsprogram 

l. 7 Förbundsstyrelsen ska se till att uppföljning fortlöpande sker av verksan1heten. 

l. 8 Förbundsstyrelsen svarar för info11nations- och utbildningsinsatser i verksanilieten. 

1.9 Förbundsstyrelsen ska se till att det upprätthålls en al<tiv och ftmgera11de relation till 
förbundsmedlemmarna, att sarm·åd fortlöpande sker med förbundsmedlemmarna i 
olika frågor som berör forbundsmedlernmarna och att rapporter länmas till 
forbru1dsmedlernmarna över den verksamh.etsmässiga och ekonomiska utvecldingen i 
förbundet. Samverkan med förbundsmedlemmarna i olika fi·ågor kan ske. 

1.1 O Förbundsstyrelsen svarar för den ekonomiska fo1-vah11ingen i förbundet. 
Förbundsstyrelsen ska tillse att tillfredsställande försä!aingsskydd fim1s. Förbundsstyrelsen är 



egen anställningsmyndighet och svarar för allt vad därmed följer i förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare och fackliga organisationer. 

1.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet inom organisationen. 

2 § Förbundsstyrelsens sammansättning 

2.1 Förbundsstyrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare som utses på sätt som framgår 
av förbundsordningen. 

2.2 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs. Utskott kan tillsättas, likaså 
olika beredningsorgan. Delegation kan beslutas enligt kommunallagens bestärmnelser. 

3 § Ersättarnas tjänstgöring 

3.1 Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 

3.2 Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen: 

3 .3 En ordinarie ledamot som inställer sig under pågående sanrmanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

3.4 En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett änmde har åter rätt att 
tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts. 

3 .5 Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har 
rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

4 § Sammanträde 

4.1 Förbundsstyrelsen sammanträderpå dag och tid som Förbundsstyrelsen bestämmer. 

5 §.Kallelse 

5 .l Ordföranden svarar för att kallelse utfårdas till sanrmanträdena. 

5.2 Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

5.3 Kallelsen ska senast fem dagar före sannnanträdesdagen utsändas digitalt till varje 
ledamot och ersättare samt arman förtroendevald som får närvara vid sanm1anträdet. 

5.4 Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistall ska bifogas kallelsen. 

5.5 I undm1tagsfall får kallelse ske på armat sätt. 



6 §.Justering av protokoll 

6.1 Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 

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

6.2 Förbundsstyrelsen kan besluta att en paragrafTprotokolleT ska justeras 6meae!bart:-- ----------

7 §. Reservation 

7 .l Om en ledarnot har reserverat sig mot ett beslut och ledarnoten vill motivera reservationen 
ska ledarnoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas innan den tidpunkt som har 
fastställts för justering av protokollet. 

8 §. Delgivning 

8 .l Delgivning med förbundsstyrelsen sker med ordföranden eller vice ordföranden, med 
förbundschefen eller med aunan som förbundsstyrelsen bestämmer. 

9 §. Undertecknande av handlingar 

9 .l Avtal, andra handlingar och slcrivelser som beslutas av förbundsstyrelsen ska 
undertecknas av ordföranden eller av vice ordföranden eller av annan som förbundsstyrelsen 
bestämmer och kontrasigneras av förbundschefen. 

9.2 I övrigt bestämmer förbundsstyrelsen vem som ska underteclma handlingar. 

10 § Planeringsprocess 

10.1. Förblmdstyrelsen ska upprätta förslag till handlingsprogram efter samråd med 
förbundsmedlemmarna. Förändringar och tillägg till handlingsprograrnet ska också beredas i 
samverkan med förbundsmedlemmarna. 

l 0.2 Förblmdsstyrelsen har att fastställa verksamhetsplan för arkiveringstjänsten. 
Verksamhetsplanen ska grundas på det av förbundsfullmäktige antagna handlingsprogrammet. 

l 0.3 Förbundstyrelsen ska upprätta förslag till budget för förbundet innan maj månads utgång. 

10.4 Förbundstyrelsen ska upprätta förslag till årsredogörelsen innan april månads utgång. 

l 0.5 Beslutar inte förbundsfullmäktige annat, får förbundsstyrelsen utse de utskott som krävs 
för att fullgöra de uppgifter som åvilar förbundsstyrelsen. Ledarnöter och ersättare i utskotten 

väljs av förbundsstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för san1ma tid som de invalts i 
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen väljer en ordförande och en vice ordförande bland 

utskottens ledamöter för den tid förbundsstyrelsen bestämmer. 



REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I KOMMUNALFÖRBUNDET 
SVDARKIVERA 

1-§.-QFganisation-------------------- ------- ---------

Kmmmmalförbundet har tre revisorer och tre revisorsersättare, vilka utses enligt 
förbundsordningens bestämmelser. Revisorerna ska utse en av dem till ordförande och en av 
dem till ersättare för denne. 

2 §. Revisorernas uppgifter 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i 
kommlmal verksamhet. 

3 §.Budget 
Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets 
bedrivande. 

4 §. sakkunniga 
Revisorerna biträds enligt 9 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som 
behövs. Bestämmelserna i 9 kap. 12 §kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar 
gäller också de saldcunniga som biträder revisorerna. 

