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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 302 

Kommunstyrelsen 2014-11-18 

§ 238 2014/1960 

Kommunens budget för år 2015 och flerårsplan 2016-2017 med indikatorer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att fastställa mål och budget for 20 15, innefattande inriktnings- och verksamhetsmål med 
tillhörande indikatorer samt drift-, investerings-, resultat- och finansierings budget, som 
kommunens budget får 2015 och ekonomisk plan for 2016 och 2017 

innebärande att fastställa resultatnivån till201 tkr får år 2015, till8 620 tkr for år 2016 och 
till 17 848 tkr for år 20 17 

och innebärande att fastställa nivån får nettoinvesteringar 2015 till96 256 tkr, får 2016 till 
142 228 tkr och for 2017 till 296 040 tkr 

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

att ge ekonomikontoret i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt 
följd av eventuella organisationsforändringar, forändrade kapitalkostnader och 
omfordelning av löneökningsanslag. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde 2014-06-16, § 78 budget för år 2015 och flerårsplan 
2016-2017. 

Inför varje ny mandatperiod ska budget och skattesats fastställas av nyvalda 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Koalitionens förslag till budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 
• Kommunfullmäktiges indikatorer 2015 till kommunkoncernens inriktnings- och 

verksamhetsmåL 
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Mål och Budget för 2015 och plan 2016-2017 

Politiskt förord 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Näringslivsarbetet utvecklas i samarbete med företagen och genom näringslivsrådet där gemensamma 
strategier och projekt formas. Ett särskilt arbete för att öka attraktiviteten inom handeln i Karlshanm 
genomförs i samarbete med fastighetsägare och handelsf6reningen. Särskilda insatser planeras och 
genomförs för att öka företagande på landsbygden och i skärgårdsmiljön. NetPort Science Park 
utvecklas allt mer till att vara ledande inom sina fokusområden, Digitala medier, Energi och 
Intelligent/ITS. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Som ett resultat av 2015 års budgetberedning föreslår koalitionen att: 

Kommunfullmäktige tillförs 0,3 mnkr för verksarnhetsutveckling. 

Kommunrevisionen tillförs 60 tkr för kostnadsutveckling. 

Överf6rmyndarnämnden tillförs 0,3 mnkr för verksarnhetsutveckling. 

Kommunstyrelsens anslag till förfogande. Anslaget för löneökningar, särskilda personal- och 
lönesatsningar och omställningsstöd ökas med 4,3 mnkr 2015. 
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UTBILDNINGSOMRÅDET 
Nämnden for barn, ungdom och skola (BUS) tillförs 21 mnkr för demografiska förändringar, för 
utveckling och forbättrad kvalite inom grundskolan och fOrskola så att elevernas resultat förbättras. I 
resursförstärkningen ingår också anslag för helårseffekten av lärarlönesatsningar 2014 och anslag fOr 
tjänsteköp av Kreativum. 

Gymnasienämnden tillfors l mnkr for kostnadsökning i samband med ny gymnasiereform G Yl l. För 
demografiska förändringar (farre elever) minskar budgetramen med 2,3 mnkr. Liksom for BUS 
nämnden ingår att gyrnnasienänmden inom totalramen ska finansiera helårseffekten av gjorda 
lärarlönesatsningar 2014. 

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

Kulturnämnden tillfOrs 165 tkr fOr införande av ny teknik fOr bokutlåning. 

VÅRD OCH OMSORG 
Omsorgsnämnden tillförs 4,1 mnkr för demografiska förändringar och 13 mnkr till 
verksamhetsutveckling. Samtidigt minskas budgetramen med 7 mnkr av tidigare tillförda medel (8, 7 
mnkr) för bemanningsförändringar inom särskilda boenden, som en följd av senarelagt införandedatum. 

Socialnämnden tillförs 0,5 mnkr för arbete mot våld 1 nära relationer. 

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

Byggnadsnämnden tillförs 250 tkr för arbete med äldre detaljplaner. 

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

Fritidsnämnden tillförs 1,5 mnkr till forbättrad skötsel. 

Festivalkommitten tillförs 1,4 mnkr till verksamhetsutveckling och kvalitetshöjning. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Under perioden 2015 - 2017 uppgår den totala investeringsbudgeten till 535 mnkr. Inom denna 
investeringsram är målet att genomföra och påbörja byggnation av förskol e- och skollokaler för ca l 00 
mnkr, Va-anläggningar för 125 mnkr, färdigställa ny träningshall vid Jössarinken, påbörja byggnation 
av Kultur- och Bibliotekshus, iordningsställa ny småindustri- och bostadsmark. 
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SAMMANFATTNING 
Resurser är mer än bara pengar. Det är en utmaning att använda våra resurser på bästa sätt utifrån 
ständigt forändrade forutsättningar samtidigt som det är viktigt att våga satsa for framtiden och utveckla 
verksamheterna i kommunen. 

Koalitionens budgetforslag tar sikte på att utveckla välfården och skapa nya fOrutsättningar för en 
framtida tillväxt i Karlshamn och i regionen. Den utstakade fårdriktningen ligger därmed of6rändrat 
fast, och målet är fortfarande att vi tillsammans skall främja en långsiktigt hållbar och positiv 
samhällsutveckling genom att ge service utifrån våra gemensamma resurser, så att vår kommun 
ytterligare kan stärka sin konkurrenskraft och attraktivitet inom ramen for en god ekonomisk 
hushållning. 

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

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

Nytt kultur- och bibliotekshus ger en positiv utveckling av det moderna och framtidsinriktade 
Karlshamn och tar sikte på en ny attraktiv mötesplats for Karlshamnarna där det sjuder av kreativitet 
och mångfald. Byggstart är planerad till 2016. 

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

En forutsättning for en fortsatt positiv utveckling av kommunen är en sund och långsiktigt hållbar och 
ansvarsfull ekonomi. Trots ett kärvt ekonomiskt läge for 2015 görs ändå stora satsningar för framtiden. 
Under 2015 satsar koalitionen ytterligare 51 mnla i förstärkningar till nämnderna. Investeringarna 
uppgår till 96,3 mnla för 2015. Under 2015-2017 beräknas investeringarna ti11535 mnkr. 

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

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

innebärande att fastställa resultatnivån til1201 tkr för år 2015, till 8 620 tkr för år 2016 och til117 848 
tkr för år 2017 

och innebärande att fastställa nivån för nettoinvesteringar 2015 till 96 256 tkr, for 2016 till 142 228 tkr 
och for 2017 til1296 040 tkr 

att fastställa ororändrad skattesats (22:21 kr) f<ir år 2015 

att ge ekonomikontoret i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt f<iljd av 
eventuella organisationsförändringar, forändrade kapitalkostnader och omfordelning av 
löneökningsanslag 

Karlshamn den 23 maj 2014 

~~c[]?A 
Sven-Åke Svensson Paul Hedlund 
Socialdemokraterna Folkpartiet 

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

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

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

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

Följande verksamhetsmål har utvecklats för att uppnå inriktningsmålet 
Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård 
Barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt 
Det finns levande, spärffiande och ändamålsenliga boendemiljöer för alla 
Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning 
Kommuninvånarna kärmer sig trygga 
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Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamns Kommun 
Karlshamn ska vara en kommun som håller hög servicenivå med tydliga kontaktvägar och konstruktiv 
dialog med invånare och företagare. Alla invånare, oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund 
har rätt att göra sin röst hörd, påverka samhällets utveckling och vara med i den demokratiska 
processen. 
Kommunen ska ha ett bra näringslivsklimat där nya verksamheter vill etablera sig, ideer förverkligas 
och nya arbetstillfållen skapas. Tillgängligheten måste öka i våra offentliga miljöer, och samt goda 
kommunikationer och bra infrastruktur är viktiga förutsättningar för ett växande näringsliv och en 
levande och hållbar livsmiljö. Företagande och entreprenörskap på landsbygden och i 
skärgårdsområdet förutsätter tillgång till bra infrastruktur. 
Följande verksamhetsmål har utvecklats för att uppnå inriktningsmålet 

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

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

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

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

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

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

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

·• 
.· ... · Vision· En plats för liv och lust • . . .. 

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

Karlshamn och upplevelser 

Kommuninvånarna får god En ändamålsenlig infrastrukb.lr Barn och unga berikas genom Kommuninvånarna ges Kommunkoncernen är en 
omsorg, stöd och vård bidrar till ett växande kultur·, idrotts· och möjlighet till kommunikation modern och attraktiv 

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

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

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

omvärldsbevakning 

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

vara delaktiga i samhället 

Kommuninvånarna har eller 
uppnår egenförsörjning 

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

2014 2015 2016 2017 
Verksamhetens intäkter 657 685 650 096 632 292 633 939 
Verksamhetens kostnader -2 151 890 -2 208 016 -2 238 801 -2 283 613 
Avskrivningar -84 448 -90 311 -96 571 -100776 

Verksamhetens nettokostnad -1578 653 -1 648 231 -1 703 080 -l 750 450 

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

Årets resultat 8 050 201 8 620 17 848 

FINANSIERINGSBUDGET 

l (tkr) BUDGET PLAN PLAN! 
2015 2016 2017 

Resultat fåre avskrivningar 90 512 l 05 191 118 624 
Ökning långfristiga skulder o 32 000 173 000 
Försäljning anläggningstillgångar 
Minskning långfristiga fordringar 
Justeringsposter mm 
Summa tillförda medel 90 512 137191 291624 

Nettoinvesteringar 96 256 142 228 296 040 
(Därav V A nettoinvesteringar j 26 581 42 230 45 600 
Ökning långtfistiga fordringar 5 500 
Minskning långfristiga skulder 
Summa använda medel 101 756 142 228 296 040 
Förändring rörelsekapital -11244 -5 037 -4 416 

BALANSBUDGET 
l (mnkr) Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget2015l 

Anläggningstillgångar l 461 l 509 l 515 

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

Summa tillgångar 1688 1634 1640 

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

soliditet 67% 69% 69% 
soliditet med hänsyn till hela 20 % 22 % 22 % 
pensionsskulden 
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PRELIMINÄR 
UTDEBITERING PER SKA TTEKRONA FÖR INKOMST ÅRET 2015 

KARLSHAMNS KOMMUN 

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

kyrko- kyrko- munen tinget Svenska avgift 
avgift avgift kyrkan 

Summa kolumner skattesatser och avgifter 

Asarum 34.66 33.64 22.21 11.19 1.02 0,24 
Hällaryd 34.66 33.70 22.21 11.19 0.96 0.30 
Karlshamn 34.66 33.70 22.21 11.19 0.96 0.30 
Mörrum-
Elleho1m 34.79 33.66 22.21 11.19 1.13 0.26 
Ringamåla 34.66 33.64 22.21 11.19 1.02 0.24 
Åryd 34.66 33.70 22.21 11.19 0.96 0.30 
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BUDGETFÖRUTSÄ TTNINGAR 

skatteintäkter och generella statsbidrag 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 om oförändrad utdebitering dvs. 22,21 för 2015. 

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

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

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

Pensionshantering, pensionskostnader 
De totala pensionsförpliktelserna har ökat med cirka 41 mnla sedan 2012. Under åren 2005-2007 
gjordes fårtidsinlösen av ansvarsförbindelsen med totalt 33,8 mn1a ink!. särskild löneskatt. 
Kommunen har en försäkringslösning avseende avsättning av pensioner hos KPA 
pensionsförsäkring. 
Efter år 1998 tillämpar kommunen försäkringslösen för samtliga anställda. 

Pensionskostnaden ink!. löneskatt har budgeterats enligt KP A:s senaste beräkning som gjordes 
2013-12-15. Pensionsskulden (ansvarsförbindelsen) inld. löneskatt är också beräknad av KPA vid 
samma tidpunkt. Skulden uppgick år 2013 till 791 mnla och beräknas minska vid utgången av 
2014. Därefter beräknas skulden minska till för att vid utgången av år 20 I 7 uppgå till 7 4 7 mnla. 

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

Kommunen i siffror 2009 - 2015 
(mnkr}_ 
Verksamhetens nettokostnader 
skatteintäkter, statsbidrag mm 
Balansomslutning 
Investeringsvolym (exkl. V A) 

R lt t h k 't t esu a oc apact e 

Resultat och kapacitet 
Nettokostnadsandel% (1nkl 
finansnetto) 
Årets resultat ( mn1a) 
soliditet% 
skattesats (primärkommunal i kr) 

2009 
l 305 
l 337 
l 523 

116 

2009 

96,6 
45 
62 

2010 
l 341 
l 394 
l 496 

86 

2010 

95,3 
65 
67 

2011 
l 398 
l 432 
l 463 

158 

2011 

97,4 
37 
71 

21,89 21,89 21,89 

2012 
l 470 
l 476 
l 560 

144 

2012 

97,0 
44 
69 

21,89 

2013 
l 523 
l 540 
l 688 

253 

2013 

96,9 
48 
67 

22,21 

Prognos 
2014 
l 593 
l 593 
l 634 

119 

Prognos 
2014 

100,0 
o 

69 
22,21 

Budget 
2015 
l 648 
l 648 
l 640 

70 

Budget 
2015 

100,0 
o 

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

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

Gällande skattesats fr. o m den 
1/1 inkomståret 2014 

Kommun 
Karlskrona 
Ronneby 
Karlshamn 
Olofström 
Sölvesborg 

Risk ocll kontroll 

Risk ocli ko~rntroll .. 
Kassalikviditet % 
Låneskuld (mnkr) 
Borgensåtagande (mnkr) 
Budgetavvikelse (mnkr) 

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

2009 
35 

257 
965 

44,0 

2010 2011 
21 78 

199 197 
945 l 199 

28,9 22,9 

2012 
33 

150 
l 402 

10,7 

21113 
26 

218 
l 349 
25,3 

Prognos 
2014 

7 
156 

l 399 
o 

Budget 
2015 

7 
156 

l 449 
o 

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

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

Den långfristiga låneskulden kommer att minska med 62 mnkr under år 2014 och perioden 2015-
2017 kommer låneskulden att öka med 205 mnkr. 

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

(tkr) Bolcdu t Budget Budget Plan 2016 Plan 2017 
2013 2014 2015 

Personalkostnader -l 205 685 -l 208 247 -1 227 169 -1 232 478 -1 237 266 
Övriga kostnader -903 752 -886 623 -889 764 -889 307 -890 820 
Kapitalkostnader -108 683 -116 724 -133 147 -139607 -145 283 
Summa kostnader -2 218120 -2 211594 -2 250 080 -2 261392 -2 273 369 

Intäkter 695 285 630 272 630 996 632 292 633 939 
Summa nettokostnader -1522 835 -1 581322 -1 619 084 -1629100 -l 639 430 

,---
Bokslut Budget Budget Plan 2016 Plan 2017 

2013 2014 2015 
Kommunfullmäktige 
Personalkostnader -1 604 -1 546 -1 711 -1 711 -1 711 
Övriga kostnader -415 -347 -347 -347 -347 
Summa kostnader -2 019 -1 893 -2 058 -2 058 -2 058 

Summa nettolmstnader -2 019 -1893 -2 058 -2 058 -2 058 

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

Summa nettokostnader -1340 -1340 -1397 -1397 -1 397 

Kommunstyrelse 
Personalkostnader -40 766 -40 813 -40 813 -40 813 -40813 
Övriga kostnader -95 429 -96 592 -103 812 -103 521 -105 234 
Kapitalkostnader -l 317 -1 286 -1 627 -2 654 -2 625 
Summa kostnader -137 512 -138 691 -146 252 -146 988 -148 672 

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

Nämnd for barn- ungdom o skola 
Personalkostnader -334 041 -333 796 -343 796 -343 796 -343 796 
Övriga kostnader -181 629 -183 497 -183497 -183 497 -183 497 
Kapitalkostnader -7 613 -7 648 -8 490 -10 223 -10713 
Summa kostnader -523 283 -524 941 -535 783 -537 516 -538 006 

Intäkter 45 172 39 762 39 762 39 762 39 762 
Summa nettokostnader -478111 -485179 -496 021 -497 754 -498 244 

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

Intäkter 29 174 26 004 26 004 26 004 26 004 
Summa nettokostnader -131 746 -135 359 -132 976 -131 002 -129 439 - -
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-~---·- .... ,_. ---------~----~---- ---------~-~---~------- --- -- . --~-:-:-----

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

f--cc-------~--- --~----------- -----------~-~--. ---------"= ---
Kulturnämd 
Personalkostnader -9 973 -9 807 -9 867 -9 807 -9 807 
Övriga kostnader -15 064 -14 823 -14 928 -14 912 -14912 
Kapitalkostnader -636 -729 -1 945 -2 469 -2 434 
Sununa kostnader -25 673 -25 359 -26 740 -27 I 88 -27 !53 

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

-
Nämnd för arbetsmarknad & 
vuxenutbildning 
Personalkostnader -62 311 -53 300 -52 860 -50 860 -50 860 
Övriga kostnader -30 162 -17 430 -17 430 -I 7 430 -17 430 
Kapitalkostnader -533 -607 -654 -641 -550 
Sununa kostnader -93 006 -71 337 -70 944 -68 931 -68 840 

Intäkter 61 349 35 512 35 512 35 512 35 512 
Summa nettokostnader -31657 -35 825 -35 432 -33 419 -33 328 

Tekniska nämnd exkl V A 
Personalkostnader -120 986 -122570 -122 570 -122 570 -122 570 
Övriga kostnader -168 322 -174131 -170331 -170331 -170331 
Kapitalkostnader -65 094 -72 425 -79 416 -78 386 -78 896 
Sununa kostnader -354 402 -369 126 -372 317 -371287 -371 797 

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

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

Intäkter 69 035 71 702 73 176 74 472 76 119 
Summa nettokostnader 460 981 -347 -399 -1424 

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

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

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

Intäkter 28 979 27126 27126 27126 27 126 
Summa nettokostnader -45 652 -46 549 -49 372 -50 605 -51 997 
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--····-~------··-----··-·--- .. ------- -----~--··-------· ---~---------~ 

(tkr) Bokslut Budget Budget Plan 2016 Plan 2017 
2013 2014 2015 -------·---r=:------------------~-------------- ---

Omsorgsnämnd 
Personalkostnader -455 491 -458 412 -470 578 -480 420 -486 764 
Övriga kostnader -172 641 -159 018 -159 018 -159 018 -159 018 
Kapitalkostnader -10 191 -10 166 -11 702 -12 747 -13 523 
Summa kostnader -638 323 -627 596 -641 298 -652 185 -659 305 

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

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

Intäkter 27 910 29 407 29 407 29 407 29 407 
Summa nettokostnader -89 395 -90 838 -91466 -91560 -91613 

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

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

Överförmyndarnämnill 
Personalkostnader -2 818 -2 954 -3 254 -3 254 -3 254 
Övriga kostnader -204 -207 -207 -207 -207 
Summa kostnader -3 022 -3 161 -3 461 -3 461 -3 461 

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

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

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

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

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

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

Utgift/ Förbrukat Budget Plan Plan 

inkomst t o m 2014 2015 2016 2017 

Kapitalutgifter -1493 361 -323 502 -148139 -182 555 -325 595 

Kapitalinkomster 284 703 91549 51883 40 327 29 555 

N eHoinvesteringar -l 208 658 -231953 -96 256 -142 228 -296 040 

Kommunstyrelse 

Pro j Kapitalutgifter 

0002 Östra Piren -39 865 -18 165 -9 900 -Il 800 o 
0018 BLC, industriområde fr o m 2010 -75 990 -61 224 -3 000 -3 000 -3 000 

0022 VäggaPark/Fiskhamn -1450 -1 115 -335 o o 
0024 Lindenborg, Karlshamn 5:1 400 -200 -200 o o 
0025 Tubba Torg, Karlshamn 6: l m fl. -400 -200 -200 o o 
0026 skogsborg -7 800 -7 600 -200 o o 
0027 Vettekullaområdet -39 880 -20 946 o -12 200 -6 734 

0033 BLC/MOS, järnvägsterminal -232 014 -137 014 o o -l 000 
0034 Stilleryd småindustriområde, KH väg -3 950 -3 800 -150 o o 
0036 Stilleryd småindustriområde, KH väg et.2 -6 600 -1 600 -3 000 -2 000 o 
0037 Skyttevägen, detaljplan -400 o -200 -200 o 
0038 stationsområdet, detaljplan -500 o -200 -300 o 
0102 Svärdet och Fästet -l 414 -1 314 -100 o o 
0104 Övre Asarumsdalen -5 700 -5 552 o o -148 

0106 Asarums centrum flygfåll -18 195 -l 641 o o -9 008 

1100 strategisk utveckling -6 000 o -2 000 -2 000 -2 000 

1195 Kultur- o bibliotekshus ink!. inventarier -177 305 -5 605 o -10 500 -50 000 

2127 IT strategin -2 250 o -2 250 o o 
2501 Inventarier -810 o -270 -270 -270 

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

Summa kapitalutgifter -621223 -265 976 -22 105 -42 370 -72 260 

Pro j Kapitalinkomster 

0002 Östra Piren 16 865 3 965 9 900 o 3 000 

0018 BLC, industriområde fr o m 20 l O 76 745 Il 226 10 000 JO 000 10 000 

0026 skogsborg 7 800 2 200 2 000 3 600 o 
0027 Vettekullaområdet 34 800 7 894 l 621 5 055 5 055 
0033 BLC/MOS, järnvägsterminal 80 998 60569 5 429 15 000 o 
0034 Stilleryd småindustriområde, KH väg 3 700 2 395 833 472 o 
0036 Stilleryd småindustriområde, KH väg et.2 6 600 o o l 000 2 000 

0103 Notavalla l 000 750 250 o o 
0104 Övre Asarumsdalen 5 700 l 350 l 350 900 1200 

0106 Asarums centrum flygfalt 18 195 o o o 2 000 

Summa kapitalinkomster 252 403 90349 31383 36 027 23 255 
Summa nettoinvesteringar -368 820 -175 627 9 278 -6 343 -49 005 
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Utgift/ Förbrukat Budget Plan Plan 

inkomst t o m 2014 2015 2016 2017 

Barn- ungdom och skola 

Pro j Kapitalutgifter 
1160 Svängsta skola, paviljong -7 000 o -7 000 o o 
1161 Norrevångsk. tillbyggn. ink!. inventarier -10 765 o -1 000 -9 765 o 
1163 Förskolor utbyggnad -120 000 -507 -500 -2 000 -52 500 

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

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

2406 IT -utveckling, -7 500 o -2 500 -2 500 -2 500 

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

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

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

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

Gyronasienämnd 

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

2511 IT -utveckling -5 400 o -1 800 -1 800 -1 800 

2512 Förstudie F- och H-byggnader -300 o -300 o o 
2513 Inventarier och arbetsmiljöåtgärder -4 200 o -1 400 -1 400 -1 400 

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

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

2607 Låssystem Väggaskolan -l 500 o -l 500 o o 
Summa kapitalutgifter -68 700 -6 300 -10 000 -4200 -22 500 

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

NAV-nämnd 

Pro j Kapitalutgifter 
2510 stadigvarande läromedel -450 o -150 -!50 -150 
2511 IT -utveckling, datorer -750 o -250 -250 -250 
2610 Inventarier och maskiner -600 o -200 -200 -200 

Summa kapitalutgifter -1800 o -600 -600 -600 

Summa nettoinvesteringar -l 800 o -600 -600 -600 

Kulturnämnd 

Pro j Kapitalutgifter 
2505 Inventarier arbetsmiljö, bibliotek -450 o -150 -!50 -150 

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

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

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

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

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

Teknisk nämnd exkl. VA inkomst t o m 2014 2015 2016 2017 
Pro j Kapitalutgifter 
1001 Gatuavdelningen, maskiner/fordon -7 000 o -3 000 -3 000 -l 000 

1003 städmaskiner -900 o -300 -300 -300 

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

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

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

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

1181 Österslättssko lan, kök och matsal -25 000 o o o -2 000 

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

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

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

1307 Tillgänglighetsanpassning -2 01 o o -410 -800 -800 

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

1310 Trafikmiljö Asarum -5 220 -625 o -4 595 o 
1311 Gatu- och vägbelysning, ombyggnad -5 200 o -2 400 -1 400 -1400 

1313 Omskyltning hastigheter -500 o o o -500 

1316 Belysning gata -17 750 -550 o o -4 300 

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

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

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

1326 Enskilda vägar, förstärkning -1 500 o -500 -500 -500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Summa kapitalutgifter -246 386 -16 411 -20 650 -31 415 -53 160 

-246 386 -16 411 -20 650 -31415 -53 160 
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Utgift/ Förbrukat Budget Plan Plan 

Fritidsnämnd inkomst tom2014 2015 2016 2017 

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

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

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

1403 Perennagården -4 000 o o -1 000 -1 000 

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

1405 Svängstaparken -1 500 o o -500 -500 

1406 Tillgänglig.anp. park/lekplats/friluftsomr. -2 100 o -700 -700 -700 

1407 Kungsparken Mörrum -500 o o o -500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Summa kapitalutgifter -131126 -lO 793 -16 833 -31 625 -52125 

Summa nettoinvesteringar -131126 -lO 793 -16 833 -31625 -52125 

Teknisknämnd, V A-enhet 

Pro j Kapitalutgifter 
1002 ffiventarier och maskiner, Stemölab. -300 o -100 -100 -100 

1005 V A-verk, servicefordon -1 070 o -200 -500 -370 

1006 VA-verk, maskiner -300 o -100 -100 -100 

1008 VA-verk, inventarier -90 o -30 -30 -30 

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

1504 Nyanläggningar avloppsledningar -3 900 o -l 300 -1 300 -1 300 
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Mål & budget 2015 och flerårsp~an 20!6~2017 

Utgift/ Förbrukat Budget Plan Plan 

Forts. Teknisk nämnd, VA-enhet inkomst t o m 2014 2015 2016 2017 
Pro j Kapitalutgifter 

1520 Åtgärder dricksvatten -4 500 o -1 500 -1 500 -1 500 

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

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

1541 Mörrums AVR, Långasj.VV,Stemö AVR -147 464 -11 741 -16 723 -37 000 -36 000 

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

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

Summa kapitalutgifter -207 252 -15 741 -47 081 -46 530 -51900 

Pro j Kapitalinkomster 

1501 Nyanläggningar vattenledningar 3 000 o l 000 l 000 l 000 

1504 Nyanläggningar avloppsledningar 3 900 o l 300 l 300 1300 

1540 VA-utbyggnad 25 400 1200 18 200 2 000 4 000 

Summa kapitalinkomster 32 300 1200 20 500 4300 6300 

Summa nettoinvesteringar -174 952 -14 541 -26 581 -42 230 -45 600 

Byggnadsnämnd 

Pro j Kapitalutgifter 

0021 Utvecklingsområden -225 o -75 -75 -75 

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

Summa kapitalutgifter -450 o -150 -150 -150 

Summa nettoinvesteringar -450 o -150 -150 -150 

Omsorgsnämnd 

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

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

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

2758 Sängar Särskilt boende -1200 o -400 -400 -400 

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

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

Ny Digitallann/trygghets larm -2 900 o -1 700 -200 -200 

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

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

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

Socialnämnd 

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

2737 Förbättrat brandskydd särskilt boende -1 117 -767 -150 -50 -50 

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

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

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

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

Summa nettoinvesteringar -7 074 -2 474 -1500 -900 -900 
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Mål & budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 

FINANSIERING 
(tkr) Budget Budget Plan Plan 

2014 2015 2016 2017 

Pensionskostnader -90 774 -94 783 -90 661 -97 460 
Avskrivning fordringar -200 -200 -200 -200 
Kalkylerad KP 57 754 59 988 62 675 66 260 
Kalkylerade kapitalkostnader 109 834 124 596 129 708 132 712 
Kalkylerade kapitalkostnader, V A lO 966 13 768 15 116 17 788 
Ränta aktier o andelar -4 076 -5 217 -5 217 -5 217 
Avskrivningar -84 448 -90 311 -96 571 -l 00 776 

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

- Jämförelsestörande intäkter 27 413 19 100 o o 

skatteintäkter l 282 634 l 346 832 l 418 214 l 487 706 
Inkomstu~ämningsbidrag 252 019 254 395 256 223 257 815 
Kostnadsugåmning -66 308 -59 955 -60 766 -64 366 
Regleringsbidrag/avgift 21 113 6 129 -2 990 -11 798 
LSS-utjämningsbidrag 43 521 44 374 44 528 44 690 
skatteavräkning o o o o 
Fastighetsskatt 56 176 56 184 56 858 57 540 
Summa skatteintäkter l 589155 l 647 959 l 712 067 l 771 587 

Finansiella intäkter 5 898 5 450 5 104 5 254 
Finansiella kostnader -8 350 -4 977 -5 471 -8 543 
Summa finansiella poster 1589 372 -1 619 285 -1 637 720 -1657 278 

Tekniska justeringar av budgetramarna, som inte påverkar nämndemas verksambetsutrymmen, 
kommer av olika skäl (bl. a vad avser personalkostnadsökningar och kapitalkostnader för 2014-
2017), att genomföras av ekonomikontoret inom ramen för verkställighet. 
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Mål & budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

att fastställa mål och budget får 2015, innefattande drift-, investerings-, resultat- och 
finansieringsbudget, som kommunens budget för 2015 och ekonomisk plan för 20 16 och 2017. 

att fastställa resultatnivån ti11201 tkr för år 2015, till 8 620 tkr för år 2016 och till17 848 tkr för år 
2017 

att fastställa nivån för nettoinvesteringar 2015 till 96 256 tkr, för 2016 tilll42 228 tkr och för 2017 
till 296 040 tkr 

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

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



MISSIV 
2014-11-12 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges indikatorer 2015 till Kommunkoncernens 
inriktnings- och verksamhetsmål 
Dm 2014.1960 

Sammanfattning 

l (2) 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 § 78 om Kommunkoncernens 
imiktnings- och verksamhetsmål (Mål & Budget 2015 och flerårsplan 
2016-20 17). 

I bifogat dokument finns förslag till indikatorer för budgetåret 2015. 
Indikatorerna syftar till att ge KF nödvändig information om verksamheten 
och ger samtidigt verksamheterna tydliga styrsignaler avseende vilka 
resultat som förväntas uppnås. 

Merparten av indikatorerna bygger på redan existerande 
informationskällor. Detta för att dels skapa möjligheter till jämförelser 
med andra kommuner, dels för att uppföljningen ska vara så 
kostnadseffektiv som möjligt. 

I vissa fall finns redan uppföljningsinformation för 2014, i andra fall är 
denna information ännu inte känd. För varje indikator har en målnivå för 
2015 angetts. Målnivån är det politiska målet för 2015 och ska vara en 
realistisk förväntan utifrån tilldelad budget. Utifrån målnivån kommer KF 
kunna följa upp om verksamheterna skapar förväntade resultat eller inte. 

Beslutsunderlag 
Missiv: Kommunfullmäktiges indikatorer 2015 till Kommunkoncernens 
imiktnings- och verksamhetsmål, 2014-11-12 
Kommunfullmäktiges indikatorer till Kommunkoncernens imiktnings- och 
verksamhetsmål2015, 2014-11-12 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen 
Rådhusel • 374 81 Karlshamn· Tfn 0454-810 00 ·Internet: www.karlshamn.se 



Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att anta indikatorer till kommunkoncernens inriktnings- och 
verksamhetsmål f6r 2015. 

Göran Persson 
Kommundirektör 

Expediering: 
Kommunstyrelsen 
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Samtliga förvaltningar 
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2014-11-12 

KARLSHAMN 

Kommunfullmäktiges indikatorer till Kommunkoncernens inriktnings- och 

verksamhetsmål 2015 

Enligt Kompass Karlshamn, kommunkoncernens program för arbetet med styrning, uppföljning och kvalitetsutveckling 
(Kf2014-06-16 § 90) ska styrsignalerna från Kommunfullmäktige hållas samman i styrkedjan från vision via Kf inriktnings
och verksamhetsmål till nämndsmål och enheternas verksamhetsplaner. 

1 följande dokument framkommer förslag till indikatorer utifrån de mål som Kf beslutat om för budgetåret 2015. 
Indikatorerna syftar till att ge KF nödvändig information om verksamheten och ger samtidigt verksamheterna tydliga 
styrsignaler avseende vilka resultat som förväntas uppnås. l bilaga återfinns Kommunkoncernens inriktnings~ och 
verksamhetsmål som Kf beslutade om 2014-06-16 § 78. 

Merparten av indikatorerna bygger på redan existerande informationskällor. Detta för att dels skapa möjligheter till 
jämförelser med andra kommuner, dels för att uppföljningen ska vara så kostnadseffektiv som möjligt. För att säkerställa 
att kvinnor och män behandlas lika och geslika förutsättningar ska så mycket av uppföljningen analyseras utifrän ett 
könsperspektiv. l de fall det finns skillnader ska särskilda ätgärder vidtas. r vissa fall finns redan uppföljningsinformation för 
2014, i andra fall är denna information ännu inte känd. För varje indikator har ett förslagtill målnivå för 2015 angetts. 
Målnivån är det politiska målet för 2015 och ska vara en realistisk förväntan utifrån tilldelad budget. Utifrån målnivå n 
kommer KF kunna följa upp om verksamheterna skapar förväntade resultat eller inte. 

Inriktningsmål l: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och 
framtidstro 

2011 2012 2013 

Verksamhetsmål1:1 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård 

Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med sitt särskilda boende 73 85 85 
{Index Brukarundersökning "Så tycker de äldre om 
äldreomsorgen") 

Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med sin hemtjänst 70 91 90 
{Index Brukarundersökning "Så tycker de äldre om 
äldreomsorgen"} 

Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende (index, KKIK) 93 89 89 

Andel brukare som är nöjda med första mottagandet - - -
{egen undersökning) 

Verksamhetsmål1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt 

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet - 84,1% 87,0% 
(Kl<! K, Skolverket, Öppna jämförelser) 

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen 79% 84% 82% 
inom 4 är (KKIK, Skolverket, Öppna jämförelser) 

Andel gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden - 70,1% 64,8% 
eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning {SCB och 
Skolverket, Öppna jämförelser) 

Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola - - -
(egen undersökning) 

2014 

87 

91 

Ännu ej 
känt 

Nytt mått, 
undersök-

ning ej 
gjord 

88,4% 

82% 

59,8% 

Nytt mått, 
undersök-

nlng ej 
gjord 

Målnivå 

2015 

88 

92 

90 

Målnivå 
sätts efter 

första 
undersökn. 

89% 

83% 

65% 

Målnivå 
sätts efter 

första 
undersökn. 



Inriktningsmål l, fortsättning 2011 2012 2013 2014 Målnivå 
2015 

Verksamhetsmål1:3 Det finns levande, spännande och ändamålsenliga boendemiljöer för alla 
Förmåga att tillgodose behov av mark och tomter för - - - Ännu ej 90% 
bostadsändamål känt 
Antal antagna detaljplaner, st - - - Ännu ej 5 st 

känt 
Medborgarens syn på Karlshamn som en plats att bo och leva på 63 63 63 Ännu ej 65 

känt 
Verksamhetsmål1:4 Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning 
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till - 3,0 3,2 Ännu ej 3,0 
befolkningen i kommunen känt 
Verksamhetsmål1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga 
Andel av medborgarna som känner sig trygga l kommunen (KKIK- 55 ss 57 Ännu ej 60 
index) känt 
Andel föräldrar som uppger att de känner sig trygga när barnen är - - - Nytt mått, Målnivå 
i förskolan. undersök- sätts efter 
(egen undersökning) ning ej första 

gjord undersökn. 
Andel elever som uppger att de känner sig trygga i skolan. - - - Nytt mått, 93 
(Öppna jämförelser. Mäts i årskurs 3, 5 och 8) första 
Målnivå 2015 sätts i nivå med utfall i riket. mätning 

2014 

Inriktningsmål 2: Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 

2011 2012 2013 2014 Målnivå 
2015 

Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en attraktiv och hållbar 
livsmiljö 
Nöjd medborgarindex Gator och vägar (SCBs 59 - 60 - 61 
medborgarundersökning som genomförs vartannat år) 

Kommunens effektivitet i hantering och återvinning av 74 - 58 Ännu ej 65 
hushållsavfall? {Index KKIK, Avfall Sverige) känt 
Kommunens förmåga att tillgodose behov av mark vid - - - Nytt mått, 90% 
nyetableringar och expansion av befintliga verksamheter. undersök-
{egen undersökning) ni ng ej 

gjord 
Kommunens möjlighet att möta platsbehov av förskola, skola och - - - Nytt mått, Målnivå 
särskilt boende. undersök- sätts efter 
(egen undersökning) ning ej första 

gjord undersökn. 

Verksamhetsmål 2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har inflytande över en god kommunal 
service 
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e- 67% 81% 83% Ännu ej 85% 
postfår svar Inom två arbetsdagar? (KKIK) känt 
Företagens sammanfattande omdöme om kommunens service för 64 - 73 Ännu ej 75 
företagen {Index KKIK, Insikt) känt 
Kommunens förmåga att involvera medborgarna att delta i 52 46 40 59 65 
kommunens utveckling {Index KKIK) 
Kvaliten i kommunens webbinformation till medborgarna {Index 77 74 78 Ännu ej 80 
K KIK) känt 
Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och rättigheter att vara 
delaktiga i samhället 
Arbetslöshet bland ungdomar Långsiktigt mål är att halvera - - 28,7% 25,4% 23,0% 
ungdomsarbetslösheten från år 2013 {28,7 %) till år 2017 (14,4 %) 



Inriktningsmål 3: Kultur som lyfter människor och miljö samt inspirerar till 

möten och upplevelser 

2011 2012 2013 2014 

Verksamhetsmål 3:1 Barn och unga berikas genom kultur-, idrotts- och naturupplevelser 
Andel av barn och ungdomar som under skoltid tar del av de - - - Nytt mått, 
kulturaktiviteter som kulturenheten erbjuder. undersök~ 

(egen undersökning) ni ng ej 
gjord 

Målnivå 

2015 

Målnivå 
sätts efter 

första 
undersökn. 

Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna och besökare tar del av ett rikt och spännande utbud av kultur- och 

naturupplevelser 
Nöjd medborgare Index- Kultur (SCB) 67 - 71 - 75 
Antal gästnätter i gästhamnarna, st 7.358 st 6.204 st 5.561 st Ännu e) +5% 

känt 
Antal gästnätter p~ kommersiella boendeanläggningar l Karlshamn 172.163 st 168.767 st 173.623 Ännu ej +5% 
inkl gästhamnarna (SCB), st st känt 
Turismomsättningen i l<arlshamn {tkr) 520.258 579.930 529.834 Ännu e) +5% 

t kr t kr t kr känt 

Inriktningsmål 4: Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 

12011 2012 2013 2014 Målnivå 
2015 

Verksamhetsmål4:1 Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och självständighet med hjälp av digital 

teknik 
Antal bostäder med tillgång till minst100M b/s som tillkommer - - - Nytt mått, 450 st 

undersök-
ni ng ej 
gjord 

Andel företag och hushåll som har t'1llgång till minst100M b/s - - - Nytt mått, Målnivå 
bred band. Långsiktigt mål är att år 2020 ska 90% ha tillgång. undersök- sätts efter 
(Egen undersökning) ni ng ej första 

gjord undersökn. 
Allmänna, ej sekretessbelagda eller PUL-skyddade handlingar som - - - Nytt mått, 100% 
finns tillgängliga via kommunens webbplats undersök-

ni ng ej 
gjord 

Verksamhetsmå14:2 Ökad tillväxt och sysselsättning inom transport och logistik, digitala medier samt energi 
Sysselsättning inom branscherna logistik, transport, digitala - - - Nytt mått, Målnivå 
medier samt energi undersök- sätts efter 

ning ej första 
gjord undersökn 

Antal nya arbetstillfällen inom branscherna logistik, transport, - - - Nytt mått, 35 nya 
digitala medier samt energi. undersök- arbetstillf. 

nlng ej 
gjord 



Inriktningsmål 5 En effektiv och innovativ organisation i framkant 

2011 2012 2013 2014 Målnivå 

2015 

Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare 

sjukfrånvaro dagar/anställd 18,1 19,4 21,3 Ännu ej Samma 
känt nivå som 

2013 
Andel chefer som stanna r minst fyra år i samma enhet. - - - Nytt mått, Målnivå 

undersök- sätts efter 
ni ng ej första 
gjord undersökn 

Verksamhetsmål 5:2 Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån uppdraget och 

omvärldsbevakning 
Andel resultatdialoger enligt Kompass Karlshamn som resulterar i - - - - 85% 
konkreta förändrings- och förbättringsarbeten 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
soliditet minst 60% på en femårsperiod (ansvarig nämnd= KS) 65% 66% 67% Prognos 69% 

69% 
Koncernsoliditet minst 25% på en femårsperiod (ansvarig nämnd 33% 33% 34% Ännu ej 33% 
= KS) känt 
överskottsgrad genomsnitt 2% på en femårsperiod (ansvarig 3,2% 3,3% 3,3% Prognos 1,7% 
nämnd= KS) 2,6% 
Nämndernas prognossäkerhet (årsresultat i förhållande mot maj - - - Ännu ej 100% 
månads prognos) känt 
Avtalstrohet-inköp sker på rätt avtal - - Ännu ej 80% 

känt 
Inköp av varor och tjänster som sammantaget överstiger gränsen - - - Ännu ej 100% 
för direktupphandlingar ska konkurrensutsättas känt 
Energianvändning i kommunala verksamheter - - - Ännu ej Målnivå 

känt sätts när 

2014 är 
känt 

Kallelser till förtroendevalda skickas digitalt - - - - 100% 
Andelen av kommunkoncernens bilar som är miljöbilar av totala - 44% 44% 45% so% 
antalet bilar (KKIK) 
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton C02~ 6,89 6,63 Ännu ej Ännu ej Minskning 
ekv/inv. känt känt med 10% 
Användningen av fossilt bränsle (bensin, diesel, olja) - - - Ännu ej Minskning 

känt med 10% 
Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK) 8% 18% 16% 22% 25% 
Andel av chefspositioner som innehas av kv'mnor/män - - - Ännu ej Målnivå 

känt sätts när 
2014 är 

känt 
Andel av chefspositioner som innehas av utrikesfödda - - - Ännu ej Målnivå 

känt sätts när 

2014 är 
känt 



Bilaga- KF 2014-06-16 § 78 (Mål och Budget 2015) 

Kommunkoncernens inriktningsmål 
En ekonomi i balans är grundförutsättningen för en fortsatt långsiktigt god utveckling i kommunen. 

Budgeten beskriver både de verksamhetsmässiga ambitioner som finns och vilka ekonomiska ramar 

som ges. De ekonomiska ramarna är en förutsättning för verksamheten men också en begränsning. 

Budgeten ska hållas vilket ställer krav på kommunens nämnder och bolag att kontinuerligt följa upp 

och anpassa sin verksamhet och sina prioriteringar utifrån givna ekonomiska ramar. 

Välfärdens finansiering är beroende av tillväxt som måste åstadkommas långsiktigt och utifrån 

ekologiska och sociala hänsyn. För att beskriva en önskvärd utveckling har kommunen antagit 

visionen "En plats för liv och lust" som utgör utgångspunkten för de politiska ambitionerna. Visionen 

syftar till en långsiktigt hållbar utveckling för Karlshamns kommun utifrån ekonomiska, sociala och 

ekologiska utgångspunkter. 

Baserat på visionen som antagits av kommunfullmäktige har fem övergripande inriktningsmål för 

kommunkoncernen utarbetats för budget- och verksamhetsåret 2015: 

Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 

Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamns Kommun 

Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 

Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 

En effektiv och innovativ organisation i framkant 

Under respektive inriktningsmål redovisar kommunfullmäktige sina verksamhetsmål som riktar sig till 

två eller flera nämnder. Syftet med detta är att stärka samverkan och samarbete mellan nämnder. 

Tillsammans utgör inriktningsmålen och verksamhetsmålen grunden för de politiska program som 

utvecklas för vart och ett av inriktningsmålen (ett program per område). Dessa politiska program 

samlar kommunens politiska prioriteringar. 

För att följa upp inriktningsmålen och verksamhetsmålen utarbetas konkreta indikatorer som 

kommunfullmäktige använder för att följa upp och utvärdera nämndernas och bolagens 

måluppfyllelse under året. Indikatorerna för målen fastställs i särskild ordning under hösten 2014. 

Kommunfullmäktiges inriktnings- och verksamhetsmål beskriver vilka effekter som ska uppnås för de 

som bor, verkar och upplever Karlshamns kommun. 

Inriktningsmå l: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 
Kommunens vision är att Karlshamn är ett öppet, tryggt och tillåtande samhälle som väcker 

nyfikenhet och framtidstro. Med ett rikt liv för alla är ambitionen att kommuninvånare ges 

förutsättningar till självförsörjning genom arbete, studier eller annan sysselsättning. Visionen 

beskriver även vikten av att våra barn och unga ges en god omsorgs- och utbildningsverksamhet där 

det utvecklas och utmanas, samt att äldre kan leva ett självständigt liv på egna villkor och i sina egna 

önskade miljö. Genom inriktningsmålet har vi även ambitionen att Karlshamns kommun kan erbjuda 

attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer nära staden, på landsbygden och nära havet. 



Följande verksamhetsmål har utvecklats för att uppnå inriktningsmålet: 

Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård 

Barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt 

Det finns levande, spännande och ändamålsenliga boendemiljöer för alla 

Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning 

Kommuninvånarna känner sig trygga 

Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamns l<ommun 
Karlshamn ska vara en kommun som håller hög servicenivå med tydliga kontaktvägar och konstruktiv 

dialog med invånare och företagare. Alla invånare, oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund 

har rätt att göra sin röst hörd, påverka samhällets utveckling och vara med i den demokratiska 

processen. 

Kommunen ska ha ett bra näringslivsklimat där nya verksamheter vill etablera sig, ideer förverkligas 

och nya arbetstillfällen skapas. Tillgängligheten måste öka i våra offentliga miljöer, och samt goda 

kommunikationer och bra infrastruktur är viktiga förutsättningar för ett växande näringsliv och en 

levande och hållbar livsmiljö. Företagande och entreprenörskap på landsbygden och i 

skärgårdsområdet förutsätter tillgång till bra infrastruktur. 

Följande verksamhetsmål har utvecklats för att uppnå inriktningsmålet 

En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en attraktiv och hållbar 

livsmiljö 

Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har inflytande över en god kommunal 

service 

Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och rättigheter att vara 

delaktiga i samhället 

Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 
Karlshamns kommun har utvecklats till en spännande, levande och kreativ kommun med 

inspirerande mötesplatser där mångfalden blommar. Ett rikt och spännande utbud av kultur- och 

naturupplevelser lockar såväl kommunens invånare som besökare från när och fjärran. satsningar på 

kultur, rörliga friluftslivet och kommunens rika föreningsverksamheter har gjorts målmedvetet. 

Särskilt fokus läggs på barn och unga, samt äldre för att berika och skapa en meningsfull fritid. 

Insatser för att främja och förbättra folkhälsan är av stor betydelse för medborgarens välmående 

samt utvecklingen av kommunen. Föreningslivets resurser och kreativitet kommer att vara viktiga i 

utvecklingen av kommunens idrotts- och kulturarbete. 

Följande verksamhetsmål har utvecklats för att uppnå inriktningsmålet 

Barn och unga berikas genom kultur-, idrotts- och naturupplevelser 

Kommuninvånare och besökare tar del av ett rikt och spännande utbud av kultur- och 

naturupplevelser 



Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
l Karlshamn skapas unika upplevelser och lärande med ny teknik. Forskning och kraftsamling i 

kreativa miljöer gör Karlshamn till ett attraktivt digitalt utvecklingscentrum. Karlshamn ska även 

utvecklas att bli ännu viktigare som nationell och internationell knutpunkt för hamn- och transporter 

i Sverige och södra Östersjöområdet 

Tekniken är också en naturlig del i att skapa en kommunal verksamhet i framkant som underlättar 

kommunikation med och självständighet för medborgare. 

Följande verksamhetsmål har utvecklats för att uppnå inriktningsmålet: 

Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och självständighet med hjälp av digital 

teknik 

Ökad tillväxt och sysselsättning inom logistik och transport, digitala medier samt energi 

En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Kommunkoncernen ska vara effektiv, innovativ och ha en ekonomi i balans. En ekonomi i balans är 

en förutsättning för att åstadkomma en sund utveckling i kommunen med möjligheter att möta 

framtiden. För att lyckas i sina uppdrag behöver samordning och samarbete mellan kommunens 

nämnder och bolag stärkas. Kommunens samtliga verksamheter behöver kontinuerligt ompröva och 

utveckla sina verksamheter utifrån uppdraget och omvärldens krav och förväntningar. 

Förändringsarbetet måste även göras i utgångspunkt ifrån ny kunskap och evidens samt egna 

utvärderingar och uppföljningar. 

Följande verksamhetsmål har utvecklats för att uppnå inriktningsmålet 

Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och 

engagerade medarbetare 

Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån uppdraget 

och omvärldsbevakning 

Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 

Direktiv till nämnderna och bol n 
Nämndernas budgetar är upprättade i balans och är finansierade. Varje nämnd ansvarar därför för 

att inrymma sina verksamheter i givna ramar. Eventuella förändringar eller omprioriteringar ska 

därför göras inom befintlig budget. 

Varje nämnd ansvarar för att utveckla egna nämndmål, baserade på de mål som är beslutade av 

kommunfullmäktige. Nämndmålen ska beskriva de resultat som nämnden önskar uppnå med 

verksamheten och ska vara uppföljningsbara. För varje nämndmål beslutas vilka indikatorer som 

används för att följa upp och utvärdera resultaten som uppnåtts. Nämndernas mål och indikatorer 

fastställs i nämndens verksamhetsplan i enlighet med programmet "Kompass Karlshamn", 

kommunens program för styrning, uppföljning och kvalitet. Verksamhetsplanerna ska följa de 

anvisningar som tas fram av kommunledningskontoret 



- -Vision: En plats för liv och lust 
lnriktningsmål: Ett rikt liv lnriktningsmål: Inriktningsmål: Kultur som lnriktningsmål: Med ny lnriktningsmål: En effektiv 

för alla i ett samhälle med Delaktighet, dialog och lyfter människor och miljö teknik skapas utveckling och innovativ organisation i 
öppenhet och framtidstro nyskapande präglar samt inspirerar till möten och tillväxt framkant· 

Karlshamn och upplevelser 
. 

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

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

medarbetare 
Barn och unga lär sig och Kommuninvånarna och Kommuninvånarna och Ökad tillväxt och sysselsättning Kommunkoncernen omprövar 
utvecklas så långt som möjligt fOretagen är delaktiga i och har besökare tar del av ett rikt och inom logistikoch transport, och utvecldar kontinuerligt 

;iij 
inflytande över en god spännande utbud av kultur- digitala medier samt energi verksamheten utifrån E 

"' kommunal service och naturupplevelser uppdraget och ~ 

"' .c: omvärldsbevalming 
E 
"' Det fmns levande, spännande Kommuninvånarna ges, utifrån Kommunkoncernen är 
"' ""' och ändamålsenliga sina förutsättningar, lika långsiktigt hållbar ekonomiskt, ~ 

CIJ 
> boendemiljöer för alla möjligheter och rättigheter att socialt och ekologiskt 

vara delaktiga i samhället 

Kommuninvånarna har eller 
uppnår egenförsörjning 

Kommuninvånarna känner sig 
trygga 
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Kommunstyrelsen 2014-11-18 

§ 239 2014/3126 

Justering och tillämpning av taxor för miljöförbundets verksamhet samt 
äskande om ökning av kommunbidraget 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

303 

att fastställa kostnadsfaktorn K till 825 kr/h från och med l januari 2015 i de taxor som 
gäller får Miljöfårbundet Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet. 

att avslå Miljöforbundet Blekinge Västs äskande om ytterligare kommunhidrag. 