5 §. Sammanträden 
Ordföranden kallar revisorerna och revisorsersättarna till erforderliga sanunanträden för 
fullgörande av revisionsuppdraget Ordföranden får kalla även anlitade saldennniga och 
förtroendevalda i förbundsstyrelsen. Milmesanteckningar ska föras vid revisorernas 
sammanträden i granskningsarbetet. Av 9 kap. 15 §kommunallagen följer att de beslut som 
revisorerna fattar om sin förvaltning och om j ä v ska tas upp i protokoll. 

6 §.Arkiv 
Revisorerna svarar får att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs. 

7 §. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelse avges till förbundsmedlemmarnas fullmäktige i enlighet med vad som 
framgår av fårhundsordningen vid sådan tidpunkt att revisionsberättelsen föreligger vid 
fullmäktiges behandling av frågan om ansvarsfrihet. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 11 

Kommunstyrelsen 2014-10-21 

-- ____ §_nl ___ _ 2014/1374 

Fördjupad kostutredning -begäran om uppskov med återrapporteringen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att lämna tekniska nämnden uppskov med återrapporteringen av den fördjupade 
kostutredning fram till budgetprocessen 2015. 

Sammanfattning 

290 

Kommunfullmäktige gav 2014-06-16 § 94 tekniska nämnden i uppdrag att upprätta en 
genomförandeplan enligt fördjupad kostutredning. I genomförandeplanen ska förordas 
minst ett tillagningskök i varje kommundel. Återrapportering till kommunfullmäktige 
senast i december 2014. 

Tekniska nänmden har 2014-09-24 § 146 beslutat uppdra åt tf förvaltningschefen att hos 
kommunfullmäktige begära uppskov med att upprätta en genomförandeplan enligt 
fördjupad kostredovisning fram till budgetprocessen 2015. 

Beslutsunderlag 

• Tekniska nänmdens protokoll2014-09-24 § 146. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l! (20) 

Tekniska nämnden 2014-09-24 

Fördjupad kostutredning, kostpolicy och måltidsprogram 

Tekniska nllmndens beslut 

att ge tf forvallningschef E mina Kovacic i uppdrag att hos kommunfullmäktige begära 
uppskov med att upprätta en genomförandeplan enligt fördjupad kostutredning fram till 
budgetprocessen 20 16 

att kostenheten i god tid tar fram en genomfårandeplan inför budgetprocessen 2016 

att återrapportering sker 2015-02-25 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2014-06-16 § 94 tekniska nämnden i uppdrag att upprätta en 
genomfOrandeplan enligt fOrdjupad kostutredning. I genomförandeplanen ska förordas 
minst ett tillagningskök i varje kommundel. Återrapportering till kommunfullmäktige 
senast i december 2014. 

Utbildningsförvaltningen har fätt i uppdrag att se över sitt lokalbehovfor skolor och 
förskolor, inklusive kök. Denna utredning bör vara klar innan kostenheten upprättar en 
genomförandeplan. Utredningen ska ta hänsyn till nybyggda tillagningskök. 

Tekniska nämnden beslutade 2014-03-26 §57 att föreslå kommunfullmäktige att anta 
upprättad kostpolicy och mål tidsprogram. Kommunfullmäktige har inte behandlat ärendet. 
Måltidschef J ens Reineeke har efter kontakt med kommunkansliet fätt besked att ärendet 
kommer att återremitteras till tekniska nämnden for omarbetning. 

Beslutsunderlag 
KF 2014-06-16 § 94 

Protokollet ska skickas till 
Konununfi1llmäktige 
Kommunkans Ii et 
Tf fcirvaltningsehef E mina Kovacic 
Måltidschef Jens Reineeke 
Ekonom Susmme Andersen 



Antal 

2014-10-16 

statistikrapport enligt 16 kap 6 h) § i Socialtjänstlagen och 28 f-g §§ Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal III år 2014 

Kommunens omsorgsnämnd och socialnämnd är skyldiga att tillinspektionen for Vård 
och Omsorg (IVO) rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. 
Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom tre månader. 

statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer och 
IVO ( individbaserade rapporter). 

I nedanstående tabell redovisas Omsorgsnämndens och Socialnämndens gynnande 
beslut enligt 4 kap l § i socialtjänstlagen och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom 3 
månader från beslutsdagen samt beviljade insatser som avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. 

Per kvartal III 2014 finns, inom Omsorgsnämndens ansvarsområde, 22 gynnande beslut 
som ej verkställts inom 3 månader. 
Under samma period finns, inom Socialnämndens ansvarsområde 3 gynnande beslut 
som ej verkställts inom 3 månader. 

Redovisning har skett till Inspektionen för Vård och Omsorg (NO) samt 
revisionsnämnden i Karlshamns kommnn. 

Typ av bistånd Beslut Man Kvinna Verkställt datum l 
datum Annan kommentar 

OMSORGSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 
l. 

2. 

Bostad med särskild service för 131008 x Ledig bostad saknas för 
vuxna eller annan särskilt närvarande. I väntan på 
anpassad bostad för vuxna 9.9 verkställighet av beslut om 
LSS bostad har den ensldlde 

erbjudits korttidsvistelse vid 
tre tillfållen. Den enskilde har 
idag även verkställda beslut 
om personlig assistans, 
kontaktperson och daglig 
verksamhet enligt LSS. 

Permanent bostad jml 5 kap 5 § 131029 x Den enskilde har 131227, 
eller 5 kap 7 § SoL 140227, 140618 samt 140801 

tackat nej till erbjudande om 
särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. 