Sammanfattning 

Föreligger förslag från förbundsdirektionen för Miljöforbundet Blekinge Väst att höja 
kostnadsfaktorn K så att denna motsvarar forbundets handläggningskostnad per timme. 
Höjningen av limtaxan från 760 kr/h till 825 kr/h avser därmed såväl en 
indexuppräkning på ca 20 kr som en höjning utöver index på 45 kr/h. 

Förbundsdirektionens förslag: 

l. Hos medlemskommunernas kommunfullmäktige hemställa om en höjning av 
kostnadsfaktorn K (timavgiften) med 65 kr att gälla från och med l januari 2015. 
Förändringen innebär att kostnadsfaktorn K blir 825 kr/h i de taxor som gäller for 
Miljöforbundet Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet. 

2. Hos medlemskommunernas kommunfullmäktige hemställa om en reglering av 
kommunbidraget for Miljöforbundet Blekinge Väst så att det år 2015 totalt uppgår till 
8 330 tlcr. 

Sammanfattning 

Principen är att förorenaren ska betala ligger till grund för ekonomiska 
ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet Principen ingår i Rio
dokumentet och EU:s Rom-fördrag. Riksdagen har med detta som grund haft som 
utgångspunkt att myndigheternas verksamhet enligt miljöbalken som huvudprincip ska 
vara avgiftsfinansierad. 

Självförsörjningsgraden minskar från 57 %till 54,5 % enligt miljöförbundets förslag om 
en laxeökning sker till 825 kr/timmen. 
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Kommunstyrelsen 2014-11-18 

Forts§ 239 

Medlemskommunerna i Blekinge Väst är överens att bidraget ligger kvar, dvs en ökning 
med 700 tkr for 2015, totalt medlemsbidrag uppgår då till 7 588 tkr, samt att det sker 
laxeökningen till 825 kr/timme för 2015. Medlemskommunerna gav samtidigt 
kommuncheferna i uppdrag att genomföra en översyn av miljöförbundet för att belysa 
verksamhetens koppling till kommunernas övriga verksamheter. Översynen ska redovisa 
ekonomiska och organisatoriska förutsättningar med bl. a överväganden om framtida 
organisationsform. 

Beslutsunderlag 

• Miljöförbundet Blekinge Väst protokoll2014-09-25 § 69. 

Yrkande 

Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag på ökningen av timtaxan, kostnadsfaktorn K. 
Miljöförbundet får finansiera verksamheten inom befintliga ramar. 

Proposition 

Ordforanden ställer proposition mellan förslaget från Miljöforbundet och Magnus 
Gärdebring (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det förstnämnda. 

Omröstning 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst for bifall till Miljöförbundets förslag. 
Nej-röst för bifall till Magnus Gärdebring (M) yrkande. 
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Kommunstyrelsen 2014-11-18 

Forts § 239 

Omröstningsresultat 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst avstår 

Sven-Åke Svensson (S) x 
Tobias PoJkesson (S) x 
In\ne Ahlstrand-Mårlind (M) x 
Jan Bremberg (S) x 
Anders Englesson (MP) x 
Jan-Åke Berg (S) x 
Bärthil Ottosson (M) x 
Vivianne Andersson (S) x 
Tor Billing (SD) x 
Kenneth Hake (S) x 
Paul Hedlund (FP) x 
Magnus Gärdebring (M) x 
Jens Henningsson (V) x 
Marco Gustafsson (C) x 
Laila Johansson (KD) x 

Med Il ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen bifalla förslaget om höjning 
av timtaxan. 



2014-11-12 

Justering och tillämpning av taxor för miljöförbundets 
verksamhet samt äskande om ökning av kommunbidraget 

Bakgrund 
Föreligger förslag från förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge väst att 
höja kostnadsfaktorn K så att denna motsvarar förbundets handläggningskostnad 
per timme. Höjningen av timtaxan från 760 kr/h till 825 kr/h avser därmed såväl en 
indexuppräkning på ca 20 kr som en höjning utöver index på 45 kr/h. 

Förbundsdirektionens förslag: 

l. Hos medlemskommunernas kommunfullmäktige hemställa om en höjning av 
kostnadsfaktorn K (timavgiften) med 65 kr att gälla från och med l januari 2015. 
Förändringen innebär att kostnadsfaktorn K blir 825 kr/h i de taxor som gäller för 
Miljöförbundet Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet. 

2. Hos medlemskommunernas kommunfullmäktige hemställa om en reglering av 
kommunbidraget för Miljöförbundet Blekinge Väst så att det år 2015 totalt uppgår 
till 8 330 t kr. 

Synpunkter 
Principen är att förorenaren ska betala ligger till grund för ekonomiska 
ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsom rådet. Principen ingår i Rio
dokumentet och EU:s Rom-fördrag. Riksdagen har med detta som grund haft som 
utgångspunkt att myndigheternas verksamhet enligt miljöbalken som huvudprincip 
ska vara avgiftsfinansierad. 

l miljötillsynsförordningen (2011:13), 6-9 §§,finns krav på att det ska finnas en 
utredning om tillsynsbehovet för hela myndighetens ansvarsområde enligt 
miljöbalken, register över de tillsynsobjekt som behövs för återkommande tillsyn, 
en samlad tillsynsplan samt att tillsynsarbetet ska bedrivas effektivt och att 
myndigheten ska utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor. 

l förarbetena till miljöbalken betonas att en avgiftsfinansiering av tillsynen 
tillgodoser intresset av en mera likvärdig tillsyn och konkurrensneutralitet 
Jordbruksverket uttalade i sammanhanget att utgångspunkten bör vara att full 
kostnadstäckning uppnås för kommunernas verksamhet och att detta så långt som 
möjligt ska ske genom avgifter. 
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2010 var kostnadstäckningsgraden för tillsyn av miljöfarlig verksamhet 48 %, 
hälsoskyddsområdet 34% och livsmedelskontroll 73 %. Medeltimtaxan hade från 
2007 till 2010 ökat från 644 kr till 734 kr. 

Rätten att ta ut avgifter är lagreglerad (kommunallagen och miljöbalken) och 
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen ska gälla samt det finns ett 
retroaktivitetsförbud. Vad kommunen får avgiftsbelägga och vad som ska ingå i 
exempelvis en handläggningskostnad per timme är noga reglerat. 

2 

Att vi lämnat över tillsynen enligt miljöbalken till ett kommunalförbund betyder att 
förbundet utövar beslutanderätten och myndighetsutövningen. Däremot får 
förbundet inte anta de taxor som utgör normgivning enligt miljöbalken. Det får bara 
medlemskommunens fullmäktige göra. 

Medlemskommunerna kan överlämna olika delar av sin verksamhet till 
kommunalförbundet däremot kan inte de olika kommunerna ha olika taxenivåer 
inom de gemensamt överlämnade verksamheterna. Det finns en nationell 
likformighet i avgifts uttaget. Däremot verkar det finnas ett generellt utrymme till 
full kostnadstäckning. De tillsynskostnad er, som inte täcks av avgifter täcks av 
kommunernas medlemsavgifter, som utgör en subventionering av tillsynsavgiften i 
den del dessa inte avgiftsfinansieras tilllOD %. 

Bedömning 
Självförsörjningsgraden minskar från 57% till 54,5% enligt miljöförbundets förslag 
och en taxeökning sker till 825 kr/timmen. 

Medlemskommunerna i Blekinge väst är överens att bidraget ligger kvar, dvs en 
ökning med 700 t kr för 2015, totalt medlemsbidrag uppgår då till 7 588 t kr, samt att 
det sker taxeökningen till 825 kr/timme för 2015. Medlemskommunerna gav 
samtidigt kommuncheferna i uppdrag att genomföra en översyn av miljöförbundet 
för att belysa verksamhetens koppling till kommunernas övriga verksamheter. 
Översynen ska redovisa ekonomiska och organisatoriska förutsättningar med bl. a 
överväganden om framtida organisationsform. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
l. Att fastställa kostnadsfaktorn K ti.ll 825 kr/h från och med I januari 2015 i de taxor 

som gäller för Miljöförbundet Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet. 

2. Att avslå Miljöförbundet Blekinge Västs äskande om ökat kommun bidrag. 

Jens Odevall 
Administrativ chef 

Bilagor 
l. Protokoll från Miljöförbundet 2014-09-25, § 69 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Förbund s d i rektionen 

Justerandes sign 

2014-09-25 

§ 69 Beslut rörande justering och tillämpning av taxor för 
miljöförbundets verksamhet samt äskande om ökning av 
kommunbidraget, dnr. 2014/ 2926 

Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar i enlighet med förvaltningens fårslag till beslut. 

Förbundsdirektionen beslutar att avslå Per-Ivar I varssons (c) yrkande. 

Yrkande 
Per-Ivar Ivarsson (c) yrkar att kostnadsfaktorn K höjs med 40 kr/h, istället får föreslagna 65 
kr/h. Det vill säga att kostnadsfaktorn K fastställs till 800 kr/h. 

Miljöförvaltningens förslag till beslut 
Förbundsdirektionen fcir Miljöfårbundet Blekinge väst beslutar med hänvisning tillnedan 
angivna skäl att: 

l. Hos medlemskommunernas kommunfullmäktige hemställa om en höjning av 
kostnadsfaktorn K (timavgiften) med 65 kr att gälla från och med l januaJi 2015. 
Förändringen innebär att kostnadsfaktorn K blir 825 kr/h i de taxor som gäller fcir 
Miljöfårbundet Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet. 

2. Hos medlemskommunernas kommunfullmäktige hemställa om en regleJing av 
kommunbidraget får Miljöfårbundet Blekinge Väst så att det år 2015 totalt uppgår till 8 
330 tia. 

3. Uppdra åt fårvallningen att underrätta berörda samhällsnyttiga ideella föreningar och 
medlemskommunernas fritids- och kulturfcirvaltningar om fciljande. Efterskänkande av 
avgifter fcir tillsyn och offentlig kontroll av samhällsnyttiga ideella föreningar kommer inte 
att ske fcir ärenden inkomna efter den 31 december 2014. Nedsättning och efterskänkning 
kan därefter endast ske i det enskilda fallet om sådana särskilda skäl föreligger som åsyftas 
i 21 § i taxa får prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och motsvarande enligt 
fårbundets övriga taxor. 

Utdragsbestyrkande 

/ ')11: 
{ ' ' --trJ'V 1.. 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE YÄST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 

2014-09-25 

Forts§ 69 

4. Uppdra åt förvaltningen att på lämpligt sätt underrätta de fastighetsägare som inte åtgärdat 
sina avlopp, om att den rabatt som lämnats avseende handläggning av 
tillståndsansökningar för enskilt avlopp inte kommer att tillämpas för ansökningar 
inkomna efter den 31 december 2014. 

Ärendet förklararas omedelbart justerat. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Per-Ivar I varssons (c) forslag mot fcirvaltningens forslag till beslut och 
finner att fcirvaltningens fOrslag till beslut har vmmit. 

Reservationer 
Per-Ivar Ivarsson (c) och Andreas Brovall (c) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendets bakgrund och skäl för beslut 

Timtaxa och kommunbidrag 

Miljöforbundet Blekinge Väst (nedan fcirbundet) har stora svårigheter med att få budget i 
balans, bland annat till fciljd av en tidigare överskattning av avgiflsinläktern<t (l 650 tkr). Det 
har under 2014 balanserats av att forbundet inte tillsatt vakanser som uppstått på grund av 
sjukdom och tjänstledighet samt genom senarelagda investeringar, systemuppdateringar och 
underhåll. 

Åtgärderna har i sin tur lett till att forbundet fått svårigheter med att fullfcilja det 
tillsynsuppdrag och den verksamhetsplan som planerats fcir myndigheten. Det kommun-bidrag 
på 7 624 tkr som medlemskommunerna skjutit till fcir år 2015 räcker inte fcir att balansera 
budgeten fcir en fulltalig personalstyrka. Den forväntade intäktsskillnaden för år 2015, mellan 
de planerade avgiftsintäkterna på l O 014 tkr och prognostiserade intäkter på 8 603 tkr, är l 411 
tkr. Skillnaden föreslås täckas dels genom en höjning av kostnadsfaktorn K med 65 kr/h vilket 
forväntas ge 706 tkr, samt genom en forstärkning av kommunbidraget till forbundet så att det 
totalt uppgår till8330 tkr fcir år 2015. Kostnadsfaldorn K ska motsvara forbundets 
handläggningskostnad per timme. 

Höjningen av timtaxan från 760 kr/h till 825 kr/h avser dänned såväl en indexuppräkning på ca 
20 kr som en höjning utöver index på 45 kr/h. 

Ovan fareslagen forändring av limtaxan ska ses som en underhandslösning och ett forsta steg i 
en översyn av de taxor som gäller fcir forbundets verksamhet. Detta forsta steg syftar till att 
balansera en budget vars avgiftsintäkter överskattats. Utgångspunkten är att forbundet inte ska 
behöva minska personalstyrkan eller det arbete fcir en hållbar utveckling som forbundet 
bedriver. Alternativet att reducera miljöforbundets personal och verksamhet skulle minska 
medlemskommunernas möjligheter att nå de miljömål som riksdagen beslutat om och som 
kommuner och andra verksamhetsutövare arbetar lokalt med. En personalreduktion skulle 

Justerandes sign , Utdragsbestyrkande 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Förbu ndsd i rektionen 

Justerandes sign 

2014-09-25 

Forts§ 69 

också minska möjligheterna att fullfölja det lagstadgade tillsyns- och kontrolluppdrag som 
myndigheten har. 

Det andra steget i översynen av taxorna blir att fårbundet fram till hösten 2015 arbetar fram ett 
bättre underlag får tidsuppföljning än vad som får dagen är tillgängligt. Ett sådant fårbättrat 
underlag är helt nödvändigt får att kunna beräkna en limtaxa utifrån Sveriges kommuner och 
landstings nya laxeberäkningsunderlag (2014). 

Som tredje steg beräknas nya taxor utifrån behovsutredning och det tillsyns- och kontroll
relaterade arbete som behöver utfåras får att fullgöra fårbundets avgiftsfinansierade 
verksamhet. Ä ven de årliga tillsynsavgifterna kommer att ses över, möjligheten att lägga över 
vissa verksamheter till limtaxa istället får fast årsavgift kommer också att övervägas. 
Beslutsunderlag för förändringar enligt steg två och tre beräknas kunna vara tillgängliga hösten 
2015, med förslag till ikraftträdande från och med januari 2016. 

Avgiftsefterskänkning till ideella samhällsnyttiga foreningar 

Beslutet om efterskänkt avgift får tillsyn och kontroll av samhällsnyttiga ideella föreningar togs 
av direktionen den 18 november 201 O. Eftersom nya taxor har antagits sedan dess och de1ma 
regel/tillämpning inte finns med i de nya taxorna har rättsverkan av direktionens beslut upphö1i. 
Förvaltningen bör uppdras att upplysa berörda fåreningar samt medlemskommunernas fritids
och kulturfårvaltningar om att en sådan efterskänkning kommer att upphöra efter den 31 
december 2014. Miljöfårbundet är inte den nämnd eller förvaltning som har som uppgift att 
stödja fåreningslivet Slutligen bör tilläggas att fårbundets finansiella situation inte medger att 
efterskänka avgifter. 

Rabatt for enskilda avlopp 

Miljöfårbundet har sedan år 2011 tillämpat en rabatt på 400 kr får prövning av tillstånds får 
enskilda avlopp. Den tillkom i syfte att stimulera frivilliga ansökningar om att bygga om 
befintliga avloppsanläggningar. Rabatt har lämnats får handläggning av ansökan när dem1a 
inkommit utan att fårbud mot fortsatt användning behövt meddelas. Därmed skulle fårbundet 
slippa att meddela fårbud om fortsatt utsläpp av avloppsvatten. Enligt vad som ovan återgetts 
medger fårbundets budgetsituation inte efterskänkningar av avgifter, med mindre än att 
särskilda skäl fåreligger enligt 21 § i taxa får prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
eller motsvarande. Därfår bör rabatt inte längre lämnas efter årsskiftet. Fastighetsägare som inte 
åtgärdat sina avlopp bör därfår informeras om att rabatten upphör 31 december 2014. Därefter 
kommer sökanden att debiteras enligt taxa fastställd av kommunen. Förvaltningen bör uppdras 
att meddela berörda fastighetsägare om att någon rabatt inte lägre kan ges, om ansökan 
inkommer efter den 31 december 2014. 

Utdragsbestyrkande 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

F örbundsd irektione n 

Forts§ 69 

Bilagor: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-09-25 

l. Meddelande rörande tillämpning av Miljöfårbundets taxor 

2. Meddelande rörande avgift fcir avloppshandläggning 

3. Reservation från Per-Ivar Ivarsson (c) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

Förbundsdirektion en 

UTKAST 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-09-25 

Bilaga 1, § 69, d nr. 2014/2926 

Meddelande rörande tillämpning av taxor 
för miljöförbundets verksamhet 

Efterskänkandel av avgift(~r ffi r ideella samhällsnyttiga föreningar 
upphör vid årsskiftet 
Miljöförbundets direktion har uppdragit åt förvaltningen att underrätta berörda ideella föreningar 

och medlemskommunernas fritids- och kulturförvaltningar om följande: 

Efterskänkande av avgifter fä r ti Ils y n och offentlig kontro Il av samhällsnyttiga ideella 

föreningar kommer Inte ske för ärenden registrerade efter den 31 december 201.4. 

Nedsättning och efterskänkning kan därefter endast ske i det enskilda fallet om sådana 
särskilda skäl föreligger som åsyftas l 21 § i taxa för prövning och tillsyn Inom miljöbalkens 

område och motsvara11de enligt övriga taxor. 

Motiven för att inte eftcrsk8nka avgifterna är att Miljöförbundet inte har en ekononEi som tillåter 

efterskänkning av avgifter. Miljöförbundet är Inte heller den nä m nd/fö rvaltnlng som har till uppgift 

att stödja filreningslivet. 

Vi beklagar att denna förändring innebär en risk för försämrad ekonomisk situation för er före ning1 

men vi ärtyvärr av nöden tvungna att ge er detta tråkiga besked. 

Bakgrund 
Miljilfö rbundets direktion beslutade år 2009 om riktlinjer för tillämpning av de taxor som gäller för 
verksamheten, d ä r ibland efterskänkande av avgifter för tillsyn och kontroll av ideella samhällsnyttiga 

föreningar. 

För direktionen 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

Jan Moberg 

Telefon: 0456-81 67 69 

E-post: jan.moberg@miljovast.se 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 

2014-09-25 

Justerandes sign 

Bilaga 2, § 69, dnr. 2014/2926 

UTKAST 

Meddelande rörande avgift för avloppshandläggning 

Rabatt på avloppstillständ avskaffas 1 januari 2015 
Miljöförbundets ledning har beslutat att rd batten för enskilda avlopp i:nte !ängre ges efter å rssklftet. 

Ansökningar Inkomna från och med den 1 januari 2015 kommer därme.d att debiteras full avgift 

enligt 2015 års taxa. 

Utöver avgifterna för att hantera tillståndsansökan ska Miljöförbundet också enligt taxan debitera för 
den eventuella handläggning som kan åtgå för att l tillsynen meddela förelägganden eller förbud 

rörande befintliga avloppsanordningar. 

Bakgrund 
De som sökertillstånd för dvloppsanfäggningar har sedan år 2011 fått 400 kr rabatt på 
ha ndläggnlnge n av tillståndsärenden för enskilda avlopp. Rabatt har de fått som lämnat in en 
tillståndsansökan avseende åtgärder vld en avla ppsanläggning som har bristande renlngsfunktlon. 
Förutsättningen för rabatt har varit att ansökan inkommit utan att föreläggande e Uer förbud om 

fortsatt användning behövt meddelas av Miljöförbundet 

Vad ni kan göra för att fä rabatt 
Om ni vet att er avloppsanläggning behöver åtgardas och att tHistån d behöver sökas kan ni få rabatt, 
om ansökan inlämnas under hösten 2014 under förutsättning att förbud et!er föreläggande ej 

meddelats tidigare. 

För mer information 

Information om avloppsanläggningar och hur man ansöker om tillstånd för dem finns på vår 
hemsida www.miliovast.se. 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta: 

NN 

Telefon: 

E-post: mi!jokontoret@miljovast.se 

Med vänffg hälsn!ng 

Jan Moberg 
Förbundschef 

Utdragsbestyrkande 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum F ö rbun dsd i rektio n en 

Justerandes sign 

2014-09-25 

Bilaga 3, § 69, dnr. 2014/2926 

Reservation vid Miljöförbundet Blekinge Västs Direktions sammanträde 

den 25 september 2014. 

Ärende 4. 

l verksamhetspienen för 2014 framgår det tydligt att de limbaserade kontrollerna måste 

ökas. Lät mig citera: "Det finns en betydande potential som Inte utnyttjats." 

Om man ökar de limbaserade kontrollerna för 20.15 med det som fastslogs för 20M, slwl,le 

detta till stor dellösa Miljöförbundets ekonomi för 2015 Av halvårsredovisningen för 2014 

framgår det att varje kontrollant endast utfört ca 20 minuter i veckan på timbaserade 

kontroller. Verksamhetsplanen ~ng~r en timme och en kvort för att klara budget. 

Därefter ökar behovet av limbaserade kontroller succesivt under perioden. 

Kontrollverksamheten il r prioritet ett, för att uppfylla miljöbalkens krav. 

Med hänsyn till ovan, motsätter jag rnig en hojning av kostnadsfaktor K på 65 kr, dar 

utgångskravet var 100 kr. 

Undertecknads förslag ligger fast på 40 kr, varav 20 kr är inflations justering. 

/). "'/'. ,1' • /t<:., yiiN~~ V ~'"ti1.A·> 1'"-· 

ViCe on:ilöwtd~ l MIIJöförhundet Blekrnge Väst 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2014-11-18 

§ 243 2014/117 

H j ärtstartare i Hällaryd, Åryd, Sternö och Ringamåla samt Halahult 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att skriva avtal med berörda fastighetsägare 
om att h j ärtstartare får installeras på deras byggnader 

att införskaffa och underhålla bjärtstartare utomhus på Friskolan i Åryd, på affåren 
Matöppet i Hällaryd, på toalettbyggnaden på Sternö badplats och på Bygdegården i 
Halahult samt på Gamla skolan i Ringamåla 

att fastighetschefen får i uppdrag att se till så att installation av ström för uppvärmning 
av h j ärtstartarskåpen sker 

att anslå l 00 tkr för inköp av 5 bjärtstartare samt eventuell kostnad för installation av 
ström för värme till bjärtstartarskåpen som finansieras ur kommunstyrelsens anslag till 
förfogande får år 2014. 

Sammanfattning 

På uppdrag av kommunfullmäktige § 46/20 14-04-07 har kommunledningsförvaltningen 
utrett frågan om lämpliga platser för att placera bjärtstartare i Sternö samt 
Hällaryd/ Åryd. Under utredningens gång har det även framkommit önskemål från 
landsbygdsutvecklaren på näringslivsenheten om att placera ut bjärtstartare i Ringamåla 
samt Halahult då dessa orter saknar h j ärtstartare. 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten utrett frågan om 
lämpliga platser för h j ärtstartare i Hällaryd och Åryd, Ringamåla och Halahult samt 
Sternö. 

En fördel med att placera ut h j ärtstartarna utomhus på samtliga ovan nänmda platser är 
att de kommer kunna vara tillgängliga dygnet runt. Det som laävs är installation av 
ström för uppvärmning av h j ärtstartarsköpen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
fastighetskontoret är behjälplig med det då de har avtal med elektriker som de kan anlita 
för ändamålet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteslaivelse från administrativa chefen 2014-11-07. 



2014-11-07 

Bjärtstartare i Hällaryd, Åryd, Sternö och Ringamåla samt 
Halahult 

Bakgrund 

2014/117 

På uppdrag av kommunfullmäktige§ 46 2014-04-07 har 
kommunledningsförvaltningen utrett frågan om lämpliga platser får att placera 
h j ärtstartare i Sternö samt Hällaryd/ Åryd. Under utredningens gång har det även 
framkommit önskemål från Landsbygdsutvecklaren på näringslivsenheten om att 
placera ut bjärtstartare i Ringamåla samt Halahult då dessa orter saknar hjärtstartare. 

Förslag 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten utrett frågan om 
lämpliga platser för bjärtstartare i Hällaryd och Åryd, Ringamåla och Halahult samt 
Sternö. I Hällaryd finns det i dagsläget en bjärtstartare på Ekelunden och i Åryd finns 
en bjärtstartare i kyrkan. Kommunledningsförvaltningen föreslår att det placeras en 
bjärtstartare utomhus i skåp på friskolans yttersida och att kommunen ger friskolan 
ansvaret för den. Vidare toreslår kommunledningsförvaltningen att en bjärtstartare 
placeras utanför på affåren Matöppet i Hällaryd och att affärens personal får ansvaret 
för h j ärtstartaren. 

När det gäller Sternö kan badplatsen vara en lämplig plats att placera en hjärtstartare, 
då badplatsen är en välbesökt plats under sommarmånaderna och även andra årstider 
vistas folk där för promenader och rekreation. Förslagsvis placeras bjärtstartaxen på 
byggnaden får toaletterna som finns på badplatsen då el för uppvärmning finns 
tillgängligt där. 

I Halahult finns 256 invånare och orten har ingen registrerad bjärtstartare enligt 
bjärtstartarregistret Förslag har framkommit om att placera hjärtstartaren på utsidan 
av Bygdegården i Halahult. Bygdegården drivs av Halasjö hembygdsförening och 
förslagsvis ger kommunen föreningen ansvaret för hjärtstartaren. 