Karlshamns Kommun • Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset • Besöksadress Kungsgatan 27 • 374 81 Karlshamn · Tfn 0454-817 00 · Fax 0454-817 60 

E-post: omsorg@karlshamn.se · Internet: www.karlshamn.se 



2 
Antal Typ av bistånd Beslut Man Kvinna Verkställt datum l 

datum Annan kommentar 
3. Permanent bostad jml 5 kap 5 § 140131 x Den ensldlde har 140311, 

eller 5 kap 7 § SoL 140723 samt 14091 O tackat 
nej till erbjudande om särskilt 
boende men valt att stå kvar i 
kön. 

4. Biträde av kontaktperson 9.4 140201 x Ärendet avslutas 141013 
LSS p g a återtaget samtycke. 

Eftersom beslutet är mer än 
tre månader gammalt när 
ärendet avslutas rapporteras 
det som icke verkställt kvartal 
3, 2014. 

5. Permanent bostad jml 5 kap 5 § 140303 x Den enskilde har 140519 samt 
eller 5 kap 7 § SoL 140825 tackat nej till 

erbjudande om särskilt boende 
men valt att stå kvar i kön. 

6. Permanent bostad jml 5 kap 5 § 140311 x Den enskilde har 140526 samt 
eller 5 kap 7 § SoL 14090 l tackat nej till 

erbjudande om särskilt boende 
men valt att stå kvar i kön. 

7. Bostad med särskild service för 140328 x Den enskilde har 140624 
vuxna eller annan särskilt tackat nej till erbjudande om 
anpassad bostad för vuxna 9. 9 bostad men valt att stå kvar i 
LSS kön. 

8. Daglig verksamhet 9 .l O LSS 140328 x Den enskilde har 140624 
tackat nej till erbjudande om 
daglig verksamhet. 

9. Permanent bostadjml 5 kap 5 § 140401 x Den enskilde har 140616 samt 
eller 5 kap 7 § SoL 140922 tackat nej till 

erbjudande om särskilt boende 
men valt att stå kvar i kön. 

10. Permanent bostad jml 5 kap 5 § 140408 x Den enskilde har 140623 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. Besintet 
verl<Ställdes 141003 men var 
då mer än tre månader 
gammalt varför det 
inrapporteras som ej verkställt 
kvartal3, 2014. 



3 
Antal Typ av bistånd Beslut Man Kvinna Verkställt datum l 

datum Annan kommentar 
11. Permanent bostadjm15 kap 5 § 140508 x Den enskilde har 140730 

eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 
särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. 
Beslutet verkställdes 140930 
men var då mer än tre 
månader gammalt varför det 
inrapporteras som ej verkställt 
kvartal3, 2014. 

12. Permanent bostad jm15 kap 5 § 140516 x Den enskilde har 140804 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. Beslutet 
verkställdes 141004 men var 
då mer än tre månader 
ganunalt varför det 
inrapporteras som ej verkställt 
kvartal3, 2014. 

13. Permanent bostad j mi 5 kap 5 § 140519 x Den enskilde har 140807 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. 
Ärendet avslutades utan att 
verkställas 140903 då 

l nersonen avled. 
14. Avlösarservice i hemmet 9.5 140601 x I dagsläget utreds insatsens 

LSS innehåll och verkställighetens 
utformning. Rekrytering av 
avlösare pågår. 

15. Permanent bostad j mi 5 kap 5 § 140602 x Den enskilde har 140812 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. 
Beslutet verkställdes 140915 
men var då mer än tre 
månader gammalt varför det 
inrapporteras som ej verkställt 
kvarta13, 2014. 

16. Korttidsboende/växel vård 140604 x Den enskilde har 14090 l 
tackat nej till erbjudande om 
särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. 
Beslutet verkställdes 140922 
men var då mer än tre 
månader gammalt varför det 
inrapporteras som ej verkställt 
kvarta13, 2014. 



4 
Antal Typ av bistånd Beslut Man Kvinna Verkställt datum l 

datum Annan kommentar 
17. Permanent bostad jml 5 kap 5 § 140605 x Den enskilde har 140721 

eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 
särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. 

18. Kontaktperson 9.4 LSS 140612 x Lämplig uppdragstagare 
saknas för nårvarande. 
V ericställare rekryterade en 
person lämplig för uppdraget 
som sedan tackade nej 
140915. Den ensldlde har 
också utifrån beslut erbjudits 
korttidsvistelse. 

19. Permanent bostad jml 5 kap 5 § 140616 x Den enskilde har140723, 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. 

20. Kontaktperson 9.4 LSS 140616 x Den enskilde har 140830 
tackat nej till erbjudande om 
kontaktperson. 

21. Permanent bostadjml5 kap 5 § 140618 x Den enskilde har 140805 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särsldlt boende men valt att 
stå kvar i kön. 

22. Permanent bostad jml 5 kap 5 § 140618 x Den enskilde har 140828 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särsldlt boende men valt att 
stå kvar i kön. Beslutet 
verkställdes 141013 men var 
då mer än tre månader 
gammalt varför det 
inrapporteras som ej verkställt 
kvartal3, 2014. 

SOCIALNÄMNDENs ANSV ARSOMRÄDE 
23. Kontaktfamilj/soL 140618 x Lämplig uppdragstagare 

saknas för närvarande. 
24. Kontaktfamilj/SoL 140624 x Lämplig uppdragstagare 

saknas för närvarande. 
25. Kontaktfamilj/soL 140624 x Lämplig uppdragstagare 

saknas för närvarande. 