I Ringamåla finns det 53 7 invånare och även där finns inte heller någon registrerad 
bjärtstartare enligt bjärtstartregistret Ett förslag på placering av bjärtstartare i 
Ringamåla är att placera bjärtstartare på utsidan av Gamla skolan och ge Ringamåla 
hembygdsförening ansvaret för h j ärtstartaren. 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • Fax 0454-810 40 
E-post: kommunkansli@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se 
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En fördel med att placera hjärtstartarna utomhus på samtliga ovan nämnda platser är 
att de kommer kunna vara tillgängliga dygnet runt. Det som krävs är installation av 
ström för Uppvärnming av hjärtstartarskåpen. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
att fastighetsenheten är behjälplig med det då de har avtal med elektriker som de kan 
anlita för ändamålet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att sicriva avtal med berörda 
fastighetsägare om att hjärtstartare får installeras på deras byggnader 

att införskaffa och underhålla h j ärtstartare utomhus på Friskolan i Åryd, på affåren 
Matöppet i Hällaryd, på toalettbyggnaden på Sternö badplats och på Bygdegården i 
Halahult samt på Gamla skolan i Ringamåla 

att fastighetschefen får i uppdrag att se till så installation av ström för uppvärmning 
av h j ärtstartarskåpen sker 

att anslå l 00 tkr för inköp av 5 h j ärtstartare samt eventuell kostnad för installation av 
ström för värme till h j ärtstartarskåpen som finansieras ur kommunstyrelsen anslag 
till förfogande för år 2014 

I tjänsten 

Jens Odevall 
Administrativ chef 

Ameli Hultman 
Handläggare 
Kommunledningsförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 2014-11-18 

§ 244 2014/3236 

Cirkulationsplats/rondell Sölvesborgsvägen- Nyemöllevägen, begäran om 
ytterligare anslag för ledningsflytt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

310 

att den ökade utgiften med l ,3 mnkr för Cirkulationsplats/rondell Sölvesborgsvägen
Nyemöllevägen finansieras genom omprioritering av nämndens investeringsutrymme för 
åren 2015-2017 

att förändringen av projektets finansieringsbehov redovisas av tekniska nämnden i 
samband med boksluts beredningen. 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har beslutat att begära anslag om ytterligare l ,3 mnkr på grund av 
omfattande kostnader för ledningsflytt i samband med byggnation av ny väg mellan 
Nyemöllevägen och Strömmarondellen. 

Utgifter för byggnation av ny väg uppskattas till 2,5 mnkr och för flyttning av ledningar 
och transformation uppskattas kostnaden till 4,0 mnkr. Investeringsanslaget för projektet 
i år är 5,3 mnkr. 

Tekniska nämndens investeringsutrymme för åren 2015-2017 är drygt 105 mnkr. 
Ekonomichefen föreslår att den ökade utgiften finansieras genom en omprioritering av 
nämndens investeringsutrymme för åren 2015 - 2017. 

Beslutsunderlag 

• Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-10-09 
• Tekniska nämndens protokoll2014-09-24 § 149 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-10-28 § 172. 



2014-10-09 

Kommunstyrelsen 

Cirkulationsplats/rondell Sölvesborgsvägen - Nyemöllevägen. 

Bakgrund 
Telmiska nämnden har beslutat att hos kommunstyrelsen begära anslag om ytterligare 
l ,3 mnkr på gnmd av omfattande kostnader får ledningsflytt i samband med byggnation 
av ny väg mellan Nyemöllevägen och Strömmarondellen. Enligt uppgift avser begäran 
år 2015. 

Utgiften får byggnation av ny väg uppskattas till 2,5 mnkr och för flyttning av ledningar 
och transformatorstation uppskattas kostnaden till 4,0 mnla. Investeringsanslaget för 
projektet i år är 5,3 mnla. 

Överväganden och förslag 
Den totala investeringsbudgeten i år uppgår till nästan 151 mnla och för de kommande 
tre åren drygt 500 mnla. Detta är en för Karlshamns del väldigt hög nivå. 

Tekniska nämndens investeringsutrymme för åren 2015-2017 är drygt 105 mnla. Det 
borde därfår vara möjligt för nämnden att inom detta utrymme kunna omprioritera och 
därmed finansiera den ökade utgiften för projektet. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att den ökade utgiften med l ,3 mnkr för Cirkulationsplats/rondell Sölvesborgsvägen
Nyemöllevägen finansieras genom omprioritering av nämndens investeringsutrymme för 
åren 2015-2017 