Beslutsunderlag 
Omsorgsfcirvaltningens tjänsteutlåtande 2014-1 0-16 
Kvartalsrapport samt individrapporter avseende kvartal3, 2014 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att ta rapporten till protokollet 

Enligt Omsorgsnämndens och Socialnämndens uppdrag: 

Inger Lilja 
Nämndsekreterare 
Omsorgsfcirvaltningen 

5 
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LÄNSSTYRELSEN 
BLEKINGE LÄN 

BESLUT 

2014-10-10 
l (3) 

Dnr 403-2505-14 

Kar l s h;~;n • ~"]Z,:;;-;;;~;;l 
Kummuck,lni,:,:>; :,-':J!L:lw;~,:n, Kan~li l 

Delgivningskvitto ! 
-----Yvonne-Egner~--- ------------,ehrister-Persson---- ~4--=-l0"'---1-4----i---

Tfn: o~~;~;t:o 128 Västra ingärclahäjvägen 25 u;;;;;;-~ii;?lii/1----1 
yvonne.egner@lansstyrelsen.se 3 7 4 91 Asanun · -· q-+f_l?.f:,d:_{L'_ ___ J 

Postadress 

Beslut avseende överklagande av kommunfullmäktiges antagandebeslut rö
rande detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13, Asarum, Karlshamns 
kommun 

BESLUT 
Länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer kommunfullmäktiges antagandebeslut 

Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, inom tre veckor 
från det att Ni har fått del av beslutet, se bilaga. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun har den 16 juni 2014 antagit en detaljplan för del 
av Torarp 4:13. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i fonn av enbo
stadshus på den södra delen av fastigheten. 

Området är inte tidigare detaljplanelagt 

Planområdet finns inte specifikt utpekat i kommunens översiktsplan från 2007. Landskapet har 
där delats in i olika karaktärer och landskapstypen inom planområdet kategoriseras som "Mo
saikartad odlingsbygd'. Vidare anges att i mosaikmiad odlingsbygd "kan de uppstickande höj
derna tåla en hel del kompletterande byggda inslag, t ex bostadsbebyggelse, om dessa placeras i 
sluttningszoner, på högplatåer eller i anslutning till befintliga samhällen." 

Länsstyrelsen har elen l juli 2014 beslutat att inte pröva byggnadsnämnelens antagandebeslut 
enligt Il kap 10 §plan- och bygglagen (201 0:900, PBL). 

Kommunfullmäktiges antagandebeslut har överklagats av Christer Persson som får antas ha 
yrkat att detaljplanen upphävs. Följande anförs till stöd för överklagm1det. Enligt planhandling
arna ska dagvattnet mynna ut i ett mindre våtområde. Christer Persson finner det märkligt att 
utflödet från det detaljplanerade området kommer att släppas i en trumma under vägen där det är 
omöjligt km1 komma något dagvatten fi·ån området idag, i så fall skulle dagvattnet i dagsläget 
rinna uppför. C!n·ister Persson får släppa till ett markområde för alt utfmien ska bli säkrare, vil
ket medför att de fordon hm1 notmalt använder i sin verksamhet inte går att ta sig in med, han 
kommer att hindras i sin yrkesutövning. I kommentarerna i granskningsutlåtandet anges att be
fintlig pumpstation inte är utdömd från VA-enhetens sida, att den inte är modern men fungerar 
och att elen inte är prioriterad för ombyggnad. Persson menar att när en pumpstation bräddar 
fungerar den inte av någon -anledning, och i det här fallet bräddar elen ut blanc! kor. Ska man 
anlägga ett nytt bostadsområde där man vet att bräcldningen hamnar bland tamboskap? Kostna
den som uppkommer då mm1 släpper dagvattnet koncentrerat på ett nytt ställe måste belasta 
anläggaren av området. Där dagvatt11et kommer att hamna när det kommer utanför området 

E-postlwebbplats: Org.nr 
SE-371 86 KARLSKRONA 

2505 Torarp 4-13 överklagad 
d p. doc 

Besöksadress 
skeppsbrokajen 4 

Telefon/Telefax 
o 1 0-22 4 0000 

010-22 40 223 

blekinge@lansstyrelsen.se 202100-2320 

www.lansslyrelsen.sefblekinge 



BESLUT 

2014-10-10 
l (3) 

Dnr 403-2505-14 

lÄNSSTYRElSEN 
BLEKINGE LÄN 

Yvonne Egnm:___ 
Tfn: 010-22 40 128 

e-post: 
yvonne.egner@lansstyrelsen.se 

Postadress 

Beslut avseende överklagande av kommunfullmäktiges antagandebeslut rö
rande detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13, Asarum, Karlshamns 
kommun 

BESLUT 
Länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer kommunfullmäktiges antagandebeslut 

Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, inom tre veckor 
från det att Ni har fått del av beslutet, se bilaga. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun har den J 6 juni 2014 antagit en detaljplan för del 
av Torarp 4:13. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av en bo
stadshus på den södra delen av fastigheten. 

Området är inte tidigare detaljplanelagt. 

Planmmådet finns inte specifikt utpekat i kommunens översiktsplan från 2007. Landskapet har 
där delats in i olika karaktärer och landskapstypen inom planmmådet kategoriseras som "Mo
saikartad odlings bygd''. Vidare anges att i mosaikartad odlingsbygd "kan de uppstickande höj
derna tåla en hel del kompletterm1de byggda inslag, t ex bostadsbebyggelse, om dessa placeras i 
sluttningszoner, på högplatåer eller i anslutning till befintliga smnhällen." 

Länsstyrelsen har den l juli 2014 beslutat att inte pröva byggnadsnämndens antagandebeslut 
enligt Il kap lO§ plan- och bygglagen (2010:900, PBL). 

Kommunfullmäktiges alltagandebeslut har överklagats av Christer Persson som får antas ha 
yrkat alt detaljplm1en upphävs. Följm1de anförs till stöd får överklagandet. Enligt planhandling
mna ska dagvattnet mynna ut i ett mindre våtområde. Christer Persson finner det märkligt att 
utflödet från det detaljplanerade området kommer att släppas i en trumma under vägen där det är 
omöjligt kan komma något dagvatten fi·ån området idag, i så fall skulle dagvattnet i dagsläget 
rinna uppför. Christer Persson får släppa till ett markområde får att utfarten ska bli säkrme, vil
ket medför att de fordon han nonnalt använder i sin verksamhet inte går alt ta sig in med, han 
kommer att hindras i sin yrkesutövning. I kommentarerna i granskningsutlåtandet m1ges att be
fintlig pumpstation inte är utdömd från V A-enhetens sida, alt den inte är modern men fungerar 
och att den inte är prioriterad för ombyggnad. Persson menar att när en pmnpstation bräddar 
funger81' den inte av någon anledning, och i det här fallet bräddar den ut bland kor. Ska man 
m1lägga ett nytt bostadsområde där mm1 vet att bräddaingen hamnar bland tamboskap? Kostna
den som uppkommer då mm1 släpper dagvattnet koncentrerat på ett nytt ställe måste belasta 
anläggm·en av området. Där dagvattnet kommer att hamna när det kommer utanfår området 

E-post/webbplats: Org.nr 
SE-371 86 KARLSKRONA 
2505 Torarp 4-13 överklagad 
dp.cloc 

Besöksadress 
skeppsbrokajen 4 

Telefon/Telefax 
01 0·22 4 0000 

010-22 40 223 

blekinge@lansstyrelsen.se 202100-2320 

www.lansstyrelsen.se/blekinge 



LÄNSSTYRElSEN 
BLEKINGE LÄN 

BESLUT 3 (3) 

Beträffande avloppsanläggningen anger konminnens VA-avdelning att den befintliga stationen 
fungerar och att den har bräddat inte innebär att stationen ska byggas om. Länsstyrelsen bedö
mer att de avvägningar som kommunen gjort avseende pumpstationen är av det slag som ligger 
inom ramen för kommunens beslutanderätt. 

Frågor om ersättning prövas inte av länsstyrelsen. h1te heller frågor om framtida behov av llll

derhåll av exempelvis avloppsanläggningar ingår i prövningen av detaljplanen. 

Sammanfattningsvis bedöms de invändningar som framtorts mot förslaget till detaljplan inte 
im1ebära att det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel. Det föreligger därfor inte skäl 
för att upphäva kommunfullmäktiges antagandebeslut 

Deltagare 
I detta ärende har länsassessor Bengt Johansson beslutat och planarkitekt Yvonne Egner varit 
föredragm1de. 

1lh 
Bengt J~l ·son 

Kopia: 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun 
Smnhällsbyggnadsförvaltningen Karlshmnns kommun 
Lantmäterimyndigheten i Kalmar, Box 510,391 25 Kalmar 
Länsledningen 
Akten 
Centraldiariet 
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LÄNSSTYRELSEN 
BLEKING E LÄN 

r·r<~~TT;,, .:. _,_ .. ,,,_,·::.'.\,,\,. 
I
"Kui11:-~Lll1. 1'~'',:;\; 

l 

A v delningen för 
Samhäiisutveckling --
Peter Abrahamsson 

', 2"1' .. 1(1 •. '}' ? i 
Kommtmfullmäktige__l u •'' 1

" ·· t -+-
Tfn: 010-22 40 105 

peter.abrabamsson@ 

1 Karlshamns kommun \T;;,;,i,~?Jl'tj.····· ·',:jj(?···J-· 
Rådhusgatan l O ·----· '- .odLQ •.. 
374 81 Karlshamn 

lansstyre Isen. se 

Postadress 

Beslut efter överprövning av kommunens beslut att anta detaljplan för 
del av fastigheten Sandvik 1:1, Karlshamn, Karlshamns kommun, 
Blekinge län. 

Beslut 
Länsstyrelsen Blekinge län lämnar bifall till antagandebeslut i Karlshamns kommtm
fullmäktige den 3 mars 2014 avseende detaljplan för del av fastigheten Sandvik 1:1, 
Karlshamn, Karlshamns kommun. 

Redogörelse för ärendet och motivering 
Karlshamns kommun antog detaljplan för del av fastigheten Sandvik l: l i Karlshamns 
kommun genom beslut den 3 mars 2014. Syftet med detaljplanen är att omvandla ett 
befintligt bebyggelseområde med fritidshus till permanentbostäder samt möjliggöra be
byggelseförtätning. 

Länsstyrelsen beslutade den 25 mars 2014 att överpröva kommunens antagandebeslut 
Länsstyrelsens skäl för att överpröva antagandebeslutet grundade sig på tidigare fram
förda synpunkter tmder detaljplanens samråds- och granskningsskede. 