att förändringen av projektets finansieringsbehov redovisas av tekniska nämnden i 
samband med bokslutsberedningen 

~~~ 
Ekonomichef 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • Fax 0454-810 40 
E-post: kommunkansli@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 14(20) 

Tekniska nämnden 2014-09-24 

TN § 149 
;20/ct / 3Z3~ 
zou.n98 

Ci.rlmlationsplats/rondell Sölvcsborgsvfigen-Nyemöllevägen 

Tclmislm nämndens beslut 

att hos ko1mnunstyrelsen begära anslag om ytterligare 1,3 mnkr på grund av omfattande 
kostnader for ledningsflytt i samband med byggnation av ny väg mellan Nyemöllevägen 
och Strömmarondellen 

att återrapportering sker 2015-01-28 

Sammanfattning 
Kostnaden för byggnationen av ny väg uppskattas till 2,5 mnkr. För att möjliggöra 
vägbyggnaden krävs flytt av fjärrvärmel.edningar, spillavloppsledning, teleledningar, 
bredbandsledning, elledningar och transformatorstation. Kostnaden för detta 
uppskattas till 4,0 mnkr. Totalkostnaden blir 6,5 mnkr, Investeringskontot har för 
närvarande 5,2 mnkr, d.v.s. ytterligare 1,3 mnkr kommer att behövas för att 
färdigställa projektet. 

Yrkande 
Ordforanden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsforslag. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per lngströmer daterad 2014-09-04 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Trafikingenjör Per logströmer 
Ekonom Lisa Sunesson 



~ 
KARLSHAMN 

Karlshamns 
kommun 

Nämnd 
Tekniska nämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2014-09·04 

Sida 1(1) 

Dnr: 2011/2198 

Datum Nr 
2014-09·24 

Kostnadsbedömning för ny väg mellan Nyemöllevägen och 
Strömmarondellen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslås besluta att begära anslag av kommunstyrelsen på 
ytterligare 1,3 Mkr p.g.a. omfattande kostnader för ledningsflytt i samband med 
byggnation av ny väg mellan Nyemöllevägen och Strömmarondell en. 

Sammanfattning 

Totalkostnaden för byggnation av ny väg mellan Nyemöllevägen och 
Strömmarondellen inklusive ledningsflytt hamnar 1,3 MKr över budget 

Bilagor 

Förslag till expediering 

Bakgrund och överväganden 

Kostnaden för byggnationen av ny väg uppskattas till 2,5 MKr. För att möjliggöra 
vägbyggnaden krävs flytt av fjärrvärmeledningar, spilledning, teleledningar, 
bredbandsledning, elledningar och transformatorstation. Kostnaden för detta 
uppskattas till4,0 MKr. Totalkostnaden blir 6,5 Mkr. Investeringskontothar för 
närvarande 5,2 Mkr, d.v.s. ytterligare 1,3 Mkr kommer att behövas för att 
färdigställa projektet. 

r Ingströme 
Trafikingenjör 

KARLSHAMNS KOMMUN 
Tillhör tekniska nämndens 
Beslut ./.Y.9.:?~.f. ..... § ... l/..9. ...... 
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Kommunstyrelsen 2014-11-18 

§ 245 2014/1211 

Motion om inrättande av whistleblowerfunktion i Karlshamns kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att bifalla motionens intentioner och 

att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja arbetet med att utarbeta interna rutiner eller 
vidta andra åtgärder som underlättar för visselblåsare att slå larm. 

Sammanfattning 

Marco Paulsson (M) föreslår i en motion daterad 2014-03-20 
att en whistleblowerfunktion inrättas i Karlshamns kommun och dess bolag i enlighet 
med motionens intentioner att kommunen ges i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder 
för genomförande av en extern upphandlad mottagarfunktion samt en intern 
utredningsfunktion av whistleblowerfunktion i enlighet med motionens intentioner. 

Marco Paulsson (M) menar att syftet med whistleblowerfunktionen är att säkerställa att 
allvarliga oegentligheter konnner fram i de fall den normala rutinen, där anmälan om 
allvarliga oegentligheter eller misstanke om sådana i första hand ska anmälas till 
närmaste chef. 

Motionen har varit remitterad till samtliga helägda bolag. stadsvapnet i Karlshamn AB 
har samordnat bolagens svar och beslutar 2014-10-07, §57, att inte ha något att erinra 
mot motionen samt att ställa sig positiv till att följa det beslut som Karlshamns konnnun 
välj er i frågan. 

Beslutsunderlag 

• Kommunjuristens tjänsteskrivelse 2014-10-21 
• Motion 2014-03-20 (M) 
• stadsvapnets protokoll2014-10-07 §57 
• Konnnunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-10-28 § 173. 



2014-10-21 

Kommunstyrelsen 

Motion om inrättande av whistleblowerfunktion i Karlshamns 
kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

att bifalla motionens intentioner och 

att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja arbetet med att utarbeta interna rutiner eller 
vidta andra åtgärder som underlättar för visselblåsare att slå larm. 

Bakgrund 

Marco Paulsson (M) föreslår i motion daterad 2014-03-20 
att en whistleblowerfunktion inrättas i Karlshamns kommun och dess bolag i enlighet 
med motionens intentioner och 
att kommunen ges i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för genomförande av en ex
tern upphandlad mottagarfunktion samt en intern utredningsfunktion av whistleblower
funktion i enlighet med motionens intentioner. 

Marco Paulsson (M) menar att syftet med whistleblowerfunktionen är att säkerställa att 
allvarliga oegentligheter kommer fram i de fall den normala rutinen, där anmälan om all
varliga oegentligheter eller misstanke om sådana i första hand ska anmälas till närmaste 
chef, inte fungerar. 

Motionen har varit remitterad till samtliga helägda kommunala bolag. stadsvapnet i 
Karlshamn AB har samordnat bolagens svar och beslutar 2014-10-07, §57, att inte ha 
något att erinra mot motionen samt att ställa sig positiv till att följa det beslut som Karls
hamns kommun väljer i frågan. 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • Fax 0454-810 40 
E-post: kommunkansli@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se 
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Frågan om ett stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden 
har varit föremål för en statlig utredning (Visselblåsare SOU 2014:31). Bal,grunden och 
motiven till förslagen är följande: 

• Det salmas en särskild skyddslagstiftning för arbetstagare som slår larm 
• Visselblåsning är ett viktigt samhällsintresse 
• Arbetstagare avstår ofta från att slå larm 
• Det behövs ett förstärkt skydd och tydligare regler. 

Följande utgångspunkter har särskilt beMtats i utredningsarbetet: 
• Arbetstagares skydd vid larm om allvarliga missförhållanden behöver förstärkas 
• Reglerna ska vara tydliga och lättillämpade. 
• Hänsyn till skyddsvärda intressen, t ex arbetsgivarens intresse av att undvika 

renommeskador, ska ske genom en rimlig avvägning mellan olika intressen. 
• Det stärkta skyddet ska i möjligaste mån regleras i kollektivavtal. 

Förslagen i korthet: 
• En ny arbetsrättslig lag antas om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om 

allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet 
• En ny regel i arbetsmiljölagen (1977: 1160) införs, som innebär en skyldighet för 

arbetsgivare att se till att det finns rutiner för interna larm om allvarliga 
missförhållanden eller vidta andra åtgärder som underlättar sådana larm 

• Regler till skydd för identiteten på de arbetstagare som slår larm om allvarliga 
missförhållanden ska införas. 

Den nya arbetsrättsliga lagen ska ge rätt till skadestånd om arbetstagaren drabbas av re
pressalier efter ett larm. Lagen är ett stärkt skydd och begränsar inte den rätt som till
kommer var och en enligt grundlagarna eller Europakonventionen. Lagen begränsar inte 
heller arbetstagarens möjligheter att vända sig till facket eller en myndighet. Lagen gör 
skillnad mellan externa och interna larm. 

För stärkt skydd vid externa larm ska följande förutsättningar vara uppfyllda: 
• Larmet ska avse allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet 
• Arbetsgivaren ska ha slagit larm internt först 
• Arbetstagaren ska ha fog för uppfattningen att sal,förhållandena i larmet är riktiga. 

Externa larm innebär att arbetstagaren offentliggöra uppgifter (publicerar i något me
dium) eller vänder sig till en myndighet. Att slå larm innebär mer än vad som sägs i ett 
vanligt samtal. Arbetsgivaren har inte efter internt larm vidtagit skäliga åtgärder för att 
komma till rätta med missförhållandena. Frågan om fog föreligger avgörs utifrån en 
objektiv måttstock. 

För stärkt skydd vid interna larm ska följande förutsättning vara uppfylld: 
• Det ska vara fråga om ett larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens 

verksamhet. 

Här ställs inte något krav på särskilt kunskapsunderlag. Arbetstagaren vänder sig till ar
betsgivaren eller en representant för denne och använder sig av arbetsgivarens interna ru
tiner för rapportering. 

Larm till arbetstagarorganisationer innebär att arbetstagaren vänder sig till en arbetsta
garorganisation, där arbetstagaren är medlem och som har kollektivavtal med arbetsgiva
ren. 
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Utredningen föreslår att man får göra undantag från lagen vid brott. Lagen skyddar mot 
repressalier från arbetsgivaren och sanktionen är skadestånd för arbetsgivaren. Avvikelse 
från lagen får göras i centrala kollektivavtal. Mål om tillämpning av lagen ska handläggas 
enligt lagen om rättegång i arbetstvister och det föreslås att det i lagen införs en regel om 
tystnadsplikt för den som mottagit ett internt larm enligt arbetsgivarens interna rapporte
ringsrutiner. 

Sintsatser 

Ett stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden är på väg 
att befästas genom lagändringar. Mot den bakgrunden och i avvaktan på detta kan Karls
hamns kommun börja utarbeta interna rutiner eller vidta andra åtgärder som underlättar 
för visselblåsare att slå larm. 



\'\).rf'V 
moderaterna 

2014-03-20 

Motion om inrättande av whistleblowerfunktion i Karlshamns kommun 

Det finns ingen generell definition av begreppet whistleblowing. Datainspektionen 
har ansett att begreppet omfattar särskilda rapporteringskanaler som inrättas i syfte 
att underlätta för anställda att anmäla misstänka brott mot såväl arbetsgivarens egen 
uppförandekod som mot nationell lag. 

Syftet med en whistleblowerfunktion är att säkerställa att allvarliga oegentligheter 
kommer fram i de fall den normala rutinen, där anmälan om allvarliga oegentligheter 
eller misstanke om sådana i första hand ska anmälas till närmaste chef, inte fungerar. 
Whistleblowerfunktionen är på så sätt ett komplement till ett redan befintligt system i 
den interna förvaltningen. Whistleblowerfunktionen är begränsad till att omfatta endast anmälan 
om särskilt allvarliga oegentligheter vilka ska gälla person/er i ledande ställning eller i 
nyckelpositioner. 

Moderaterna föreslår att en whistleblowerfunktion för Karlshamns kommunkoncern består 
av en extern upphandlad mottagarfunktion samt en intern utredningsfunktion, i vilken också ingår 
en extern medverkande representant. 

AndersEnglesson (MP) har tidigare inkommit med en motion angående mutor. Vi moderater vill 
gå ett steg längre och inrätta en whistleblowerfunktion för kommunanställda i förvaltningar och 
bolag samt förtroendevalda för anmälningar av allvarliga oegentligheter. 

Utredningen av motionen får visa hur det skall organiseras, en internt placerad funktion, en extern 
funktion eller en kombination av de båda. För att kunna ta ställning behövs inhämtande av 
synpunkter från de fackliga organisationerna, förvaltningsledningarna samt de kommunala 
bolagen. l linköpings kommun som just inrättade en sådan funktion tillstyrkte samtliga förslaget 
om inrättande av en whistleblowerfunktion, dock med vissa skiljaktigheter gällande utformningen 
av densamma. Förslaget innebär nu att whistleblowerfunktionen för Linköpings kommunkoncern 
inrättas med en extern upphandlad mottagarfunktion samt en intern utredningsfunktion, i vilken 
också ingår en extern medverkande part. 

En kombination av extern mottagarfunktion och intern utredningsfunktion är den 
mest förekommande i de kommuner som har inrättat en whistleblowerfunktion. Först 
med att inrätta en sådan funktion år 2011 var Göteborg som har en extern mottagarfunktion i form 
av en advokatbyrå samt en intern utredningsfunktion. Vid två tillfällen har Göteborg utvärderat 
funktionen och efter den senaste delrapporten av den 18 februari 2013 framgår att Göteborg stad 
är belåtna med funktionen såsom den har sett ut och föreslår att fortsätta med samma system som 
de haft sedan 2011. 

Därefter har de dock utökat sin interna utredningsfunktion med en extern medverkande 
representant. Totalt per den l januari 2013 har Göteborg stad fått in 46 tips, varav 29 via extern 
mottagarfunktion och 18 via andra kanaler. Av dessa har ett av tipsen föranlett en 
polisanmälan och några har lett till kritiska uttalanden från utredningsgruppen. 
Vissa tips har fått avskrivas med anledning av att de varit för vaga eller visat sig inte 
stämma med fakta och andra har avskrivits då de inte ansetts vara sådana att de ska 
handläggas av funktionen. 

Såvitt linköpings kommun vet har en statlig myndighet upphandlat en extern 
mottagarfunktion. Endast en kommun har inrättat funktionen helt och hållet internt. 



En helt och hållet extern whistleblowerfunktion är vanligt inom den privata sektorn, 
men för linköpings kommun är det inte känt om någon kommun har inrättat s'1n 
funktion på det sättet. 

Moderaterna i Karlshamn uppfattar att Karlshamns kommun strävar efter att ha en organisation 
som bygger på dialog, samspel och öppenhet och som stöds av en förtroendeingivande och tydlig 
ledning på alla nivåer. 

Moderaterna i Karlshamn föreslår att en whistleblowerfunktion för kommunen såväl som för 
bolagen består av en extern upphandlad mottagarfunktion samt en intern 
utredningsfunktion, i vilken också ingår en extern medverkande part, samt att 
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för genomförande av 
whistleblowerfunktion i enlighet med upprättat förslag. 

Det kan inte med exakthet redogöras för hur kostnaderna för inrättade av denna funktion 
kommer att se ut. Den externa mottagarfunktionen och extern part i den interna 
utredningsfunktionen behöver upphandlas. Med utgångspunkt i Göteborg stads redov'1sade 
kostnader så beräknas kostnaderna för inrättande av whistleblowerfunktion för Karlshamns 
kommunkoncern inte överstiga mer än ca 25- 30 000 kr per år. Kostnaderna bedömer 
Moderaterna skall kunna täckas inom kommunstyrelsens budgetram. 

l linköpings kommun har samråd vidare skett med fackliga representanter som samtliga tillstyrker 
förslaget om inrättade av whistleblowerfunktion. Dessa har förordat en whistleblowerfunktion 
med en extern mottagarfunktion, med hänvisning till bland annat medarbetarperspektivet samt 
trygghet och rättssäkerhet för medarbetarna. 

Uppföljning och utvärdering bör göras av inrättad whistleblowerfunktion efter sex 
månader efter samtlig personal blivit informerade och funktionen initierats och därefter på nytt 
efter sex månader. 
MBL: Information enligt MBL§ 19 är en förutsättning innan införandet 
LÄNKAR 
Länk till Datainspektionens föreskrift DIFS 2010:1: 
http :/ /www .datainspektionen .se/Docu ments/ datai nspekti o nen-foreskrifter-2010-l.pdf 
Länk till Datainspektionens vägledning rörande whistleblowingsystem: 
http :/ /www .data inspektion en .se/Docu ments/vagled ni ng-wh istlebl owi ng.pdf 
Länk till Datainspektionens vägledning rörande personuppgifter i arbetslivet: 
http://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-pul-arbetslivet.pdf 

Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar 
An Whistleblowerfunktion inrättas i Karlshamns kommun och dess bolag i enlighet med 
motionens intentioner. 
An Kommunen ges i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för genomförande av en extern 
upphandlad mottagarfunktion samt en intern utredningsfunktion av whistleblowerfunktion i 
enlighet med motionens intentioner 

Marco Paulsson (M) 
Gruppledare 



STADSV APNET I KARLSHAMN AB PROTOKOLL nr 6 

2014-10-07 

§ 57 Beslutsärenden 

l. Motion om inrättande av whistleblowerfunktion i Karlshamns kommun - Marco 
Paulsson, Dnr:2014/1211 

Styrelsen for stadsvapnet i Karlshamn AB beslutar • 
att inte ha något att erinra mot motionen samt 

att ställa sig positiv att folja det beslut som Karlshamns kommun väljer i frågan. 

Sammanfattning 
stadsvapnet i Karlshamn AB och dess helägda bolag har mottagit motionen angående att 
inrätta en whistleblowerfunktion for Karlshamns kommunkoncern. Följande svar har 
inkommit från dotterbolagen. 

• 
Karlshamn Energi AB: Bolaget har intet emot att det inrättas en whistleblowerfimktion så 
länge som man kao haotera integritetsfrågor och felaktiga aomälningar på ett professionellt 
sätt. Funktionen bör fi.mgera for kommunen som helhet. 

Karlshanmsbostäder AB: Bolaget anser att detta är en ren ägarfråga. Det beslut som 
kommunfullmäktige aotar kommer bolaget att efterfolja. Det är dock viktigt att de fackliga 
organisationerna är med på forslaget eftersom det kan forekomma situationer som märkbart 
och orättvist kan påverka den enskilda medarbetaren. En beredskap for dessa situationer 
bör ingå i arbetsmiljöarbetet 

Karlshamns Hamn AB: Bolaget har inte något emot att Karlshamns kommnn tillsätter en 
whistleblowefunktion. Bolaget har ingen erfarenhet av hur en sådan funktion bör utformas 
utan aoser att "best practice" bör gälla med erfarenheter från andra kommuner for att nå 
målet och en kostnadseffektiv orgaoisation. Hänsyn bör tas vid inrättaodet till att 
affårshemligheter, där de foljer etik och lagstiftning inte läcker ut offentligt, som skadar 
fortroende och kundrel ationer. 

Karlshamnsfastigheter AB: Bolaget har inget att erinra till de1111a motion utao ställer sig 
positiv till att bifalla motionen i sin helhet. 

Samtliga bolag ställer sig positiva till att en whistleblowerfunktion inrättas med hänsyn 
tagen till integritets frågor, felaktiga aomälningar, affårshemligheter m m. 

Bakgrund 
Motionen tar upp frågan om att inrätta en whistleblowerfunktion i Karlshamns kommun
koncern for att säkerställa att allvarliga oegentligheter kommer fram i de fall den normala 
rutinen, där amnälan om allvarliga oegentligheter eller misstaoke om sådaoa i forsta hand 
ska amnälas till närmaste chef, inte fungerar. 

4(9) 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 312 

Kommunstyrelsen 2014-11-18 

§ 246 2014/3396 

Renhållningstaxa för 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta förslaget till Renhållningstaxa att gälla fr.o.m. 2015-01-0 l. 

Sammanfattning 

Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. Vid 
styrelsemöte den 9 oktober 2014 redovisades förslag till renhållningstaxa 2015. 
styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa 2014 med följande ändringar 
för Karlshamn: 

Renhållningstaxan för Maximiljö föreslås oförändrad 
Övriga taxor föreslås en höjning med 2 %. 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse från VD Västblekinge Miljö AB 2014-10-16 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2014-10-28 § 174. 



~ v mab 
västblekinge miljö ab 

Karlshamn kommun 
Rådhuset 
374 81 Karlshamn 

Renhållningstaxa för 2015 

Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 

Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 9 oktober 2014 förslag till 
renhållningstaxa 2015 för kommunerna Karlshamn, Olofsirörn och Sölvesborg. styrelsen 
beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa 2015 med följande förändringar för 
Karlshamn: 

Renhållningstaxan för Maximiljö föreslås oförändrad. 
Övriga taxor föreslås en höjning med 2% . 

Västblekinge Miljö AB föreslår respektive kommun att besluta ny renhållningstaxa 2015 enligt 
ovanstående att gälla från den 1 januari 2015. 

Postadress 

Box 56 

375 91 Mörrum 

Besöksadress 
Internet 
Perstorp 
www.vmab.se 
Mörrum 

Telefon 

0454-593 50 

Fax E-post 

0454-593 51 kundtjanst@vmab.se 



VMAB PROTOKOLL 2014-10-09 

§ 50 Förslag renhållningstaxor 2015 

styrelsens beslut: 

att besluta enligt förslaget. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Förslag på renhållningstaxor för 2015 ska inlämnas till kommunerna för beslut i respektive 
kommunfullmäktige, senast den 31 oktober. Taxorna träder i kraft den 1 januari 2015. 

Enligt förslaget 

Renhållningstaxan för Maximiljö föreslås oförändrad. 

Övriga renhållningstaxor föreslås höjas med 2 %. 

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED VMAB 2014-10-09 SIGN. 

/tf 



Förslag till renhållningstaxor 
2015 

• Förslag till kommunerna senast den 31 oktober att 
gälla från den 1 januari 2015 

" Renhållningstaxan för Maxi-miljö föreslås att inte 
höjas 

@ Övriga renhållningstaxor föreslås en höjning med 2% 

• Renhållningstaxorna är beräknade +/- O kr 

vm ab 
""------------------------ västb!eklngemiljöab 

-------------------- ---- --- ------.-------------------------------



RENHALLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2013 

Varje kommun är enligt 15 kap 8§ Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande 
av hushållsavfalLKommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen 
samt i kommunens renhållningsföreskrifter. Karlshamns kommun har uppdragit åt 
Västblekinge Miljö AB att svara för kommunens åligganden enligt denna paragraf. 
l händelse nedanstående taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift skall avgift 
erläggas enligt överenskommelse varvid gällande entreprenadavtal skall utgöra grund. 
Dessutom skall behandlingsavgifter samt administrationskostnader erläggas. 
Hämtning och bortforsling skall göras genom Västblekinge Miljö AB eller dess 
entreprenör. 
Samtliga avgifter är inkluderade med 25 % lagstadgad mervärdesskatt. 
Angivna avgifter är antagna av kommunfullmäktige i Karlshamn den xxxxxxxx 2014 § ..... 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Renhållningstaxan beslutas av kommunfullmäktige. 
Avgifter enligt renhållningstaxan faktureras av Karlshamn Energi på uppdrag av 
Västblekinge Miljö AB. 
Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall enligt renhållningstaxan betalas mot 
räkning till Karlshamn Energi AB minst en gång varannan månad. Mindre avgift 
en gång per år. 
Den årliga avgiften för ordinarie tömning av enskilda avlopp faktureras 
tillsammans med avgiften för hushållsavfall. 
Övriga avgifter (som inte omfattas av renhållningstaxan) betalas efter anmodan från 
Västblekinge Miljö AB. 

Hämtningsintervall och storlek på behållare bestäms utifrån avfallslämnarens behov och 
vad som framgår av de kommunala renhållningsföreskrifterna. 
Hämtningsintervall för slam skall vara minst en gång per år. Längre hämtningsintervall 
beslutas av Miljöförbundet Blekinge Väst. 

Om sopbehållaren -vid ordinarie hämtningstillfälle - inte har använts sedan föregående 
hämtningstillfälle och hämtning inte behövs, har ändå hämtningsskyldigheten fullgjorts rent 
taxemässigt. Samma sak gäller om sopbehållaren inte varit tillgänglig. 

Fastighetsägaren ombesörjer all rengöring av soprum eller annan uppställningsplats 
för sopbehållare. Rengöring av sopkärlen görs av fastighetsägaren. 
Behållare får icke fyllas så att dess lock icke kan tillslutas väl eller så att hämtning och 
bortforsling försvåras. 
Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla transportvägen till behållarens uppställnings
plats i framkomligt skick. 
Gångvägstillägg räknas från sophämtningsfordonets normala uppställningsplats till 
behållarens uppställningsplats. 
Västblekinge Miljö AB tillhandahåller kärl och behållare för avfallshanteringen. Fast 
installation, tex markbehållare, byggnader, bekostas av fastighetsägaren. 
Om inte annat överenskommits skall kärlet placeras vid hämtplatsen på hämtnings
dagen senast klockan 07:00. 

l övrigt hänvisas till de kommunala renhållningsföreskrifterna. 



HUSHALLSAVFALL 

villa och fritid 
typ kärl frekvens exkl moms taxa 
mini 140K mat 10 

140K rest 10 1 168,00 kr 1 460,00 kr 
140K mat 26 
140K rest 26 2 160,00 kr 2 700,00 kr 
140K mat 26 l 
240K rest 26 2 336,00 kr 2 920,00 kr 
140K mat 26 
370K rest 26 2 496,00 kr 3 120,00 kr 

maxi 370K2 mat 10 ' 

370K 1 5 1 080,00 kr 1 350,00 krl 
370K2 mat 26 l 

! 

370K 1 13 1 840,00 kr 2 300,00 kr' 
190K rest 26 extra rest 832,00 kr 1 040,00 kr 

dispens 80-140K 13 egen omhändertag. av mat 1 128,00 kr 1 410,00 kr 
o sort 140K 10 1 664,00 kr 2 080,00 kr 

190K 10 2 248,00 kr 2 810,00 kr 
240K 10 2 248,00 kr 2 810,00 kr 
370K 10 3 000,00 kr 3 750,00 kr 
660K 10 4 748,00 kr 5 935,00 kr 
140K 26 2 996,00 kr 3 745,00 kr 
190K 26 4 080,00 kr 5 100,00 kr 
240K 26 4 080,00 kr 5 100,00 kr 
370K 26 5 412,00 kr 6 765,00 kr 
140K 52 5 828,00 kr 7 285,00 kr 
190K 52 7 988,00 kr 9 985,00 kr 
240K 52 7 988,00 kr 9 985,00 kr 
370K 52 10 652,00 kr 13 315,00 kr 

gemensarr k s liten mat+rest+producent 1 384,00 kr 1 730,00 kr 
k s stor mat+rest+producent 1 504,00 kr 1 880,00 kr 
k s fritid mat+rest+producent 1 060,00 kr 1 325,00 kr 
k s komp o dispens egen kompost 1 256,00 kr 1 570,00 kr 
l b land.perm mat+rest+producent 1 384,00 kr 1 730,00 kr 



l b fritid mat+rest+producent 
l b kompo dispens egen kompost 

miljöavgift avser fastighet som är befriad 
från sophämtning genom dispens 
eller annan orsak 

För abonnemang med matavfallskärl ingår påse för matavfall 

45K 
45 K 

flerbostad, övriga 
typ kärl 
mat 140K 

140K 
molok 1000 
140K 
molok 1000 
140K 
molok 1000 

storkök 140K 
140K 
140K 
140K 
140K 
140K 
140K 
140K 
140K 

rest 240K 
370K 
660K 
molok 1000 
molok 3000 
molok 5000 
C4-5 m, 

C6-8 m3 

C10 m" 

frekvens 
10 
26 
26 
52 
52 
104 
104 
26 
52 
104 
26 
52 
104 
26 
52 
104 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 

vid tomtgräns 
vid tomtgräns 

övrigt 
kombination med rest 
kombination med rest 
kombination med rest 
kombination med rest 
kombination med rest 
kombination med rest 
kombination med rest 

nkl 71 påse 
inkl 71 påse 
inkl 71 påse 
in kl 451 säck 
inkl 451 säck 
inkl 451 säck 
inkl 451 säck och kärlbyte 
inkl 451 säck och kärlbyte 
inkl 451 säck och kärlbyte 
med matavfall eller egen kompost 
med matavfall eller egen kompost 
med matavfall eller egen kompost 
med matavfall eller egen kompost 
med matavfall eller egen kompost 
med matavfall eller egen kompost 

med matavfall eller egen kompost 
med matavfall eller egen kompost 
med matavfall eller egen kompost 

-·~~~-~------·. 

1 060,00 kr 
1 256,00 kr 

520,00 kr 

2 664,00 kr 
6 360,00 kr 

exkl moms 
568,00 kr 

1 584,00 kr 
6 160,00 kr 
2 996,00 kr 

12 316,00 kr 
6 592,00 kr 

27 100,00 kr 
2 580,00 kr 
4 828,00 kr 

10 620,00 kr 
2 704,00 kr 
5 412,00 kr 

10 820,00 kr 
3 664,00 kr 
7 324,00 kr 

14 648,00 kr 
632,00 kr 
736,00 kr 
968,00 kr 

7 076,00 kr 
9 156,00 kr 

10 820,00 kr 

9 572,00 kr 
13 316,00 kr 
16 232,00 kr 

1 325,00 kr 
1 570,00 kr 

650,00 kr 

3 330,00 kr 
7 950,00 kr 

taxa 
710,00 kr 

1 980,00 kr 
7 700,00 kr 
3 745,00 kr 

15 395,00 kr 
8 240,00 kr 

33 875,00 kr 
3 225,00 kr 
6 035,00 kr 

13 275,00 kr 
3 380,00 kr 
6 765,00 kr 

13 525,00 kr 
4 580,00 kr 
9 155,00 kr 

18 310,00 kr 
790,00 kr 
920,00 kr, 

1 210,00 kr 
8 845,00 kr 

11 445,00 kr 
13 525,00 kr 

11 965,00 kr 
16 645,00 kr 
20 290,00 kr 



rest 140K 13 med matavfall eller egen kompost 800,00 kr 1 000,00 kr 
240K 13 med matavfall eller egen kompost 924,00 kr 1 155,00 kr 
370K 13 med matavfall eller egen kompost 1 108,00 kr 1 385,00 kr 
660K 13 med matavfall eller egen kompost 1 516,00 kr 1 895,00 kr 
molok 1000 13 med matavfall eller egen kompost 8 228,00 kr 10 285,00 kr 
molok 3000 13 med matavfall eller egen kompost 10 664,00 kr 13 330,00 kr 
molok5000 13 med matavfall eller egen kompost 13 096,00 kr 16 370,00 kr 
C4-5 m" 13 med matavfall eller egen kompost 11 476,00 kr 14 345,00 kr 
C6-8 m3 13 med matavfall eller egen kompost 16 416,00 kr 20 520,00 kr 
C10 m" 13 med matavfall eller egen kompost 19 996,00 kr 24 995,00 kr 

rest 140K 26 med matavfall eller egen kompost 1 348,00 kr 1 685,00 kr 
240K 26 med matavfall eller egen kompost 1 592,00 kr 1 990,00 kr 
370K 26 med matavfall eller egen kompost 1 964,00 kr 2 455,00 kr 
660K 26 med matavfall eller egen kompost 2 776,00 kr 3 470,00 kr 
molok 1000 26 med matavfall eller egen kompost 16 212,00 kr 20 265,00 kr 
molok 3000 26 med matavfall eller egen kompost 21 076,00 kr 26 345,00 kr 
molok 5000 26 med matavfall eller egen kompost 25 948,00 kr 32 435,00 kr 
C4-5 m3 26 med matavfall eller egen kompost 22 700,00 kr 28 375,00 kr 
C6-8 m3 26 med matavfall eller egen kompost 32 576,00 kr 40 720,00 kr 
C10 m" 26 med matavfall eller egen kompost 39 744,00 kr 49 680,00 kr 

rest 140K 52 med matavfall eller egen kompost 2 448,00 kr 3 060,00 kr 
240K 52 med matavfall eller egen kompost 2 932,00 kr 3 665,00 kr 
370K 52 med matavfall eller egen kompost 3 676,00 kr 4 595,00 kr 
660K 52 med matavfall eller egen kompost 5 304,00 kr 6 630,00 kr 
??OK 52 ingen nyteckning av 7701 abon_ 6 036,00 kr 7 545,00 kr 