Den 16 april år 2014 erhöll Naturvårdsverket regeringens uppdrag att ta fram ett förslag 
på hm strandskyddet kan ändras till att i huvudsale inte omfatta små sjöar och vatten
drag. Uppdraget utgjorde fortsättning på den föreslagna reformen i propositionen 
Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag (prop. 2013114:214). Förslagets syfte var 
att öka förståelsen och acceptansen får strandskyddet samt förbättra möjligheterna till 
bebyggelse och andra åtgärder i strandnära områden som angränsar till små sjöar och 
vattendrag. Den l september 2014 erhölllänsstyrelsen enligt 7 kap. 18 § miljöbalken 
möjlighet att upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag, om det är 
uppenbmt att området helt salenar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. 
Länsstyrelsens bedömning är att aktuell detaljplan för del av fastigheten Sandvik l: l, 
Karlshamns kommtm omfattas av ovan nämnda förutsättningar. Eftersom planområdet 
inte omfattas av länsstyrelsens beslutanderätt avseende upphävande av strandskydd kan 
Karlshamns kommun i enlighet med 4 kap. 17 § plan- och bygglagen genom planbe
stämmelse upphäva strandskydd enligt 7 kap. miljö balken. 

~nd ~d,_ 
Ingrid Loven 

Peter Abrahamsson 

SE-371 86 KARLSKRONA 

Besöksadress 

skeppsbrokajen 4 
TelefoniTelefax 
010-22 40 ODD 
010-22 40 223 

E-pos~webbplats: 

blekinge@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/blekinge 

Org.nr 

202100-2320 
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum För b u n d s direktionen 

Justerandes sign 

2014-09-25 Sid 23(41) 

§ 71 Utlåtande från revisorerna beträffande delårsrapport för 
perioden januari-juni 2014, dnr. 2014/2716 

Beslut 
Revisionsrapporten tas till protokollet och tillställs medlemskommunema. 

Bilagor: 

l. Utlåtande avseende delårsrapportjanuari-juni 2014 

2. Granskning av delårsrapport 2014 

Kopia: 

Akten 

sölvesborgs kommun 

Karlshamns kommun If 

Olofströms kommun 

Utdragsbestyrkande 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Förbundsdirektionen 

Justerandes sign 

2014-09-25 Sid 24(41) 

Bilaga 1, § 71, dnr. 2014/2716 

f " -. - - ~--""-

/ 
MILJOr~6fiBut~6Er--l 

BIEK:NGr: VÄST 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

Revisorerna l' I . .'J\. . 2011! ·09· 0 j 

Dm . . .. 1'-1/ ~ fCJ ~~ 
J_!_inn(:.·pl.bf:! 

~ .,,. ________ ' 

- -- ---- -

Kommunfullmäktige i 
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg 

Utlätande avse<mde delårsrapport januari-juni 20.14 

H.evismerna har uppdraget att bedöma om n~sultatet i delårsrapp01ien R.lr perioden 
januarHuni 2014 är torenligt med fastställa mål och lagstiflning. 

Bedömningen är ba:ierad pä en översiktlig granskning av delarsrapporten. Dd innebär 
att granskningen har varit begrlinsad i ornfattning, inriktad ph övergripcmde analys och 
inte pil detaljer 1 redovisningen. 

Granskningens resultat presenteras i bifogad mpport fnl.n Pv,rC. 

Vi bedömer att delårsrappmten ä1· upprättad i enlighet med !agens krav oc:b god rcdovl.sningsse.d i 
övrigt. 

Förbundets delårsrapport innehaJler analys av ekonomin och enllppfOijning av olika aktiviteter 
och nyckeltaL Enligt prognosen kommer resultatet per helar uppgå ti Il 139 tkr, vilket innebär att 
underskottet fran 2012-2013 inte kan återställas i sin helhet. Det Himnas upplysningar i 
delårsrapporten mn åtgärdsprogram, Återställandet be1·äknas dock kunna vara genomfört tidigast 
2016. 

Vi instämmer i direktionens bedömning art de finansiella m hl för aret uppfylls, Däremot bedöms 
endast tva av fem mål för verksamheten att kunna uppnås, vilket är bekymmersamt. 

Sölvesborg d\~ n [ september 2014 

T v 
Utdragsbestyrkande 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

Förbundsdirektionen 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-09-25 Sid 25(41) 

Bilaga 2, § 71, d nr. 2014/2716 

Utdragsbestyrkande 
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Innehåll 
• Syfte, revisionsirägo r, metod och avgränsning 
• Delårsrapportens innehåll och utformning 
• Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
• Resultat och budget 
• God ekonomisk hushållning - Iakttagelse 
• God ekonomisk hushållning - Bedömning 
• Väsentliga slutsatser och förslag till åtgärder 

Bilaga 1: Bakgrund, syfte, avgränsningar och metod 

översiktlig granskmng delarsrapport2014 MilJoförb-undet Blekinge vast 
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Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning 
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 
20 a § skall behandlas av direktionen och årsbokslutet är forenligt med de 
mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas 
delårsrapporten och årsbokslutet. (KL 9 kap 9 a §) 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar 
på följande revisionsfrågor. 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god 
redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda 
finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uupnås? 

• k- resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda 
målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Granskningens metod och avgränsningar framgår av Bilaga 1. 

Rapporteringen är faktagranskad av ansvariga för upprättandet av 
delårsrapporten vid Miljöfårbundet Blekinge Väst. 
översiktlig granskning delarsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Väst 
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Delårsrapportens innehåll och utformning 
• Delårsrapporten innehåller i allt väsentligt de delar som en 

delårsrapport ska innehålla. 

• Delårsrapportens fcirvaltningsberättelse innehåller i allt väsentligt de 
avsnitt som en förkortad förvaltDings berättelse ska innehålla. 

Direktionen har i budget för 2014 fastställt finansiella mål och mål för 
verksamheten. Målen är fastställda vid sammanträde 2013-10-24. Målen följs 
upp i delårsrapporten med prognos för helåret. 

Utöver de långsiktiga finansiella målen och mål för verksamheten, finns i den 
årliga verksamhetsplanen, som fastställts av direktionen 2014-03-27, mål som 
specifikt kopplas till den årliga verksamhets- och kontrollplanen. Dessa skall 
enligt budgetdokumentet följas upp i delårsrapport och i årsredovisning. Målen 
presenteras i delårsrapporten, någon värdering av om målen kommer att nås på 
helårsbasis görs inte, men bedömningen är att de troligen kommer att nås. 

Översiktlig granskning delarsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Vast 
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Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
• I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några 

omständigheter som tyder på att förbundets delårsrapport inte, i allt 
väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. 

översiktlig granskmng delarsrapport 2014 Miljöforbundet Btekmge V.ast 
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Resultat och budget 

• Resultatet per den 30 juni 2014 är 490 tkr. Helårsprognosen pekar på ett 
resultat på 139 tkr. 

Resultatet i helårsprognosen 139 tlrr motsvarar budgeterat resultat. 

En analys av intäkter och kostnader visar däremot på stora avvikelser mot 
budget. Budgeterade intäkter på helår uppgår till10,2 mkr medan prognosen 
pekar på 8,6 mkr. Budgeterade kostnader uppgår till17,1 mkr medan 
prognosen pekar på 15,4 mkr. 

Förbundet var redan vid ingången av 2014 medvetna om att de budgeterade 
intä1-'terna för 2014 inte var möjliga att uppnå. Orsakerna till detta är framför 
allt vakanta tjänster, varför det inte finns möjlighet att uppnå budgeterade 
avgiftsintäkter för händelsestyrda ärenden och årliga tillsynsavgifter inom 
miljö- och livsmedelsområdet. I delårsrapporten beskrivs orsakerna till 
budgetavvikelserna. 

Personalkostnaderna understiger budgeterade kostnader dels beroende på de 
vakanta tjänsterna, dels på att tjänsten som förbundschef varit vakant under 
våren. 
övers1kthg granskning delarsrapport2014 Miljöförbundet Blekinge Väst 
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Resultat och budget 
Gällande övriga kostnader, prognosticerade för helåret till2,7 mkr uppgår de 
inte till budgeterade kostnader 3,2 mkr. Förbundet har ett besparingsbeting 
gällande alla öwiga kostnader. 

I delårsrapporten lämnas upplysningar om att avstämning och avsättning till 
pensioner och semesterlöneskuld inte görs per 30 juni. Beräkning sker i 
samband med årsbokslut. I bokslutet 2013 beräknades en återbetalning av 
AF A-medel till200 tkr. Fordran kvarstår i delårsbokslutet, utbetalning skall 
komma under hösten. Förbundet befarar att kundförlusterna kommer att öka 
med ca 100 tkr under hösten. Lönerevisionen är ännu ej slutfcird. 
Reservering har gjorts fcir förväntade ökning på 2,8% i delårs bokslutet. 

• Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till 490 tkr enligt 
prognosen och innebär att balanskravet för perioden uppnås. 

Enligt prognosen kommer resultatet per helår uppgå till139 tkr, vilket 
innebär att underskottet från 2012-2013 inte kan återställas i sin helhet. Det 
lämnas upplysningar i delårsrapporten om åtgärdsprogram. Återställandet 
beräknas kunna vara genomfort tidigast 2016. 

ÖversJktiig granskning delarsrapport 2014 Miijdforbundet Blekinge Vast 
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God ekonomisk hushållning -Iakttagelse och 
Bedömning 
Finansiella mål 
• Direktionen har beslutat om 3 finansiella mäl. 
• Uppföljning görs av målen i delårsrapporten, samtliga mål är uppfyllda 
• Enligt de prognoser och bedömningar som redovisas i delårsrapporten kommer 

alla mål att uppnås på helåret. 

Mål för verksamheten 
Direk-tionen har beslutat om 5 mål for verksamheten. 
Uppföljning görs av målen i delårsrapporten, 3 av målen är inte uppfyllda, 2 av 
målen är uppfyllda 
Enligt de prognoser och bedömningar som redovisas i delårsrapporten kommer 3 
av målen att inte kunna uppfyllas medan 2 av målen kommer 1.-unna 
uppfyllas 

Vi delar direk-tionens bedömningar att de finansiella målen och 2 av 
verksamhetsmålen är uppfyllda, medan 3 av verksamhetsmålen inte är 
uppfyllda i delårsrapporten. 

Vi delar direktionens bedömning i prognosen för helåret att de finansiella 
målen och 2 av verksamhetsmålen kommer vara uppfyllda, medan 3 av 
verksamhetsmålen inte kommer kunna uppfyllas. 