molok 1000 52 med matavfall eller egen kompost 32 172,00 kr 40 215,00 kr 
molok 3000 52 med matavfall eller egen kompost 41 904,00 kr 52 380,00 kr 
molok5000 52 med matavfall eller egen kompost 51 644,00 kr 64 555,00 kr 
C4-5 m3 52 med matavfall eller egen kompost 45 152,00 kr 56 440,00 kr 
C6-8 m3 52 med matavfall eller egen kompost 64 900,00 kr 81 125,00 kr 
C10 m" 52 med matavfall eller egen kompost 79 236,00 kr 99 045,00 kr 

rest 140K 104 med matavfall eller egen kompost 5 380,00 kr 6 725,00 kr 
240K 104 med matavfall eller egen kompost 6 456,00 kr 8 070,00 kr 
370K 104 med matavfall eller egen kompost 8 084,00 kr 10 105,00 kr 
660K 104 med matavfall eller egen kompost 11 664,00 kr 14 580,00 kr 
molok 1000 104 med matavfall eller egen kompost 70 772,00 kr 88 465,00 kr 
molok 3000 104 med matavfall eller egen kompost 92 196,00 kr 115 245,00 kr 

-------------- ----------~-- ------



molok 5000 104 med matavfall eller egen kompost 113 620,00 kr 142 025,00 kr 
C4-5 m" 104 med matavfall eller egen kompost 99 336,00 kr 124 170,00 kr 
C6-8 m3 104 med matavfall eller egen kompost 142 780,00 kr 178 475,00 kr 
C10 m3 

104 med matavfall eller egen kompost 174 324,00 kr 217 905,00 kr 
o sort 240K 10 2 248,00 kr 2 810,00 kr 

370K 10 2 996,00 kr 3 745,00 kr 
660K 10 4 744,00 kr 5 930,00 kr 
molok 1000 10 11 652,00 kr 14 565,00 kr 
molok 3000 10 14 980,00 kr 18 725,00 kr 
molok 5000 10 18 312,00 kr 22 890,00 kr 
C4-5 m" 10 16 648,00 kr 20 810,00 kr 
C6-8 m3 10 19 976,00 kr 24 970,00 kr 
C10 m3 

10 22 472,00 kr 28 090,00 kr 
o sort 240K 26 3 436,00 kr 4 295,00 kr 

370K 26 4 576,00 kr 5 720,00 kr 
660K 26 7 096,00 kr 8 870,00 kr 
molok 1000 26 27 008,00 kr 33 760,00 kr 
molok3000 26 36 624,00 kr 45 780,00 kr 
molok 5000 26 43 488,00 kr 54 360,00 kr 
C4-5 m, 26 39 368,00 kr 49 210,00 kr 
C6-8 m3 26 47 608,00 kr 59 510,00 kr 
C10 m3 

26 54 476,00 kr 68 095,00 kr 
osort 140K 52 5 412,00 kr 6 765,00 kr 

240K 52 6 244,00 kr 7 805,00 kr 
370K 52 8 324,00 kr 10 405,00 kr 
660K 52 12 900,00 kr 16 125,00 kr 
molok 1000 52 49 108,00 kr 61 385,00 kr 
molok 3000 52 66 584,00 kr 83 230,00 kr 
molok 5000 52 79 072,00 kr 98 840,00 kr 
C4-5 mo 52 71 580,00 kr 89 475,00 kr 
C6-8 m3 52 86 560,00 kr 108 200,00 kr 
C10 m3 

52 99 048,00 kr 123 810,00 kr 
o sort 140K 104 11 900,00 kr 14 875,00 kr 

240K 104 13 732,00 kr 17 165,00 kr 
370K 104 18 312,00 kr 22 890,00 kr 
660K 104 28 380,00 kr 35 475,00 kr 

'--~~-----------" 



molok 1000 104 
molok 3000 104 
molok 5000 104 

C4-5 m' 104 
C6-8 m3 104 
C10 m, 104 

tillägg 
avgift för 5 extra hämtningar vecka 25-34 -
typ kärl frekvens övrigt 

rest 140 K 5 
190 K 5 
240 K 5 
370 K 5 
660 K 5 
mini 1+2 5 
maxi2 5 

osorterat 140 K 5 
190 K 5 
240 K 5 
370 K 5 
660 K 5 

mat 140 K 5 i kombination med rest 
140 K 5 

rest molok1m3 5 
molok3m3 5 
molok5m3 5 
C4-5 m3 5 
C6-8 m3 5 

C10 m3 5 

extra hämtning kärl och behållare 
rest 1140 K 1 

190 K 1 
240 K 1 
370 K 1 

1 08 036,00 kr 
146 488,00 kr 
173 956,00 kr 

157 476,00 kr 
190 436,00 kr 
217 900,00 kr 

exkl moms 
376,00 kr 
456,00 kr 
544,00 kr 
624,00 kr 
704,00 kr 
456,00 kr 
456,00 kr 
752,00 kr 
912,00 kr 

1 080,00 kr 
1 248,00 kr 
1 416,00 kr 

376,00 kr 
496,00 kr 

2 552,00 kr 
5 048,00 kr 
8 064,00 kr 
8 480,00 kr 

11 344,00 kr 
13 940,00 kr 

61,60 kr 
61,60 kr 
76,80 kr 

101,60 kr 

135 045,00 kr 
183110,00kr 
217 445,00 kr 

196 845,00 kr 
238 045,00 kr 
272 375,00 kr 

taxa l 
470,00 kr 
570,00 kr 
680,00 krj 
780,00 kr! 
880,00 krl 
570,00 kr 
570,00 kr 
940,00 kr 

1 140,00 kr 
1 350,00 kr 
1 560,00 kr 
1 770,00 kr 

470,00 kr 
620,00 kr 

3 190,00 kr 
6 310,00 kr 

10 080,00 kr 
10 600,00 kr 

14180,00kr 
17 425,00 kr 

77,00 kr 
77,00 kr 
96,00 kr 

127,00 kr 

---- ·~--·--·----



660 K 1 134,40 kr 168,00 kr 
mini 1 101,60kr 127,00 kr 
maxi 1 101,60kr 127,00 kr 
C4-5 m3 1 1 456,00 kr 1 820,00 kr 
C6-8 m3 1 1 704,00 kr 2 130,00 kr 
C10 m3 1 2 000,00 kr 2 500,00 kr 
molok1m3 1 1 840,00 kr 2 300,00 kr 
molok3m3 1 1 840,00 kr 2 300,00 kr 
molok5m3 1 1 840,00 kr 2 300,00 kr 
latrin 1 - 292,00 kr 365,00 kr 

osorterat 140 K 1 118,40 kr 148,00 kr 
190 K 1 118,40 kr 148,00 kr 
240K 1 152,00 kr 190,00 kr 
370 K 1 200,00 kr 250,00 kr 
660 K 1 264,00 kr 330,00 kr 
C4-5 m3 1 2 912,00 kr 3 640,00 kr 
C6-8 m3 1 3 412,00 kr 4 265,00 kr 
C10 m3 1 3 992,00 kr 4 990,00 kr 
molok1m3 1 3 680,00 kr 4 600,00 kr 
molok3m3 1 3 680,00 kr 4 600,00 kr 
molok5m3 1 3 680,00 kr 4 600,00 kr 

Mat 140 K 1 i kombination med rest 61,60 kr 77,00 kr 
140 K 1 118,40 kr 148,00 kr 

gångväg 
Rest 2-10m 10 32,80 kr 41,00kr 
Osorterat 11-20 m 10 65,60 kr 82,00 kr 
Mat 21-40 m 10 118,40 kr 148,00 kr 

41-60m 10 168,00 kr 210,00 kr 
61-80m 10 216,00 kr 270,00 kr 
81-100 10 264,00 kr 330,00 kr 
2-10m 26 88,00 kr 110,00kr 
11-20 m 26 172,00 kr 215,00 kr 
21-40 m 26 304,00 kr 380,00 kr 
41-60m 26 432,00 kr 540,00 kr 
61-80m 26 564,00 kr 705,00 kr 
81-100 26 688,00 kr 860,00 kr 

---~--·-·---



2-10m 52 172,00 kr 215,00 kr 
11-20 m 52 348,00 kr 435,00 kr 
21-40 m 52 608,00 kr 760,00 kr 
41-60m 52 780,00 kr 975,00 kr 
61-80 52 952,00 kr 1 190,00 kr 
81-1 OOm 52 1 128,00 kr 1 410,00 kr 
2-10m 104 348,00 kr 435,00 kr 
11-20 m 104 692,00 kr 865,00 kr 
21-40 m 104 1 212,00 kr 1 515,00 kr 
41-60 104 1 728,00 kr 2 160,00 kr 
61-80 104 2 252,00 kr 2 815,00 kr 
81-100 104 2 772,00 kr 3 465,00 kr 

Maxi 2-10m 10 52,80 kr 66,00 kr 
11-20 m 10 104,00 kr 130,00 kr 
21-40 m 10 176,00 kr 220,00 kr 
41-60 m 10 248,00 kr 310,00 kr 
61-80 m 10 328,00 kr 410,00 kr 
81-100m 10 400,00 kr 500,00 kr 
2-10m 26 132,00 kr 165,00 kr 
11-20 m 26 260,00 kr 325,00 kr 
21-40 m 26 452,00 kr 565,00 kr 
41-60 m 26 648,00 kr 810,00 kr 
61-80 m 26 844,00 kr 1 055,00 kr 
81-100 m 26 1 040,00 kr 1 300,00 kr 

Mini 2-10m 10 69,60 kr 87,00 kr 
11-20 m 10 136,00 kr 170,00 kr 
21-40 m 10 232,00 kr 290,00 kr 
41-60 m 10 336,00 kr 420,00 kr 
61-80 m 10 432,00 kr 540,00 kr 
81-100 m 10 536,00 kr 670,00 kr 
2-10m 26 172,00 kr 215,00 kr 
11-20 m 26 348,00 kr 435,00 kr 
21-40 m 26 608,00 kr 760,00 kr 
41-60 m 26 864,00 kr 1 080,00 kr 
61-80 m 26 1 128,00 kr 1 410,00 kr 
81-100 m 26 1 384,00 kr 1 730,00 kr 

låst dörr/grind=1 O m/st 

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



olåst dörr/grind=5 m/st 
trappsteg=5 m/st och kärl 

extra säck vid ordinarie hämtning 
framkörningsavgift vid enstaka tömning 

kärlbyte, utsättning, hemtag, intervallbyte 

kärltvätt 
kärltvätt mer än 5 st på samma plats 

52,80 kr 66,00 kr 
168,00 kr 210,00 kr 

184,00 kr 230,00 kr 

140,00 kr 175,00 kr 
84,00 kr 105,00 kr 

. ------··---
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-28 

§ 174 2014/3396 

Renhållningstaxa för 2015 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår konnnunfullmäktige 

att anta förslaget till Renhållningstaxa att gälla fr.o.m. 2015-01-01. 

Sammanfattning 

Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
forslag till ägariconummerna avseende renhållningstaxa fcir nästkommande år. Vid 
styrelsemöte den 9 oktober 2014 redovisades fårslag till renhållningstaxa 2015. 
styrelsen beslutade att lämna fårslag till renhållningstaxa 2014 med fciljande ändringar 
fcir Karlshamn: 

Renhållningstaxan fcir Maximiljö fcireslås o forändrad 
Övriga taxor föreslås en höjning med 2 %. 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse från VD Västblekinge Miljö AB 2014-10-16. 



SLAMAVSKJLJARE, SLUTNA TANKAR OCH 
FETTAVSKILJARE 

Ordinarie schemalagd tömning om högst 3 m3 

Fastighetsägaren ansvar för att anläggningen är synlig och att det finns framkon 

Nedanstående priser avser under ordinarie arbetsf1d. Övrig tid tillkommer jourtill; 

l priset ingår behandlingsavgift, max 3 m3
. 

slamavskiljare 
ordinarie tur schema 
ordinarie tur schema, udda år 
ordinarie tur schema, jämna år 
ordinarie tur schema, vart 3:e år (inga nya) 

tömning inom 5 arbetsdagar 

tömning inom 2 arbetsdagar 

tömning under samma dag 

tilläggsavgift utöver 3 m3 

samtidig tömning av köksavskiljare max 500 liter 

tömning av köksavskiljare max 500 liter 

tillägg minireningsverk 

slutna tankar 
tömning inom 5 arbetsdagar 

tömning inom 2 arbetsdagar 

tömning under samma dag 

tilläggsavgift utöver 3 m3 

per m3 

per m3 

. -··-~------~-~------· 



Torrklosett <1m3, tömning och rengöring 

Torrklosett 1-3m3, tömning och rengöring 

samtidig tömning av köksavskiljare max 500 liter 

tömning av köksavskiljare max 500 liter 

fettavskiljare 
tömning max 100 liter, ordinarie tur 

tömning max 500 liter, ordinarie tur 

tömning max 1000 liter, ordinarie tur 

tömning max 2000 liter, ordinarie tur 

större fettavskiljare än 2000 liter tillkommer kr/m"' ordinarie tur 

tillägg 
framkörningsavgift vid hinder eller ej åtkomlig brunn 

Slanglängd över 20 m, per 1 O m intervall 

timtid slamsugning ord arbetstid 

uourtillägg utgår med 3 tim arbetstid +taxa enl ovan 

--···-·-···---· 



TRÄDGARDSAVFALL, GROVAVFALL, FARLIGT 
AVFALL, ELA VFALL 

trädgårdsavfall exkl moms taxa 

hämtning avträdgårdsavfall i kärl370 liter, 17 hämtningarapril-nov__j 564,00 kr L_705,00 kr 

grovavfall 

hämtning av grovavfall, max 1 O kolli vardera max 40 kg, längd 1,8 m 208,00 kr 

tömning container 6 m3 496,00 kr 

tömning container 1 O m3 544,00 kr 

utsättning, hemtagning container 6 m3 488,00 kr 

utsättning, hemtagning container 1 O m3 488,00 kr 

hyra container/vecka 488,00 kr 

behandlingsavgift tillkommer enligt avgift från VMAB 

Farligt avfall 

Hushållens farliga avfalllämnas kostnadsfritt på våra återvinningscentraler. 

El-avfall 

Hämtning av kyl och frys görs inom 2 veckor från beställning, avfallet placeras vid 
tomtgränsen eller annan plats enligt överenskommelse. 
Kyl och frys kan även lämnas på återviningscentralen eller VMAB 

--- ... ___ . --·-·-· 

260,00 kr 

620,00 kr 

680,00 kr 

610,00 kr 

610,00 kr 

610,00 kr 

- ··-----·-

Renhållningstaxa 2012 
Karlshamn 
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A TERVINNINGSCENTRALEN 

privatpersoner: 

Avfall som omfattas av producentansvaret kan lämnas utan kostnad. Avfall som avses är 
förpackningar: glas, metall, mjukplast, hårdplast, kartong samt tidningar. 
Elavfall enligt producentansvaret lämnas fritt. 
Farligt avfalllämnas fritt. 
Övrigt avfall, trä, trädgårdsavfall, skrot och grovavfalllämnas fritt, max 2m3

. 

företag: 
Mindre företag kan mot avgift lämna max 2,0 m3 avfall på återvinningscentralen per gång. 

Kostnaden för företag regleras med VMAB:s prislista. 

Fastighetsägare till flerfamiljsbostäder betalar efter antal lägenheter. 

OBS farligt avfall får ej transporteras av företag som inte innehar transporttillstånd. 

---······---~--··-··- ----~ -·-----·-

Renhållningstaxa 2013 
Karlshamn 
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Kommunstyrelsen 2014-11-18 

§ 254 2014/ 

Projekt för om- och tillbyggnad av ÖstraJycke 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att Karlshamnsbostäder AB genomför projektet om- och tillbyggnad av Östralycke 
innebärande en investering på !60 mnkr exklusive moms och även innefattande 
evakueringskostnader för "paviljonger" med l O mnkr samt tilläggskontraktet enligt 
principöverenskommelsen. 

att den del av investeringskostnaden som avser 20 15 ligger i ärendet "Borgensram 20 15 
för dotterbolagen i Stadvapnet i Karlshamn AB". 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslöt den 7 oktober 2013 att Karlshamnsbostäder genomför ny
och ombyggnadsinvesteringen av Östralycke. Uppdraget har och är organiserat i en 
styrgrupp och en arbetsgrupp. I den senare ingår representanter för personal och fackliga 
organisationer. styrgruppen har konstaterat att det är fråga om stora investeringar och 
har valt att dela upp uppdraget i deluppdrag. 

Karlshamnsbostäders styrelse har vidare på förslag från styrgruppen beslutat genomföra 
en partneringupphandling i två steg, varav det första innebär framtagande av bygglov 
samt det senare fastställande av riktpris. 

Sedan våren har arbetet varit intensivt och som underlag funnits en vision som 
förankrats i Omsorgsnämnden. Denna vision syftar till att erhålla ett särskilt boende för 
framtiden. 

Hållbarhetsaspekterna, socialt, ekonomiskt och miljömässigt är styrande i 
planeringsprocessen och t. ex. så kommer koldioxidminimeraring att eftersträvas i 
produktion och förvaltning. Solceller för elförsörjning är ett sådant. Minimering av 
transporter ett annat. Omsorgsnämnden har också i visionen uttalat en imiktning som 
innebär att möjligheterna till utveckling av välfärds-IT skall finnas. 

Föreliggande förslag som är sökt bygglov för innebär 
92 särskilda boenden, en ökning med 8 från utgångsförslaget 
Särskild omsorg om gemensamma delar med bl. a. ett gemensamhetsutrymme för 
alla. 
Kommunikationsstråk och överblick för effektiv verksamhet och trivsam miljö 
för de boende. 
Hög nivå på hållbarhetsaspekter i byggnation och fortsatt förvaltning. 
Förberedelser för utvecklad verksamhets-!T. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 321 

Kommunstyrelsen 2014-11-18 

Forts§ 254 

Den totala investeringsvolymen beräknades tidigare tilll48,0 mkr bedöms nu tilll50,0 
mkr i föreliggande förslag, främst beroende på ökat antal boenden. Beloppen är 
exklusive moms eftersom moms dels kan dras av och dels för övrigt kompenseras i 
kommunens momssystem. Investeringskostnaden är ca l ,6 mkr per boendeenhet 
inklusive alla gemensamhetsutrymmen. statsbidrag om ca 4, l mkr är inte frånräknat 
ovanstående belopp.När hela byggnationen är fardig beräknas årskostnaden (hyran) att 
ha ökat med l O, 7 mkr. En principöverenskommelse som omfattar att befintligt kontrakt 
utökas med ränta och avskrivning på investeringen samt driftkostnadsförändringen har 
upprättats, bilaga. Under förutsättning att alla formella delar faller på plats så kan 
byggstart ske innan årsskiftet 2014/15. Genomförandetiden beräknas till tre år. 

Evakuering av ombyggnadsdelarna var tänkt ske genom utnyttjande av andra boenden. 
Behovet av boendeplatserna är dock så stort att detta inte är möjligt och evakuering sker 
till tillfälligt uppsatta paviljonger. Dessa hyrs och kan avvecklas vid lämplig tidpunkt. 
Totalkostnaden för evakueringen är l O mkr för tre år och är en projektkostnad. Denna 
projektkostnad kan efter samråd med ekonomichefen antingen öka investeringsramen 
och därmed underlaget för hyresberäkning eller finansieras av kommunen. 
Paviljongerna är utökade mer än vad som evakueringen kräver och det har 
Kommunstyrelsen i ett särskilt ärende handlagt. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-21 att uppdra åt Karlshanmsbostäder att 
tillsammans med omsorgsnämnden genomföra en förprojektering inklusive en detaljerad 
teknisk- och ekonomisk planering för om - och tillbyggnad av ÖstraJycke och att 
villkoren för detta regleras i en separat överenskommelse. 

Beslutet var föranlett av den förstudie som genomförts "Förstudie- Boendeplan för 
äldre". Av den framgick ett planeringsbehov för ca 35 ytterligare omsorgsbostäder i 
Karlshamns kommun. Förstudien gav vid handen att den bästa och mest flexibla 
lösningen för detta är en om- och tillbyggnad av Östralycke. ÖstraJycke omfattar idag 84 
omsorgsboenden, samlingssalar och gemensamma ytor samt ett storkök för 
omsorgs boendet, matdistribution och närliggande låg-och mellanstadieskola samt 
skollokaler. 

Har tillsammans med omsorgsnämnd, omsorgsförvaltning och personalorganisationerna 
bildat en styrgrupp och en arbetsgrupp. Karlshamnsbostäder har inledningsvis också 
anlitat samma arkitekt som hade uppdraget på Gustavsborg. Eftersom Gustavsborg är 
nyligen om- och tillbyggt så kommer erfarenheter därifrån att noga tas tillvara. 

Beslutsunderlag 

• stadsvapnets i Karlshamn AB protokoll2014-10-04 § 67. 



STADSV APNET I KARLSHAMN AB PROTOKOLL nr 7 

2014-11-04 

§ 67 Beslutsärenden 

l. Karlshamnsbostäder AB -Projekt för om- och tillbyggnad av ÖstraJycke 

Styrelsen för stadsvapnet AB beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos 
kommunfullmäktige 

att kommunfullmäktige beslutar 

att Karlshamnsbostäder AB genomför projektet om- och tillbyggnad av ÖstraJycke 
innebärande en investering på 160 mnla exklusive moms och även innefattande 
evakueringskostnader för "paviljonger" med l O mnla samt tilläggskontraktet enligt 
principöverenskommelsen. 

att den del av investeringskostnaden som avser 2015ligger i ärendet "Borgensram 2015", 
(enligt punkt 6.3, SV:s kallelse) 

Sammanfattning 

Kommunfullmälctige beslöt den 7 oktober 2013 att Karlshamnsbostäder genomför ny- och 
ombyggnadsinvesteringen av Östralycke. 

Uppdraget har och är organiserat i en styrgrupp och en arbetsgrupp. I den senare ingår 
representanter för personal och fackliga organisationer. styrgruppen har konstaterat att det 
är fråga om stora investeringar och har valt att dela upp uppdraget i deluppdrag. 

Karlshamnsbostäders styrelse har vidare på förslag från styrgruppen beslutat genomföra en 
partneringupphandling i två steg, varav det första innebär framtagande av bygglov samt det 
senare fastställande av riktpris. 

Sedan våren har arbetet varit intensivt och som underlag funnits en vision som förankrats i 
Omsorgsnämnden. Denna vision syftar till att erhålla ett särskilt boende för framtiden. 

Hållbarhetsaspekterna, socialt, ekonomiskt och miljömässigt är styrande i 
planeringsprocessen och t. ex. så kommer koldioxidminimeraring att eftersträvas i 
produktion och förvaltning. Solceller för elförsörjning är ett sådant. Minimering av 
transporter ett annat. Omsorgsnämnden har också i visionen uttalat en inriktning som 
innebär att möjligheterna till utveckling av välfärds-IT skall finnas. 

F öreliggande förslag som är sökt bygglov för innebär 
92 särskilda boenden, en ökning med 8 från utgångsförslaget 
Särskild omsorg om gemensamma delar med bl. a. ett gemensamhetsutrymme för 
alla. 
Kommunikationsstråk och överblick för effektiv verksamhet och trivsam miljö för 
de boende. 
Hög nivå på hållbarhetsaspekter i byggnation och fortsatt förvaltning. 
F ör beredelser för utvecklad verksamhets-IT. 
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STADSV APNET I KARLSHAMN AB PROTOKOLL nr 7 

2014-11-04 

§ 67 Beslutsärenden,fortsättning 

Av bilagda ritning framgår den nya utformningen. 

Den totala investeringsvolymen beräknades tidigare till 148,0 mkr bedöms nu till 150,0 
mkr i föreliggande förslag, främst beroende på ökat antal boenden. Beloppen är exklusive 
moms eftersom moms dels kan dras av och dels för övrigt kompenseras i kommunens 
moms system. 
Investeringskostnaden är ca 1,6 mkr per boendeenhet inklusive alla gemensamhets
utrymmen. 
statsbidrag om ca 4, l mkr är inte frånräknat ovanstående belopp. 
När hela byggnationen är fårdig beräknas årskostnaden (hyran) att ha ökat med 10,7 mkr. 
En principöverenskommelse som omfattar att befintligt kontrakt utökas med ränta och 
avskrivning på investeringen samt driftkostnadsförändringen har upprättats, bilaga. 

Under förutsättning att alla formella delar faller på plats så kan byggstart ske innan 
årsskiftet 2014/15. Genomförandetiden berälmas till tre år. 

Evakuering av ombyggnadsdelarna var tänkt ske genom utnyttjande av andra boenden. 
Behovet av boendeplatserna är dock så stort att detta inte är möjligt och evakuering sker till 
tillfälligt uppsatta paviljonger. Dessa hyrs och kan avvecklas vid lämplig tidpunkt. 
Totalkostnaden får evaleneringen är l O mkr för tre år och är en projektkostnad. Denna 
projektkostnad kan efter samråd med ekonomichefen antingen öka investeringsramen och 
därmed underlaget får hyresberäkning eller finansieras av kommunen. 
Pavilj angerna är utökade mer än vad som evakueringen kräver och det har 
Kommunstyrelsen i ett särskilt ärende handlagt. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-21 att uppdra åt Karlshanmsbostäder att tillsammans 
med omsorgsnämnden genomföra en fårprojektering inklusive en detaljerad teknisk- och 
ekonomisk planering för om - och tillbyggnad av Östralycke och att villkoren får detta 
regleras i en separat överenskommelse. 

Beslutet var föranlett av den förstudie som genomforts "Förstudie- Boendeplan för äldre". 
Av den framgick ett planeringsbehov för ca 35 ytterligare omsorgsbostäder i Karlshamns 
kommun. 
Förstudien gav vid handen att den bästa och mest flexibla lösningen för detta är en om- och 
tillbyggnad av Östralycke. 
Östralycke omfattar idag 84 omsorgsboenden, samlingssalar och gemensamma ytor samt 
ett storkök för omsorgsboendet, matdistribution och närliggande låg-och mellanstadieskola 
samt skollokaler. 

Har tillsammans med omsorgsnämnd, omsorgsfårvaltning och personalorganisationerna 
bildat en styrgrupp och en arbetsgrupp. Karlshamnsbostäder har inledningsvis också anlitat 
samma arkitekt som hade uppdraget på Gustavsborg. 
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STADSV APNET I KARLSHAMN AB PROTOKOLL nr 7 

2014-11-04 

§ 67 Beslutsärenden,fortsättning 

Eftersom Gustavsborg är nyligen om- och tillbyggt så kommer erfarenbeter därifrån att 
noga tas tillvara. 

Bilagor: KF:s protokoll§ 148 20131007 
Östralycke, beslut om genomförande 
Principöverenskommelse avseende ÖstraJycke 
Bildpresentation ÖstraJycke 
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2014-10-29 

Till 
stadsvapnet i Karlshamn AB 

Karlshamnsbostäder AB- Projekt för om- och tillbyggnad av 
ÖstraJycke 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslöt den 7 oktober 2013 att Karlshamnsbostäder genomför 
ny- och ombyggnadsinvesteringen av Östralycke. 

Uppdraget har och är organiserat i en styrgrupp och en arbetsgrupp. I den senare 
ingår representanter för personal och fackliga organisationer. 
styrgruppen har konstaterat att det är fråga om stora investeringar och har valt att 
dela upp uppdraget i deluppdrag. 
Karlshamnsbostäders styrelse har vidare på förslag från styrgruppen beslutat 
genomföra en partneringupphandling i två steg, varav det första innebär framtagande 
av bygglov samt det senare fastställande av riktpris. 
Sedan våren har arbetet varit intensivt och som underlag funnits en vision som 
förankrats i Omsorgsnämnden. Denna vision syftar till att erhålla ett särskilt boende 
för framtiden. 
Hållbarhetsaspekterna, socialt, ekonomiskt och miljömässigt är styrande i 
planeringsprocessen och t.ex. så kommer koldioxidminimeraring att eftersträvas i 
produktion och förvaltning. Solceller för elförsörjning är ett sådant. Minimering av 
transporter ett armat. 
Omsorgsnämnden har också i visionen uttalat en inriktning som innebär att 
möjligheterna till 
utveckling av välfiirds-IT skall finnas. 

Föreliggande förslag som är sökt bygglov för innebär 
92 särskilda boenden, en ökning med 8 från utgångsförslaget 
Särskild omsorg om gemensannna delar med bl. a. ett gemensamhetsutrymme 
för alla. 
Kommunikationsstråk och överblick för effektiv verksamhet och trivsam 
miljö för de boende. 
Hög nivå på hållbarhetsaspekter i byggnation och fortsatt förvaltning. 
Förberedelser för utvecklad verksamhets-II. 

Av bilagda ritning framgår den nya utformningen. 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Ekonomi 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn · Tfn 0454-811 54 · Fax 0454-81 O 41 

E-post: ekonomi@karlshamn.se · Hemsida: www.karlshamn.se 



Den totala investeringsvolymen beräknades tidigare tilll48,0 mkr bedöms nu till 
150,0 mkr i föreliggande förslag, främst beroende på ökat antal boenden. Beloppen 
är exklusive moms eftersom moms dels kan dras av och dels för övrigt kompenseras 
i kommunens momssystem. 
Investeringskostnaden är ca 1,6 mkr per boendeenhet inklusive alla 
gemensamhetsutrymmen. 
statsbidrag om ca 4, l mkr är inte frånräknat ovanstående belopp. 
När hela byggnationen är fårdig beräknas årskostnaden (hyran) att ha ökat med l O, 7 
mkr. 
En principöverenskommelse som omfattar att befintligt kontrakt utökas med ränta 
och avskrivning på investeringen samt driftkostnadsförändringen har upprättats, 
bilaga. 

Under förutsättning att alla formella delar faller på plats så kan byggstart ske innan 
årsskiftet 2014/15. Genomförandetiden beräknas till tre år. 

Evakuering av ombyggnadsdelarna var tänkt ske genom utnyttjande av andra 
boenden. Behovet av boendeplatserna är dock så stort att detta inte är möjligt och 
evakuering sker till tillfålligt uppsatta paviljonger. Dessa hyrs och kan avvecklas vid 
lämplig tidpunkt. 
Totalkostnaden för evakueringen är l O mkr för tre år och är en projektkostnad. 
Denna projektkostnad kan efter samråd med ekonomichefen antingen öka 
investeringsramen och därmed underlaget för hyresberäkning eller finansieras av 
kommunen. 
Paviljongerna är utökade mer än vad som evakueringen kräver och det har 
Kommunstyrelsen i ett särskilt ärende handlagt. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-21 att uppdra åt Karlshamnsbostäder att 
tillsammans med omsorgsnämnden genomfåra en förprojektering inklusive en 
detaljerad teknisk- och ekonomisk planering för om- och tillbyggnad av ÖstraJycke 
och att villkoren för detta regleras i en separat överenskommelse. 

Beslutet var föranlett av den förstudie som genomförts "Förstudie - Boendeplan för 
äldre". 
Av den framgick ett planeringsbehov för ca 35 ytterligare omsorgsbostäder i 
Karlshamns kommun. 
Förstudien gav vid handen att den bästa och mest flexibla lösningen för detta är en 
om- och tillbyggnad av Östralycke. 
ÖstraJycke omfattar idag 84 omsorgsboenden, samlingssalar och gemensamma ytor 
samt ett storkök för omsorgsboendet, matdistribution och närliggande låg-och 
mellanstadieskola samt skollokaler. 

Har tillsammans med omsorgsnänmd, omsorgsförvaltning och 
personalorganisationerna bildat en styrgrupp och en arbetsgrupp. 
Karlshamnsbostäder har inledningsvis också anlitat samma arkitekt som hade 
uppdraget på Gustavsborg. 
Eftersom Gustavsborg är nyligen om- och tillbyggt så kommer erfarenheter därifrån 
att noga tas tillvara. 



Förslag till beslut 

Styrelsen för stadsvapnet AB beslutar föreslå konnnunstyrelsen hemställa hos 
kommunfullmäktige 

att kommunfullmäktige beslutar 

att Karlshamnsbostäder AB genomför projektet om- och tillbyggnad av ÖstraJycke 
innebärande en investering på 160 mnkr exklusive moms och även innefattande 
evakueringskostnader för "paviljonger" med l O mnkr samt tilläggskontraktet enligt 
principöverenskonnnelsen. 

att den del av investeringskostnaden som avser 2015 ligger i ärendet "Borgensram 
2015", (enligt punkt 6.3, SV:s kallelse) 

Karlshamn 2014-10-29 

/h~ 
ö a ersson Hans Hyllstedt 

Kommundirektör och VD i stadsvapnet Ekonomichef och vice VD i stadsvapnet 

Bilagor: KF:s protokoll§ 148 20131007 
Östralycke, beslut om genomförande 
Principöverenskommelse avseende ÖstraJycke 
Bildpresentation ÖstraJycke 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 7 220 

Kommunfullmäktige 2013-10-07 

§ 148 2013/249 

Ny- och ombyggnadsinvestering av ÖstraJycke 

Kommunfullmäktiges beslut 

att Karlshamnsbostäder AB genomför ny- och ombyggnadsinvestering av Östralycke 

att i övrigt godkänna styrelseprotokoll§ 36 daterat 2013-05-23 från 
Karlshamnsbostäder AB. 

Deltagande i beslutet 

Magnus Gärdebring (M) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning 

Karlshamnsbostäder AB har enligt beslut§ 36 i styrelseprotokoll daterat 2013-05-23 
föreslaget att kommunen förvärvar ÖstraJycke och genomför om- och nybyggnads
investering av fastigheten. 

Karlshamnsbostäder AB har uppdraget att inom kommunkoncernen svara för bostads
försörjning och bör därför även fortsättningsvis vara ägare till ÖstraJycke samt 
genomföra den planerade om- och tillbyggnaden. 

Ekonomichefen har på uppdrag från kommundirektören genomfört en utredning av vilka 
ekonomiska konsekvenser ett ägande har ur momssynpunkt I denna utredning 
framkommer inga större skillnader ur momssynpunkt om kommunen respelctive 
Karlshamnsbostäder AB äger fastigheten utan det är andra överväganden som ska 
beaktas. 

Karlshamnsbostäder ska äga och investera i boenden i Karlshamns kommun som är ett 
kärnuppdrag för Karlshamnsbostäder AB. Karlshamnsbostäder AB är det bolag som ska 
äga samtliga former av bostäder vad gäller hyreslägenheter, gruppbostäder och särskilda 
boenden. Karlshamnsbostäder AB är det bolag i Karlshamns kommun som har störst 
kompetens inom detta område och det är ur koncernsynpunkt det optimala att det 
fortsätter att vara så. 

stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår att Karlshamnsbostäder AB genomför ny- och 
om byggnation av Östralycke. 

Beslutsunderlag 

• Stadsvapnet i Karlshamn AB protokoll2013-09-03 §58 
• Kommunstyrelsens protokoll2013-09-24, § 229. 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 7 221 

Kommunfullmäktige 2013-10-07 

Forts§ 148 

Yrkande 

Sven-Åke Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på kommunstyrelsens förslag och 
fim1er att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Protokollet ska skickas till 

Stadsyapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsbostäder AB 

Förevarande kopi. . .. ,, ... 
motsvar2nd o ,, ~ o. e~enss,ammer mad 
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STADSVAPNET I KARLSHAMN AB PROTOKOLL nr 7 

2013-09-03 

§58 Beslutsärenden,fortsättning 

2. Beslut med anledning av Karlshamnsbostäder AB:s protokoll §36 2013-05-23 

Styrelsen for stadsvapnet AB beslutar foreslå kommunstyrelsen hemställa hos 
kommunfullmäktige 

att kommunfullmäktige beslutar 

att Karlshamnsbostäder AB genomfor ny- och ombyggnadsinvesteting av Östratycke 

att i övrigt godkänna styrelseprotokoll§ 36 daterat 2013-05-23 från Karlshamnsbostäder 
AB. 

Sammanfattning 

Karlshamnsbostäder AB har enligt beslut§ 36 i styrelseprotokoll daterat 2013-05-23 
föreslaget att kommunen forvärvar Östralycke och genomfor om- och nybyggnads
investering av fastigheten. 

Karlshmm1sbostäder AB har uppdraget att inom kommunkoncernen svara for bostads
fårsärjning och bör därfor även fortsättningsvis vara ägare till Östralycke samt genomfora 
den planerade om- och tillbyggnaden. 

Överväganden 

Ekonomichefen har på uppdrag från kommundirektören genomfort en utredning av vilka 
ekonomiska konsekvenser ett ägande har ur momssynpunkt I denna utredning 
framkommer inga större skillnader ur momssynpunkt om kommunen respektive 
Karlshamnsbostäder AB äger fastigheten utan det är andra överväganden som ska beaktas. 

Karlshal1l!1sbostäder ska äga och investera i boenden i Karlshamns kommun som är ett 
kärnuppdrag for Karlshal1l!1sbostäder AB. Karlshamnsbostäder AB är det bolag som ska 
äga samtliga former av bostäder vad gäller hyreslägenheter, gruppbostäder och särskilda 
boenden. 

Karlshamnsbostäder AB är det bolag i Karlshamns kommun som har störst kompetens 
inom detta område och det är ur koncernsynpunkt det optimala att det fortsätter att vara så. 

'! 
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KARLSHAMN 2013-08-22 

stadsvapnet i Karlshamn AB 

Yttrande gällande ny- och ombyggnadsinvestering av Östralycke 

Sammanfattning 

Karlshamnsbostäder AB har enligt beslut§ 36 i styrelseprotokoll daterat 2013-05-23 
fareslaget att kommunen fårvärvar Östralycke och genomfår om- och 
nybyggnadsinvestering av fastigheten. 

Karlshamnsbostäder AB har uppdraget att inom kommunkoncernen svara får 
bostadsforsärjning och bör därfår även fortsättningsvis vara ägare till Östralyck e 
samt genomfåra den planerade om- och tillbyggnaden. 

Överväganden 

Ekonomichefen har på uppdrag från kommundirektören genomfort en utredning av 
vilka ekonomiska konsekvenser ett ägande har ur momssynpunkt. I denna utredning 
framkommer inga större skillnader ur momssynpunkt om kommunen respektive 
Karlshamnsbostäder AB äger fastigheten utan det är andra överväganden som ska 
beaktas. 

Karlshamnsbostäder ska äga och investera i boenden i Karlshamns kommun som är 
ett kärnuppdrag får Karlshamnsbostäder AB. Karlshamnsbostäder AB är det bolag 
som ska äga samtliga former av bostäder vad gäller hyreslägenheter, gruppbostäder 
och särskilda boenden. 

Karlshamnsbostäder AB är det bolag i Karlshamns kommun som har störst 
kompetens inom detta område och det är ur koncernsynpunkt det optimala att det 
fortsätter att vara så. 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Ekonomi 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn· Tfn 0454-811 54· Fax 0454-81 O 41 



Förslag till beslut 

Styrelsen for stadsvapnet AB beslutar foreslå kommunstyrelsen hemställa hos 
kommunfi.rllmäktige 

att kommunfullmäktige beslutar 

att Karlshamnsbostäder AB genomfOr ny- och ombyggnadsinvestering av ÖstraJycke 

att i övrigt godkänna styrelseprotokoll § 36 daterat 2013-05-23 från 
Karlshamnsbostäder AB 

Karlshamn 2013-08-22 

$- ~~cli;~Jf;/f 
Göran Persson Hans Hyllsted t 
Kommundirektör och VD i stadsvapnet Ekonomichef och vice VD i stadsvapnet 



§36 
2013-05-23 

Nybyggnation av seniorbostäder i Asarum och Mörrum. 

styrelsens beslut 

att godkänna förslaget till nybyggnation av seniorbostäder i Asarum och Mörrum 

att redovisa ett motsvarande förslag för Hällaryd 

att som villkor för byggstart är att investeringsutrymme erhålls genom att kommunen 
forvärvar och ansvarar för projekt ÖstraJycke 

att i enlighet med investeringsinstruktion rapportera till S tadsvapnet förslaget till 
investering i seniorbostäder och villkoret för byggstart. 

Sammanfattning 

I enlighet med beslutade dokument och strategi för utveckling av boendekoncept har 
styrelsen tidigare beslutat om att konkret undersöka marknaden för seniorbostäder i 
Asarum och Mörrum. Förslaget till byggnation bygger på en byggnation av det sk. 
KOMBO-huset Framtaget av SABO. 12 lägenheter i tre våningar i Asarum respektive 
I 6 lägenheter i fyra våningar i Mörrum. 
Intresseanmälningar har inkommit från 98 personer. Företagsledningen bedömer att 
substansen i intresseanmälningarna är stor. Förutsättningarna är goda att lägenheterna 
blir uthyrda. 
Investeringen beräknas tilll6 mkr för Asarum och ca 21 mkr för Mörrum. 
Kassaflödet beräknas bli positivt under första året medan en ren lönsamhetskalkyl visar 
på en brytpunkt efter 4-5 år. Under en tioårsperiod är det ansainlade resultatet klart 
positivt. 
Byggnationen är tänkt ske under senhösten 2013 och2014. 
Investeringen ryms inte i bolagets investeringsplan. För en bibehållen ekonomisk 
kapacitet måste kapitalförstärkning ske, alternativt frigöra investeringsutryJ.nme. 
Karlshamnsbostäder har därför som ett alternativ föreslagit en överlåtelse av 
ÖstraJycke till kommunen inför kommande ny- och ombyggnadsinvesteringar i den 
anläggningen. Detta frigör dels investeringsutrymme och dessutom medför det ingen 
ytterligare investeringsbelastning för bolaget. 

~p!ans överensstämmelse med 
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Överläggning 

Diskussionen berör bolagets finansiella läge och behovet av en stark soliditet samtidigt 
som samtliga understryker behovet av seniorbostädema. Av diskussionen framkommer 
att en förutsättning fcir byggnationen är att konkurrerande investeringar inte är aktuella. 
Som sådan nämns Östralycke. Under 2013 och 14 har bolaget en kraftig 
investeringsvolym i kv. Dalsland som också begränsar investeringsutrymmet 

Delges: Kommunstyrelsen 
stadsvapnet AB 

Kopians överensstämmelse med 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 7 204 (232) 

Kommunfullmäktige 2013-10-07 

Sammanträde den 7 oktober i 2013 i Rådhussalen, Rådhuset 

Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och ersättare enligt bifogad närvarolista. De är 
valda för tiden 2010-11-01--2014-10-31. 

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande Ethe1 Duvskog (S), förste vice 
ordförande Kenneth Hake (S) och andre vice ordförande Carl-Eric Birgersson (M). 

Administrativ chef Jens Odevall tjänstgör som kommunfullmäktiges sekreterare. 

Närvaro 

Enligt bifogade närvarolista. 

Kungörelse 

Kungörelse med uppgift om tid, plats för sammanträdet och de ärenden som ska behandlas 
har anslagits på kommunens anslagstavla, översänts till biblioteken, lagts ut på hemsidan 
samt översänts med post till varje fullmäktig och ersättare. 

Kungörelse om tid och plats för sammanträdet har införts i Karlshamns Allehanda, 
Sydöstran och på kommunens webbp1ats 2013-09-28. 

Justering 

Kommunfullmäktige utser Anita Martinsson (S) och Per-Ivar Ivarsson (C) att tillsammans 
med ordförandenjustera protokollet 2013-10-11 klockan 15.00 på kommunkansliet, 
Rådhuset, Karlshamn. 

Omfattning 

Vid sammanträdet behandlas de i det följande under§§ 138- 158 upptagna ärendena. 
Sammanträdet pågår kl 17.00- 20.30 med ajournering kl 19.00- 19.15. 

Vid protokollet - Justerat 

Per-Ivar Ivarsson (C) 
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Kommunfullmäktige 2013-10-07 

Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset 
2013-10-1 l. 

I tjänsten 

Aili Martinsson Förevarando kopia överensstämmer med 
motsvarande si~J i origir1alprotokoller. 

l t;ansten 

'/) . A 
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stadsvapnet i Karlshamn AB 

Östralycke, beslut om genomförande. 

Förslag till beslut. 

Karlshamnsbostäder hemställer hos kommunen om godkännande av projektet om- och 
tillbyggnad av ÖstraJycke innebärande en investering fdr 160,0 mkr exklusive moms även 
innefattande evakueringskostnader för "paviljong" med l 0,0 mkr samt tilläggskontraktet 
enligt principöverenskommelsen. 

Sammanfattning. 

Kommunfullmäktige beslöt den 7 oktober 2013 att Karlshamnsbostäder genomför ny- och 
ombyggnadsinvesteringen av Östralycke. 

Uppdraget har och är organiserat i en styrgrupp och en arbetsgrupp. I den senare ingår 
representanter för personal och fackliga organisationer. 
styrgruppen har konstaterat att det är fråga om stora investeringar och har valt att dela upp 
uppdraget i deluppdrag. 
Karlshamnsbostäders styrelse har vidare på förslag från styrgruppen beslutat genomföra en 
partneringupphandling i två steg, varav det första innebär framtagande av bygglov samt det 
senare fastställande av riktpris. 
Sedan våren har arbetet varit intensivt och som underlag funnits en vision som förankrats i 
Omsorgsnärnnden. Denna vision syftar till att erhålla ett särskilt boende för framtiden. 
Hållbarhetsaspekterna, socialt, ekonomiskt och miljömässigt är styrande i 
planeringsprocessen och t. ex. så kommer koldioxidminimeraring att eftersträvas i produktion 
och förvaltning. Solceller för elförsörjning är ett sådant. Minimering av transporter ett annat. 
Omsorgsnämnden har också i visionen uttalat en imiktning som innebär att möjligheterna till 
utveckling av välfärds-IT skall finnas. 

Föreliggande förslag som är sökt bygglov för innebär 
92 särskilda boenden, en ökning med 8 från utgångsförslaget 
Särskild omsorg om gemensamma delar med bl. a. ett gemensamhetsutrymme för alla. 
Kommunikationsstråk och överblick för effektiv verksamhet och trivsam miljö fdr de 
boende. 
Hög nivå på hållbarhetsaspekter i byggnation och fortsatt förvaltning. 
Förberedelser för utvecklad verksamhets-IT. 

A v bilagda ritning framgår den nya utformningen. KARLSHAMNSBOSTÄDER 
Box 53, 374 21 Karlshamn 

Tel 0454~819 00, Fax 0454-819 05 
Plusgiro 610521-7 

Org.nr. 556526-8355 
info@karlshamnsiJostader.se 
www. k a rlshamnsbostac!er.se 
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Den totala investeringsvolymen beräknades tidigare tilll48,0 mkr bedöms nu tilll50,0 mkr i 
f6religgande förslag, främst beroende på ökat antal boenden. Beloppen är exklusive moms 
eftersom moms dels kan dras av och dels för övrigt kompenseras i kommunens momssystem. 
Investeringskostnaden är ca 1,6 mkr per boendeenhet inklusive alla gemensamhetsutrymmen. 
statsbidrag om ca 4,1 mkr är inte frånräknat ovanstående belopp. 
När hela byggnationen är fårdig beräknas årskostnaden (hyran) att ha ökat med l O, 7 mkr. 
En principöverenskommelse som omfattar att befintligt kontrakt utökas med ränta och -
avskrivning på investeringen samt driftkostnadsförändringen har upprättats, bilaga. 

Under förutsättning att alla formella delar faller på plats så kan byggstart ske innan årsskiftet 
2014/15. Genomförandetiden beräknas till tre år. 

Evakuering av ombyggnadsdelarna var tänkt ske genom utnyttjande av andra boenden. 
Behovet av boendeplatserna är dock så stort att detta inte är möjligt och evakuering sker till 
tillfälligt uppsatta pavilj anger. Dessa hyrs och kan avvecklas vid lämplig tidpunkt. 
Totalkostnaden för evakueringen är l O mkr för tre år och är en projektkostnad. Denna 
projektkostnad kan efter samråd med ekonomichefen antingen öka investeringsramen och 
därmed underlaget för hyresberäkning eller finansieras av kommunen. 
Paviljongerna är utökade mer än vad som evakueringen kräver och det har Kommunstyrelsen 
i ett särskilt ärende handlagt. 

Bakgrund. 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-21 att uppdra åt Karlshamnsbostäder att tillsarrunans 
med omsorgsnämnden genomföra en förprojektering inklusive en detaljerad teknisk- och 
ekonomisk planering för om - och tillbyggnad av Östralycke och att villkoren för detta 
regleras i en separat överenskommelse. 

Beslutet var fåranlett av den förstudie som genomförts "Förstudie- Boendeplan för äldre". 
Av den framgick ett planeringbehov för ca 35 ytterligare omsorgsbostäder i Karlshamns 
kommun. 
Förstudien gav vid handen att den bästa och mest flexibla lösningen för detta är en om- och 
tillbyggnad av Östralycke. 
Östralycke omfattar idag 84 omsorgsboenden, samlingssalar och gemensanuna ytor samt ett 
storkök för omsorgs boendet, matdistribution och närliggande låg-och mellanstadieskola samt 
skollokaler. 

KARlSHAMNSBOSTADER 
Box 53, 374 21 Kartshamn 

Tel 0454-819 00, Fax 0454-819 0!5 
Piusgiro 610521-7 

Org.nr. 656526-8365 
i nfo@ka rlshamnsbostader.se 

-------------~----- ------- www.karlstlamnsbostader.se 
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har tillsammans med omsorgsnämnd, omsorgsförvaltning och personalorganisationerna bildat 
en styrgrupp och en arbetsgrupp. Karlshanmsbostäder har inledningsvis också anlitat samma 
arkitekt som hade uppdraget på Gustavsborg. 
Eftersom Gustavsborg är nyligen om- och tillbyggt så kommer erfarenheter därifrån att noga 
tas tillvara. 

Program. 

För att tillgodose arbetsmiljön och god boendemiljö så erfordras en ombyggnad av 
Östralycke. Hygienutrymmena är för små, gemensamhetsdelarna otidsenliga och 
möjligheterna till utevistelse begränsade. 

Omsorgsnämnden har antagit ett visionsprogram för om- och tillbyggnaden: Vision får 
framtidens boende på Östralycke. 
Förstudien redovisade en möjlighet till förbättrade lägenheter genom sammanslagning av två 
till en lägenhet. Denna lösning har utvärderats och arbetats in i programmet. 
I programmet ingår att parboende skall vara möjligt. 
Överblickbarhet har varit ett ledord för strukturen av anläggningen. Detsamma gällerfår 
möjligheterna till gemensam samvaro och utevistelse. Vidare har entreer studerats noga och 
bl. a. har huvudentren accentuerats och gjorts tydligare. 
Programmet har också tagit hänsyn till utvecklingen av välfårds-IT. Ett arbete som är 
igångsatt bl.a. tillsammans med NorskHelse, BTH och Netport. Avgörande är nu att 
förberedelser och förutsättningar skapas för den framtida utvecklingen som kanske inte helt är 
känd ännu. 

I ursprungsprogrammet var det planerat för en tillbyggnad med 32 lägenheter. En möjlighet 
som kvarstår. På samma sätt som att den del som är skola kan bli 9 lägenheter när det blir 
möjligt. 
Planerings- och projekteringsarbetet har haft som mål att öka ursprungsprogrammets 84 
boenden. Föreliggande förslag innebär 92 boenden, en ökning med 8. 

Genomforandeplanering. 

Om- och tillbyggnaderna är planerad så att störningarna på befintlig verksamhet blir så små 
som möjligt. Att helt undvika det är omöjligt. Därför har evakuering måst ske. En särskilt 
lösning av det har redovisats separat. 
Byggnationerna är uppdelade i fyra etapper. 
Total projekttid är beräknat till tre år, men där etappdelarna tas i anspråk efter hand med 
första våren 2016. 

KARLIHAMNSBOSTÅOER 
BoK 53, 374 21 Karlshamn 

Tel 0454--81 H 00, Fax 0454~g 19 05 
Plu5giro 61052'1-7 

Org.nr. 556526-8355 
i n fo@ka ris ha m n s bos ta de r. se 
www.karlshamnsbostadar.se 
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Ekonomi. 

Nuläge 
För anläggningen ÖstraJycke betalar idag omsorgen 5,0 Mkr för 7452 kvm (660 kr per kvm). 
Detta inkluderar storköket. Hyran är exklusive värme och el. 

För att få en rättvis jämförelse av verksamhetskostnader bör storköksdelen redovisas separat. 
Den delen bör åsättas en hyra på ca l ,O Mkr per år. 

Hyran per boendeenhet blir 52 000 kr per år (med värme och el inräknat) brutto från vilket 
skall räknas den intäkt som de boende ger i boendehyra. 

Efter ombyggnad 

Hyran (exkl. intäkter) för "nya" ÖstraJycke blir att den befintliga hyran för befintlig 
anläggning ökas med ränta och avskrivning på investeringen samt driftkostnader på utökad 
yta. 
Principöverenskommelse finns upprättad. 
Totalt ca 16,0 mkr per år för 92 boenden. 

Jämförande årskostnad (exkl. intäkter) för ÖstraJycke efter om- och tillbyggnad blir 155 000 
kr per boendeenhet 
Jämförande årskostnad (exkl. intäkter) för Gustavsborg är 137 000 kr per boendeenhet 

Jämförande årskostnad enligt SKL är l 7 5 000 kr per boendeenhet och år. V ariationer 
förekommer beroende på framför allt stor eller liten kommun. 

Bert-Inge Storck 

KAHlS HAMNSBOS T ÅDER 
Box 5:3, 374 21 Karlsham11 

Tel 0454-S1 :9 DO, Fax 0454-818 05 
Plusgiro 610521-7 

Org.nr. 556526-8355 
info@karlsl"tamnsbostader.se 

www.karlshamnsbostader.se 



PRINCIPÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE ÖSTRAL YCKE 

Till- och ombyggnad skall ske av ÖstraJycke under åren 2014-2018. Denna planeras och 
genomförs av Karlshamnsbostäder på uppdrag av Karlshamns Kommun. 

Kostnaden för detta är beräknad till !50 Mkr. Dessutom tillkommer förhyrning av paviljonger 
för l O Mkr. Priserna är beräknade exklusive moms, och mycket preliminära. 

Finansiering av byggnationen sker genom att kommunen betalar en årshyra fördelad på 
kapitalkostnader och driftkostnader. Kapitalkostnaden (ränta och avskrivningar) beräknas 
genom att motsvarande 7% av produktionskostnaden läggs som hyra. Till detta kommer 3 00 
kr per kvm får tillkommande ytor för att finansiera driften. Detta förutsätter att Kommunen 
(som tidigare) bekostar vatten och värme. 

Som grundhyra finns dessutom den aktuella ingående hyran för boendet och lokalerna som 
för 2014 är 5 408 Tkr. 

Förhyrningen av paviljongerna finansieras av Kommunen. Karlshamnsbostäder lämnar sedan 
ett investeringsbidrag till Kommunen avseende detta. Finansiering sker sedan genom att 
Karlshamnsbostäders kostnad (!O Mkr) läggs in i projektet, och också läggs som underlag för 
hyran. 

I de delar av projektet som Karlshamnsbostäder äger rätt att lyfta moms, skall hyran sättas 
exklusive moms, med tillägg för denna. I de fall man inte kan lyfta momsen, skall denna 
läggas in i hyran, som då blir 25% högre. 

Den nya hyran skall sättas efterhand som respektive etapp blir färdigställd, genom ett 
hyrestillägg motsvarande drift- och kapitalkostnaderna enligt ovan. 

När projektet är klart, utformas ett nytt kontraket som skrivs enligt premisserna ovan: 
Nuvarande hyra som ingångshyra samt hyra motsvarande drift- och kapitalkostnad. Detta 
avtal skrivs för en tid av 20 år. 

----------·--------------

KARLSHAMNSBOSTÄDER 
BOJc 53, 374 21 Karlshamn 

Tel 0454-819 00, Fa" 0454-819 05 
Ban kg i ro 1 00~5248 

Org.nr. 556526-8355 
info@karlshamnsbostader.se 
www.karlshamnsbostader.se 
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ÖSTRALYCKE- framtidens särskilda boende 
Luftvy från entresidan 

KARLSHAM. 
HycWn till ett bra bae. 





l. Innergårdar tillgängliga 
för alla avdelningar 

2. Gemensamhetsdel för 
alla avdelningar 

3. Det skall gå att gå "runt" 
inomhus 

4. Ombyggd del. 
5. Gemensamma 

för avdelningarna i 
hörnen 

6. Nybyggd del 
7. Ny entre och 
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ÖSTRALYCKE- framtidens särskilda boende 
Luftvy från entresidan- VISION FUNKTION 

KARLSHAM~ 
flyebta tillllit bra -
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l. Solceller 
2. Miljögårdar 

Sinnenas trädgård 
3. 85% återvinning i 

ventilation 
4. Ny hantering av 

avfall, material 
for hygien och 
arbetsmiljö 

5. Tilläggsisolering 
och nya fönster. 

6. IT i välfärd och 
energioptimering ~-

Under byggtiden 
kommer konceptet 
hållbart byggande 
att gälla 
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ÖSTRALYCKE- framtidens särskilda boende 
Luftvy från entresidan- VISION HÅLLBARRE 
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Kommunstyrelsen 2014-11-18 

§ 255 2014/ 

Borgensram 2015 för dotterbolagen i stadsvapnet i Karlshamn AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att såsom får egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 160 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, låneför
pliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 70 000 000 kr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader, 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 600 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 215 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB: s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3 70 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 

att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 305 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning 

Dotterbolagen har inkommit med önskemål om kommunal borgensram för år 2015 om 
sammanlagt l 430 mnkr. Karlshamns kommun har även en borgensram till 
moderbolaget stadsvapnet i Karlshamn om 306 mnkr. 

I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2015 ingår en nettoökning med 194 mnkr 
jämfört med föregående år. Förändringen består dels av Karlshamn Energi AB: s 
investeringar med l O mnkr och Karlshanm Energi Elförsäljning AB med l O mnkr och 
dels Karlshamnsbostäders AB:s ombyggnadskostnader för ÖstraJycke med lO mnkr. I 
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Kommunstyrelsen 2014-11-18 

Forts § 255 

Karlshamnsfastigheter AB:s ökning av ram ingår byggnation av etapp 5 a med 144 nmkr 
enligt tidigare beslut. Moderbolaget ökar sin befintliga ram med 20 mnkr p g a negativt 
kassaflöde och behöver upphandla en del av utnyttjad koncernkredit 

2013 2014 2015 
Karlshamn Energi AB 140 150 160 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB 60 60 70 
Karlshamnsbostäder AB 560 590 600 
Karlshamns Hamn AB 250 230 215 
Karlshamns Kombiterminal AB o o 15 
Karlshamnsfastigheter AB 226 226 370 
Summa 1236 1256 1430 

Stadsvapnet i Karlshamn AB 239 286 306 
Totalsumma 1475 1542 l 736 

Beslutsunderlag 

o stadsvapnet i Karlshamn AB protoko112014-11-04, § 67. 
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§ 67 Beslutsärenden,fortsättning 

3. Borgensram 2015 

styrelsen beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige 

att kommunfullmäktige beslutar 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 160 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, låneför
pliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 70 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader, 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 600 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 215 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 3 70 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 

att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 305 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning 
sekreteraren redovisar att dotterbolagen har inkommit med önskemål om kommunal 
borgensram för år 2015 om sannnanlagt l 430 mnkr. Karlshamns kommun har även en 
borgensram till moderbolaget stadsvapnet i Karlshamn om 3 06 mnkr. 

Beslutsunderlag 
I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2015 ingår en nettoökning med 194 mnkr 
jämfört med föregående år. Förändringen består dels av Karlshamn Energi AB:s 
investeringar med lO mnkr och Karlshamn Energi Elförsäljning AB med 10 mnkr och dels 
Karlshamnsbostäders AB:s ombyggnadskostnader för ÖstraJycke med lO mnkr. I 
Karlshamnsfastigheter AB:s ökning av ram ingår byggnation av etapp 5 a med 144 mnkr 
enligt tidigare beslut. Moderbolaget ökar sin befintliga ram med 20 mnkr p g a negativt 
kassaflöde och behöver upphandla en del av utnyttjad koncernkredit 

7(9) 



STADSV APNET I KARLSHAMN AB PROTOKOLL nr 7 

2014-11-04 

§ 67 Beslutsärenden,fortsättning 

2013 2014 2015 
Karlshamn Energi AB 140 150 160 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB 60 60 70 
Karlshamnsbostäder AB 560 590 600 
Karlshamns Hamn AB 250 230 215 
Karlshamns Kombiterminal AB o o 15 
Karlshamnsfastigheter AB 226 226 370 
Summa 1236 1256 1430 

stadsvapnet i Karlshamn AB 239 286 306 
Totalsumma 1475 1542 l 736 

8(9) 
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Förslag till kommunal borgensram för verksamhetsåret 2015 för dotterbolagen i 
stadsvapnet i Karlshamn AB (mnkr). 

I förslaget till borgensram får verksamhetsåret 2015 ingår en nettoökning med 194 mnkr 
jämfört med föregående år. Förändringen består dels av Karlshamn Energi AB:s investeringar 
med l O mnkr och Karlshamn Energi Elförsäljning AB med l O mnkr och dels Karlshamns
bostäders AB:s ombyggnadskostnader för ÖstraJycke med JO mnkr. I Karlshamnsfastigheter 
AB:s ökning av ram ingår byggnation av etapp 5 a med 144 mnkr enligt tidigare beslut. 
Moderbolaget ökar sin befintliga ram med 20 mnkr p g a negativt kassaflöde och behöver 
upphandla en del av utnyttjad koncernkredit 

2013 2014 2015 
Karlshamn Energi AB 140 !50 160 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB 60 60 70 
Karlshamnsbostäder AB 560 590 600 
Karlshamns Hamn AB 250 230 215 
Karlshamns Kombiterminal AB o o 15 
Karlshamnsfastigheter AB 226 226 370 
Summa 1236 1256 1430 

stadsvapnet i Karlshamn AB 239 286 306 
Totalsumma 1475 1542 l 736 

Karlshamn 2014-10-22 

~~ t~ dL 
Ekonomichef/ 
vice VD i stadsvapnet 

'Marita Lindström 
Ekonom 

stadsvapnet i Karlshamn AB 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn · Tfn 0454-811 00 · Fax 0454-81 O 40 
E-post: stadsvapnet@karlshamn.se · Hemsida: www.karlshamn.se 
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Kommunstyrelsen 2014-11-18 

§ 256 2014/ 

Revideringar av reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta revideringar i kommunstyrelsens och nämndernas reglementen enligt bilagda 
förslag. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tillsatte 2013-06-18 § 178, en parlamentarisk grupp med en 
representant per parti representerade i kommunfullmäktige att göra en utvärdering av 
nuvarande politiska organisation för att utröna om den är effektiv och ändamålsenlig 
även under kommande mandatperiod. Detta innebar i första hand en översyn av 
nämndsorganisationen med ansvarsfördelning mellan nämnder. Parlamentariska 
gruppen presenterade sitt förslag 2014-04-29. Kommunfullmäktige fastställde 2014-06-
16, § 87, nämndsorganisationen inför mandatperioden 2015-2018. 

Kommunfullmäktige gick vid samma tillfålle i uppdrag att föreslå erforderliga 
revideringar i styrelsens och nämndernas reglementen i enlighet med parlamentariska 
gruppens förslag. 

Administrativa chefen överlämnar förslag till revideringar i reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna. 

Beslutsunderlag 

• Administrative chefens tjänsteskrivelse 2014-11-12 
• F örslag till reglemente för kommunstyrelsen 2014-07-04 
• Förslag till reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola 2014-07-04 
• F örslag till reglemente för gyrnnasienämnden 2014-07-04 
• F örslag till reglemente för kulturnämnden 2014-07-04 
• Förslag till reglemente för byggnadsnämnden 2014-07-04 
• Förslag till reglemente för fritidsnämnden 2014-07-04 
• Förslag till reglemente för tekniska nämnden 2014-07-04 
• Förslag till reglemente för omsorgsnämnden 2014-07-04 
• Förslag till reglemente för socialnämnden 2014-07-04 
• Förslag till reglemente får valnämnden 20 14-07-04 
• Förslag till reglemente för överfdrmyndarnämnden 2014-07-04. 
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Kommunstyrelsen 2014-11-18 

Yrkande 

Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag på förslaget 

Ordföranden yrkar bifall till förslaget. 

Proposition 

Ordfåranden ställer proposition mellan sitt eget och Magnus Gärdebring (M) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen har bifallit det förstnämnda. 

Omröstning 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst för bifall till förslaget. 
Nej-röst får bifall till Magnus Gärdebrings yrkande. 

Omröstningsresultat 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst avstår 

Sven-Åke Svensson (S) x 
Tobias Folkesson (S) x 
Irene Ahlstrand-Mårlind (M) x 
Jan Bremberg(S) x 
Anders Buglesson (MP) x 
Jan-Åke Berg (S) x 
Bärthil Ottosson (M) x 
Vivianne Andersson (S) x 
Tor Billing(SD) x 
Kenneth Hake (S) x 
Paul Hedlund (FP) x 
Magnus Gärdebring (M) x 
Jens Henningsson (V) x 
Marco Gustafsson (el x 
Laila Johansson(KD) x 

Med l O ja-röster och 4 nej-röster och en ledamot som avstår från att rösta beslutar 
kommunstyrelsen i enlighet med förslaget. 



2014-11-12 

Kommunstyrelsen 

Reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna -revidering 

Kommunstyrelsen tillsatte 2013-06-18, § 178, en parlamentarisk grupp 
med en representant per parti representerat i kommunfullmäktige att 
göra en utvärdering av nuvarande politiska organisation fOr att utröna 
om den är effektiv och ändamålsenlig även under kommande mandat
period. Detta innebar i fOrsta hand en översyn av nämndsorganisationen 
med ansvarsfördelning mellan nämnder. Parlamentariska gruppen pre