Overs1ktl1g gransknmg delarsrapport 2014 Miljöforbundet Blekinge Vast 
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Väsentliga slutsatser ochförslag till åtgärder 
• Prognosen får helåret uppgår till139 tkr vill<et motsvarar budgeterat 

resultat. Avvikelser i intäkter och kostnader på helår mot budget är stora. 
Vi delar den bedömning som görs i delårsrapporten att intäkterna i 
budgeten får 2014 är överskattade. Det finns inte personella resurser att 
genomföra de inspektioner som krävs för att nå budgeterade intäkter. De 
kostnadsbesparingar som gjorts under året är en kortsiktig lösning för att 
nå ett positiv resultat. 

• Balanskravet för 2014 kommer att nås enligt den bedömning som görs. 
Det underskott som finns från 2012-2013 kommer inte att återställas i sin 
helhet. I delårsrapporten finns förslag till åtgärder för att återställa 
underskottet under 2015-2016. Kravet är att beslut fattas om revidering av 
taxesystemet Vi delar den bedömning som görs att det är möjligt att 
återställa underskottet. 

• Det görs uppföljning i delårsrapporten av de av förbundsdirektionen 
beslutade målen för god ekonomisk hushållning och det lämnas en 
prognos för helåret. De finansiella målen och 2 av verksamhetsmålen är 
uppnådda och kommer att nås på helåret, medan 3 av verksamhetsmålen 
inte är uppnådda och inte heller kommer att nås på helåret. 

översiktlig granskning delarsrapport 2014 Mlljöförbundet Blek1nge Vast 
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Projektledare och Uppdragsledare 

2014-09-01 

Yvonne Lundin 
Projektledare 

Fredrik Ottosson 
Uppdragsledare 

Övers1ktrig granslm1ng delarsrapport 2014 MilJoförbundet 8!ek1r19e vast 
PwG 

2014-08-20 
10 

ru 
"O 
c 

"' t 
m 
.c 
~ 

"' l" 
:B 
:J 

t:~ 
-~ ~ 
~, 

~~ 
ffi\.·.-..._, 
~ ." :;; 
~ 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

Förbundsdirektionen 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-09-25 Sid 35(41) 

Utdragsbestyrkande 



-' 
-' o 
"' o 
fo 
0:: 
o_ E 
(fJ " w ~ 

~ 

~ 
'D 

"' "O w 

o .g 
:~ ~ l/j 

J-Jfi~ z .J=; 0'1 
<{ c o 
:;;: "' ' = E <T 
""' E
<{ "' o ifJ(J)N 

1-en 
:<( 
> 
w 
(!) 
z 
s:: 
w 
...J 
IXl c 
1- Ul 
w c 
c o 
z :;::; 

-""-=:l Ul 
IXl ~ 

0::: u 
:Q en 

u u. c :Q :J ...., 
..0 

...J ~ 

'o ::2: u.. 

Bilaga1 

Bakgrund 
Kommuner och kommunalforhund är enligt den kommunala 
redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst en gång om året upprätta en 
särskild redovisning (delårsrapport} for verksamheten från årets början. 

KLgkap9 a§ 
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 
20 a §skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas 
delårsrapporten och årsbokslutet. 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska 
resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges/direktionens mål för ekonomi och 
verksamhet. 

PwC 12 

ru 
u 
c 
rn 

t 
~ 
~ 
m 
O> 

"' :s 
:J 

·-·~S ,.,.._._ 
_§ ~ 
m • 
m , 
~ ~"-.., 

~~ 
" " ~ 



--' 
--' o 
;c 
o 
b 
0:: 
n_ E 
U) ::> w ~ 
o "' :<( ~ 

~ 

~ 

:::s 
r-
C'l 

'"O ;;; 

0:: " <n l- }ij N 
Z ~ ' ~ o, 
<C c: o 
::;; "' ' ::;; E '<:!" 
<( ~ o 
UJ (J) N 

l-
(/) 

:<( 
> 
w 
(.!) 
z 
~ 
w 
..J 
al c 
l- <D 
w c 
o o 
z --"' ::l <D 
al ~ 

0::: u 
:Q (/) 

u u. c :Q :::> ..., .o 
..J ~ 

:Q 
:ii: u.. 

Bilaga 1,forts 
Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på 
följande revisionsfrågor. 

• :tfar delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 
• Ar resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige/direktionen 

fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer 
?.tt uppnås? 

• Ar resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige/direktionen 
fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen 
kommer att uppnås? 

Granskningen har utfarts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen 
planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig 
grad kunna bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild. 
Granskningen omfattar därför att översiktligt bedöma ett urval av underlagen 
för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte 
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan 
forekomma. 
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Bilaga 1,forts 
Revisionskriterier 
Kommtmstyrelsenjdirektionen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten 
som enligt 8 kap 20 a § KL ska behandlas av kommunfullmäktige. 
Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: 
• Kommunallagen och lag om kommunal redovisning 
• God redovisningssed 
• Fullmäktigebeslut/Direktionsbeslut avseende god ekonomisk hushållning 

Metod 
Granskningen har utförts genom: 
• Intervjuer med berörda tjänstemän 
• Analys av relevanta dokument 
• Granskning av specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den 

omfattning som krävs för att i allt väsentligt säkerställa ett rättvisande resultal 
• Qversiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos för året 
• Oversiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för 

att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige/direktionen 
fastställda målen 

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen 
utan mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk 
granskning än på substans granskning. 
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