senterade sitt förslag 2014-04-29. Kommunfullmäktige fastställde 
2014-06-16, § 87, nämndsorganisationen inför mandatperioden 2015-
2018. 

Kommunstyrelsen fick vid samma tillfåll e i uppdrag att föreslå erfor
derliga revideringar i styrelsens och nämndernas reglementen i enlighet 
med parlamentariska gruppens förslag. 

Ett förslag till revideringar överlämnas härmed. 

~ 
Administrativ chef 

Å \MA _A~~ 
AnnÅstrand 
Kommunjurist 

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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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut 
Antagen: KF§ 72,2011-05-02 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för kommunstyrelsen 

Reviderat: KF§ 25,2012-03-05, § 30,2013-03-04, § 87 2014-06-16 träder i kraft2015-0l-Ol 

FÖRSLAG 2014-07-04 

Reglemente för kommunstyrelsen 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och andra författningar för kommunstyrelsen och 
dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

l§ 

Kommunstyrelsen består av 15ledamöter och 15 ersättare. 

2§ 

Bland kmrununstyrelsens ledarnöter utser fullmäktige ett presidium bestående av en ordförande, 
en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.--G-FElfömrtden~i700.-ft)f&h:}-:Y.iee
eni4ftrettden-tte-m in eras tw--ffl-$Fitetcn-m ed an tnfnor~tol.0n--nHm-iner-a:t'-{ffffit=e-v.foo-e-Fd~. 

~mmttnstyre.Jsens leElatHeter eefl ersättare 1:1tser kammunstyrelsen ett arBetsutskett 
Bes!åenEle ltY? ledamäter eeh 7 ersä-ttare samt ett persenat eeh erganisatiensutskett beståeaEle w· 
5 ledatRäter seR 5 ersättare. Fär •, arje mskett ska l:l'l:ses en erElKiraHde eeh minst ea viee 
erElfäranEle. 

Den sem innehar uppdrag-oom-oo:lft}rande-r-espekfi.ve..+.e viee eräfäraREle i kemrnuastyrelsen 
är-tillika erElfänmEle respelåi\ e \ iee enlfuranEle i kemmunst) relsens arBetsutskett. 

Kammuastyrelsen utser en festh alkemmitte beståenEle a>. 5 leElatRtiter. Keffl:lfliften ar aEt 
betral::ta sem en nämnElsBereElnffig-under-kemmuns-tyrel-sen-; 

KemmUHst)"relsen ffiser en ar\ eElesgruj'lfJ BeståenEie w. 1 leEI-am<tter-:--Gfuppea--äF-att-betrakta-sem
ea nänmElsBereElning unEler kemmHHSt) relsea. 

l 
Kommun.styrelsen ~ka överväga behovet och utse d~ utskott, beredningar och kommitteer, som 
behövs for att bednva styrelsens arbete på ett effektivt sätt. 

Arbetsformer 

3 § 

För kommunstyrelsens sätt att arbeta gäller 11Arbetsordning för styrelse och nämnder i 
Karlshamns kommun 11

• 



Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för kommunstyrelsen 

Övergripande ansvar 

Ledning och samordning 

4§ 

Kommunstyrelsen är det ledande politiska förvaltningsorganet och har ansvar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter. 

5§ 

l kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat 

" utveckling av den lokala demolaatin och medborgarinflytandet 

!·insatser som främjar arbete och sysselsättning 

·personalpolitiken 

·utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle ur ekologisk, ekonomisk och social 
synvinkel 

·den översiktliga planeringen av mark och vatten 

-mark· och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls 
smnt att bosladsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 

-energipltmeringen samt främja energihushållningen 

• informati ansverksamheten 

-utvecklingen av infrastruktur, kollektivtrafik och kommunikation i vid bemärkelse 

-arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet 

·arbetet med att effektivisera och utveclda administrationen 

·utvecklingen av brukarinflytandet 

6§ 

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa 

-miljövårds· och naturvårdspolitiken och verka tbr en god miljö i kommunen 

-räddningstjänsten och verka för ett tryggt och säkert samhälle 

-socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas 
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~den kommunala äldreomsorgs~ och handikappverksamheten och verka för en 
god omsorgsverksamhet 

~den kommunala hälso~ och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård 

~den kommunala förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen och verka för att 
lagstiftningens mål inom området uppfylls 

-skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 

-fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen 

-integrations- och arbetsmarknadspolitiken och verka för en bra integration och 
arbetsmarknad i kommunen 

-den tekniska verksamheten och verka för en bra försörjning och service av 
kommunens fastigheter, parker, turist- och fritidsanläggningar, vatten- och 
avloppsanläggningar, gator mer mera 

Styrning 

7§ 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 

-leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och 
ramar för hela den kommunala verksamheten och initicrar målfrågor, som inte är 
'fbrbehållna annan nämnd 

-övervaka att de av fullmäktige fastställda målen samt planerna och programmen 
för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning 
sköts rationellt med god ekonomi och kvalitet 

-se till att samtliga nämnder följer upp hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret och lämnar redovisning till 
fullmäktige 

-ta ansvar för samordningsträffar med nämndspresidierna och tbrvaltningscheferna 
tbr att utveclda relationerna mellan kommunstyrelsen och de övriga nämnderna 

-fortlöpande ha uppsikt över sådana kommunalförbund, gemensamma 
nämnder och andra samverkansorgan som kommunen är medlem i 

-fortlöpande ha uppsilet över verksamheten i de tOretag, som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv 

-men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen 



Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för kommunstyrelsen 

·tillvarata kommunens intressen vid bolags~ och föreningsstämmor och 
andra liknande sammanträden i de fbretag kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i 

:,upprätta övergripande strategi och riktlinjer ilir hur sill<erhetsarbetet ska 
bedrivas i kommunala verksarnhetet:_ _ .. - .... -· ---- t skalat tllllOO% 

............. _ .. • ."••c:--- · Formaterat: Teckensnltt:(Standard) Times New Roman, 12 

-avgöra frågor om tolkning och tilläqlrning av regler och bestämmelser som ~~'~'.,...,..="':"'":--~:-:--:-~-':':C--:----~ 
r!?L !illmill .. UD.9P.§ .... :.m.rt.rl:}_9.P.9.9.Y..fi!.4\1 .. 9.9h .. qndntP.QJ.i..l.i.:ik.t .. !Jt§.9.d.d.\1 .... 9P.12.9Iil:g_$,1~gmY.. =~;:;~~;~!:: In1d;aP~: ~:~!~~~n~~7F~~~ ~~19se~~ ~n~~~ 

'',,.. numrering 

Övriga verksamheter 

Ekonomisk förvaltning 

8§ 

Kommunstyrelsen ansvarar för den sammantagna kommunala medelsförvaltningen 
enligt fullmäktiges föreskrifter. l medelsförvaltningen ingår 

·placering och upplåning av medel 

·bevakning av att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid samt 
vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar 

9§ 

Kommunstyrelsen har vidare ansvar fbr att 

-underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån inte detta 
ansvar åvilar annan nämnd eller kommunalt företag 

·förvalta under kommunens vård ställda donations- och fondmedel 

·förvalta kommunens konstinnehav 

-kommunens behov av försälcringsskydd är tillgodosett samt besluta i 
försäkrings- och skadeståndsärenden 

-k~rn-1 muNÖ\'<&il@+t}piltM!-t!P-upph·awdliftgfl'~·tn e-~l:FH-w@-6-tlw4jjiifils·i~alj~'u4~t=Klli l.i.gh0tcn 
m€ld=a~n11-i-'l#H.o~H+J.~!cHgo aniag61+~Uf1fllolaH~li1~ic)~fl.~~~€i\•rigfl= 

ttpphartttl-iRgut' w· s ter }-'lfif.1$~t~<~dq-~'lffilt'!+~m=sk~-sntl'ltWt!nt~~ 
~~#fHtfl-fW 

-ht'ltrktta--em··--inkäp a-v .. v--n-ror·-wl'l-\i-lhtSt<:H'-;:-&kl-fiHHm-avtal.· ·utn ytljB .-option-s-!HHt-tee:l.ffift
twtaJ~-y!'U/l eas ittg· HH-Mus-~Wä-r-cle+-fE\refiiWri 0-d .. u V"-'iH}b<&1-§.-åf..+itl
lffiH--ffi:l:k+s--v-Hn:l-et- teN:l~l us-ive-Ht0Hts-RiH-l-e±a--~n och ..J:nJ.d l::ill ive-epfi-eftef-ec----lt-
~l-ffi-g-shlflH+m-let0.!Jpp.J:JtJH{!Jing.\!rjnQilJ .. ll.D'lQ\g~n~ yg)<$~l!IJ!.!91~9.mr.ft\i.Q .. ~~mn.t 
1~ 9,fi!JR1~119X~-l]t.!ltM1JlS)g_}JPJiPJP~-~lJ"-ing_tiJ.~.j~t1-9-JI! .• YJ!.UL: .. \1~1!l k!Hf:l.-\&91-!ltJlA&~Jc-.-L.5n.k.!1bfL" _ 
!!:!9.0. _a_y__k:qt_11rttl_l nJ\-JJ-4Uii~2 .... 1l.D.1.DIJ&P J!PP.ho.n_d,,ing§;_~os.b_jnl}Qp,\JJ?\?.U:;;y .... _ö_yri!Ul. 
MD.LJJHil-~.QJ~~~g~x .. ,.,~.:v .. ,.S.t.Q~: .. p.rj.n c:ip ,k_!J .~XH~.t ,nq,h,,IU~1~,bq.niJUriP,~ Llil1flJ ... ~.t.9~ .... ~.~UQUl,:QJlJ: .. ,.Jll .. 9.fl 
nnnan/andnl k;Q_111,!Jll!.P.9X 
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· föreningsbidrag och utdelning ur fonder 

-ärenden om kommunens heraldiska vapen. 

Personalpolitih:en 

10 § 

Kornrm:tnst)'relsen ansvarar ilir frågcr som rör :llirhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare såsom: 

-med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor, som rör 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

.förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 
gäller 11-14 och 38 §§lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden 

·avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser som rör 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

-övergripande organisationsfrågor 

"personalförsörjning 

-ansvar för likabehandlingsarbete och arbetsmiljapolitik 

-lämna uppdrag som avses i den konnnunala delegationslagen (1954:130) 

-besluta om stridsåtgärder 

-svara för information till kommunens personal. 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

11§ 

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om 
arbetslöshetsnämnd. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika krisledningsnämnd enligt lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Kommunstyrelsen svarar för räddningstjänsten enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor genom kommunförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge. 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlag (1990:782). 

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens anslagstavla enligt lagen (1970:462) 
om vissa anslag på kommunens anslagstavla. 
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Kommunstyrelsen ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen 
(1994:1738), tillsyn med stöd av tobakslagens 12 §och 12a § (1996941), kontroll 
av näringsidkare som anmält till Läkemedelsverket att man bedriver handel med 
vissa receptfria läkemedel enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel, tillstånd enligt lotterilagen (1994: J 000) och som remissinstans till 
lotteriinspektionen avseende Jag om anordnande av visst automatspel (1982:636) 

Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för i sin 
verksamhet och förfogar över enligt personuppgiftslagen (1998:204). 

Verksamhetsbaserade ansvarsom råden 

12 § 

Komrntll1St)Telsen har vidare ansvar för följande verksamhetsområden; 

- strategiska frågor ilir en hållbar samhällsplanering vad avser infrastruktur~ logistik, IT, 
exploatering, miljö, energi, klimat, folkhälsa, mångfald, delaktighet och trygghet 

-bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestänming. 
planläggning och byggnadsprojekt med mera 

-bidra till en positiv utveckling av näringslivet 

-kommunens marlmadsföring och centrala infOrmationsverksamhet 

-turismverksamheten 

-östersjöfestivalen och andra evenemang av större omfattning 

-övergripande regionala, nationella och intemationella kontakter samt medverkan i projekt 

-refonnering och förenkling av kommunstyrelsens regelbestånd 

-beslut i frågor som rör tillämpningen av 2 kap tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Kommunstyrelsen svarar dessutom för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt 
som inte uppdragits åt annan nämnd. 

Fullmäl(.tigcs beredningsorgan 

13§ 

styrelsen ansvarar för beredning av ärenden före beslut i kommunfullmäktige. Fullmäktige 
kan tillsätta beredningsorgan i vissa frågor som kan få motsvarande uppgift. 

Delegering från fullmäktige 

14 § 

Kommw1styrelsen får besluta i ililjande grupper av tlrenden. 

-vid behov besluta att ta upp lån samt konvertera och lösa in lån i enlighet med 
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fullmäktiges riktlinjer 

- borgenshantering 

-på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av ·fullmäktige fastställd beloppsram och andra 
riktlinjer 

-på beg!lran av närrnd omfördela tredel inom !Jujgetram och rrellan investeringsprqjekt 
llir nfumcVstyrelse sam så begllr 

-på beg!lran av närrnd futta startbeslut fdr investeringsprqjekt då 
bruttoinvesteringsutgiften llir prqjektet överstiger 7 rrmkr 

-på begäran av nämnd godkänna att entreprenadavtal får tecknas vid investeringsprojekt 
där bruttoinvesteringsutgiften överstiger 7 mnkr 

-kommunens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

m e lian Sela-gsstfunmema tillvarata lremffil;lflens intresseH i lreH111'ftlflala Wretag eefl 
EläR iEl Wret:räfia kentnidReA seffl "ägare" 

-utse ombud i företag dlir komTrunen har minoritetsandel 

-utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet, byggnad eller del av dessa som 
tillhör kommunen eller tillgodose kommunens behov på motsvarande sätt, om inte 
denna beslutanderätt ligger hos annan nämnd. 

-köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 
plan- och bygglagen av fastighet eller del av fastighet samt upplåtelse av tomträtt inom av 
fullmäktige fastställda riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt 

-ärenden enligt lagen om tOrvärv av hyresfastigheter mm som inte avser utövande av 
förköpsrätt vid aktieöverlåtelse 

-mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan, på 
kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta avtal 

~yttrande som ankommer på kornmunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse 
för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen tär dock besluta i sistnämnda slag av 
yttranden om remisstiden inte medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
fullmäktige 

-yttranden enligt lagen om övervalmingskameror mm 

-yttrande över antagande av hemvärnsmän. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

15 § 

Kommunstyrelsen ska se till att verl<Sarnheten bedrivs i enlighet .mxl de mål och 
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riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklats 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Kommunstyrelsens ordförande 

16 § 

KornmrnlS()ffelsens ordllirande är tillika kommunalråd och eng)lgerad på heltid. 

17 § 

Det åligger kommunstyrelsens orcl:llirande att: 

-närmast under kommunstyrelsen utöva uppsikt över hela nämndsförvaltningen 

-uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och 
effektivitet samt att ta initiativ i dessa frågor 

-främja samverkan mellan kommtmstyrelscn och kommw1ens övrigu nänmdt:r 

-representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett 
särskilt fall 

-företräda styrelsen i egenskap av företrädare för kommunen vid domstolar och andra 
myndigheter med rätt att därvid sätta annan person i sitt ställe. 

18 § 

Kornmunstyrelsen<; cn:lförande f'df närvara och delta vid sarrrrrnntrllden nnl annan nänmd, 
men inte delta i besluten. Konununstyrelsens Ol'dfurande har ocksä rätt att fä sin s1:irskilda 
mening antecknad i protokollet. Nfuvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning 
mot någon enskild. 
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IKARLSHAMNS KOMMUN 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 
Gäller fr o m: Lagahaftvunnet beslut 

Beslut: KF§ 72, 2011-05-02, § 30, 2013-03-04 

§ 87 2014-06-16 träder i laaft 2015-01-01 

FÖRFATTNINGsSAMLING 

Nämnden för barn, ungdom och 
skola 

FÖRSLAG 2014-07-04 

Reglemente för nämnden för barn, ungdom och 
skola 

Utöver vad som fåreskrivs i kommunallagen får nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

l§ 

Nämnden får barn, ungdom och skola består av l l ledamöter och 11 ersättare. 

2§ 

Bland ledamöterna i nämnden får barn, ungdom och skola utser tl11Imrrktig9 _Q!Il_J2!:<2?i.~!!lrrn_l2Ql~t~!ei]Ql,: 
av ordBirande och vice ordJ(irande.fullmäktige ett presidium bestående av en ordförande, en vice 
&R-i~eh-en--andre--vie<Hrffifl}ramle. 

Blandledameterna seh ersättarna i nämnden för barn, ungdem seh skela utser nämnden ett 
arbetsutskett bestående av 5 ledameter eeh 5 ersättare. Fer arbetsutskettet utser nämnden en 
eraförande eeh en viee erdförande. 

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs får att bedriva 
nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

Arbetsformer 

3§ 

För nämnden gäller "Arbetsordning får styrelse och nämnder i Karlshamns kommun". 



Karlshamns komnum 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente för nämnden for barn, 1ll1gdom och skola 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområden 

4§ 

Nämndens ansvarsområden omfattar: 

- fcirskole- och fritidshemsverksamhet 

grundskola, inklusive särskola, 

- fritidsgårdar, 

musikskola, samt 

- natur- och kulturskola. 

Demokrati och medborgarinflytande 

5§ 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgamas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

6§ 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

- ansvara fcir att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuelllagstiftning 

ansvara fcir regelmässig uppfciljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll 

- rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

månadsvis, med tmdantag fcir januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 
genomfora budgetuppf<iljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som ekonomi 
fcir redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 
uppföljningsmånads utgång. 

leda och utveckla den laxefinansierade verksamheten 

- fåra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt 
över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen. 

medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser grundas 
på bästa möjliga beslutsunderlag. 

7§ 

Utöver vad som anges i 4-6 § § ansvarar nämnden fcir att 

samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsområde, 

2 



Karlshamns kornmun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola 

med uppmärksamhet aktivt fålja utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

verka får reformering av nämndens regelbestånd, 

vara registeransvarig får de personregister som nämnden får i sin verksamhet och fårfogar 
över, 

besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsfårordningen (1949: l 05) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

ansvara får vård och fårvallning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag och 
kommtmens arkivstadgar, samt 

fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 

Särskilda uppgifter 

8§ 

Nämnden ska svara får de myndighetsuppgifter som åvilar nämnden enligt skollagen och 
grnndskolefårordningen. 

Närm1den ska verka får att samråd och överenskommelser sker med tekniska nämnden vad avser 
behov och genomfårande av tjänster som hör tilllokalfårsörjning, drift, skötsel och underhåll av 
olika utbildningslokaler. 

Nämnden ska vårda den fasta och lösa egendom som står under nämndens förvaltning. 

Nämnden ska svara för upphandlingar, som inte är kommunövergripande eller a-vser samordnad 
upphandling med andra kommuner eller annars är av stor omfattning oeh/sller prineipiell natur. 

Nämnden ska handlägga fondverksamhet inom verksamhetsområdet. 

Övrigt 

Namn och profilfrågor 

9§ 
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

Förande av talan 

10 § 
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal. 

3 



Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola 

Samrådsskyldighet 

11§ 
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 

4 



'lAA.V 

!IKARLSHAMNS KOMMUN 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 
Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut 

Beslut: KF § 72, 2011-05-02 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för gymnasienämnden 

Reviderad: KF§ 100, 2012-09-03, § 30, 2013-03-04, § 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01 

FÖRSLAG 2014-07-04 

Reglemente för gymnasienämnden 

Utöver vad som foreskrivs i kommunallagen for nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

l§ 
[ Gyronasienämnden består av il ledamöter och ll ersättare. 

2§ 

Bland gyronasienämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidimn bs;~l~i"lld9_1\.'LQI4fi>T1l!lQ.\'_Qg_i) 

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs for att bedriva 
nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

Arbetsformer 

3§ 

För gyronasienämnden gäller arbetsordning for styrelse och nämnder i Karlshamns kommun. 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområden 

4§ 

Nämndens ansvarsområden omfattar: 

- gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola 



Karlshamns kommun 

FÖRF A TTNINGSSAMLING 

Reglemente för gymnasieni!mnden 

- antagning av elev till gymnasieskola 

kommunal vuxenutbildning inklusive särvux och svenska för invandrare 

- eftergymnasial utbildning inom det kommunala ansvarsområdet 

uppdragsutbildning 

studie- och yrkesvägledning för vuxna 

inf(}HBatiHnsallsvar·QI(tivitetsaqsvarför ungdomar som fullgjort sin skolplikt och som inte fyllt 
20 år samt utökat iHHmnationfl!lf!Svar-aktivitetsnnsvar_för ungdomar upp till 25 år 

samverkan skola-näringsliv 

Demokrati och medborgarinflytande 

5§ 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

6§ 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

7§ 

ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuelllagstiftning 

ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll. 

rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

månadsvis, med undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 
genomföra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 
ekonomi för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 
uppföljningsmånads utgång 

leda och utveckla den laxefinansierade verksamheten 

föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt 
över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen. 

medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag 

Utöver vad som anges i 4-6§§ ansvarar nämnden för att 

samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsområde, 

2 



Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente för gymnasienämnden 

med uppmärksamhet aktivt fålja utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

verka får reformering av nämndens regelbestånd, 

vara registeransvarig får de personregister som nämnden får i sin verksamhet och fårfogar 
över, 

besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsfårordningen (1949:105) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

ansvara får vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 
och kommunens arkivstadgar, samt 

fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 

Särskilda uppgifter 

8§ 

Nämnden ska verka får att samråd och överenskommelser sker med tekniska nämnden vad avser 
behov och genomfårande av tjänster som hör tilllokalfårsörjning, drift, skötsel och underhåll av 
olika utbildningslokaler. 

Nämnden ska vårda den fasta och lösa egendom som står under nämndens förvaltning. 

Nämnden ska handlägga fondverksamhet inom verksamhetsområdet. 

NämnEleH svarar för HflflhanElling, som inte är keftlflllli!ÖvergriflanEle eller avser samerenad 
UflflhanElling med andra kommuner eller annars är av stor omfattning och/eller flrineiiJiellnatur. 

Övrigt 

Namn och profilfrågor 

9§ 
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

Förande av talan 

lO§ 
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra komrutmens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal. 

3 



Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente för gymnasienämnden 

Samrådsskyldighet 

11§ 
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 

4 



....... 
IKARLSHAMNS KOMMUN 

Utgivare: Kommunledningst'örvaltningen Kansli 

Gäller från: lagakraftvunnet beslut 

Antagen: KF§ 72,2011-05-02, § 30,2013-03-04, 

§ 87 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för kulturnämnden 

FÖRSLAG 20 !4-07-04 

Reglemente för kulturnämnden 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

l§ 

j Kulturnämnden består av .2 ledamöter och .2 ersättare. 

2§ 

Bland kulturnämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidium best8cnde av ordförande och vice l 
on.lJ;Q_r;l n d ~J:re~:H-åt'f){itl-H"l- el't--f)FtJg·)r-flfl\~e,-en--v-iee -twdför.ande--oeh--eH-ilHi4re-V:i<..'-<::--en.4-fö-m1Kf~, 

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs för att bedriva 
nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

Arbetsformer 

3 § 

För kulturnämndens sätt att arbeta gäller "Arbetsordning för styrelse och nämnder i Karlshamns 
kommun", 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområden 

4§ 

Kulturnämndens ansvarsområden omfattar: 

Kulturverksamhet med kulturarrangemang av olika slag såsom Alice Tegnerdagarna, 
Kulturnatten och aktiviteter i kulturkvarteren. 

Konstverksamhet, kultunniljövård, offentlig utsmyckning, samverkan med museer och 
hembygdsgårdar samt kulturevenemang såsom film, teater, utställningar m.m. 

Folkbibliotek StaElsl9il9lieteket med filialliil9lietek. 

Service till fårettingar inom kulturområdet. 



Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente fOr kulturnämnden 

Konsumentverksamhet 

Energisparrådgivning 

:::..__ Budgetrådgivning 

LQ\$.~~.nJJAm.n~J5;,0.r.l.?.hg.m.!,L~.~)J.~\,l,t,~"-~tsLt.f9J.:9.U.!.U.g§.h!J .. L 

Demol{rati och medborgarinflytande 

5§ 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgamas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

6§ 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

7§ 

ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuelllagstiftning 

ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll. 

rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

månadsvis, med undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 
genomföra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 
ekonomi för redovisning vid kommunstyretsens sammariträde närmast efter-respektive 
uppföljningsmånads utgång 

leda och utveckla den taxefinansierade verksamheten 

föra dialog med korrununstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt 
över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen 

medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag 

Utöver vad som anges i 4-6 §§ansvarar nämnden för att 

samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsområde, 

med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyTelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

verka för reformering av nänmdens regelbestånd, 

2 



Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente fcir kulturnämnden 

vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar 
över, 

besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 
offentlighets~ och sekretesslagen (2009:400), 

ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arldvhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 
och kommunens arkivstadgar, samt 

fullgöra de förvaltnings~ och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 

Särsidida uppgifter 

8§ 

Nämnden ska verka för att samråd och överenskommelser sker med tekniska nämnden vad avser 
behov och genomfOrande av ljänster som hör till lokalfOrsörjning, drift, skötsel och underhåll av 
olika kulturlokal er. 

Nämnden ska vårda den fasta och lösa egendom som står under nämndens förvaltning. 

l 
NäHm.EleR S"Etf=a:r ffi r UflphamUing sam inte är loamfH:I:ln8• ergripanJe eller a·, ser Hpflhandling med 
aHd:ra-l.Eaffl11ll;lfler eller aflflars a\ staremfattning eehfprineipiell natur. 

Nämnden ska föra register över kommunens konstitmehav. 

Nämnden ska handlägga föreningsbidrag och fondverksamhet inom verksamhetsområdet. 

Övrigt 

Namn och profilfrågor 

9§ 
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

Iförande av talan 

10 § 
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal. 

Samrådssl{yldighet 

Il§ 

Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 



~ 

~~KARLSHAMNS KOMMUN 

Utgivare: Beslutsstöd Kausli 

Gäller från: lagakraftVUllllet beslut 

Antagen: KF§ 72, 2011-05-02, § 30, 2013-03-04 

FÖRF A TTNINGSSAMLING 

Reglemente för byggnadsnämnden 

Reviderat: KF§ 144, 2013-10-07, § 87. 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01 FÖRSLAG 2014-07-04 

Reglemente för byggnadsnämnden 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

l§ 

Byggnadsnämnden består av Il ledamöter och Il ersättare. 

2§ 

Bland byggnadsnämndens ledamöter utser fullmiiktige ett presidium bestf,ende av ordföJi!JlQQ_Q<;.I} 
Yife_or!lf<2Ii1llQ.~,tffiHJr t'.!l!mäktige ett presidium bestående av en ordffffilfld~~lf.ffi-.J'MiB-eeh 
enamlre •<ice ordförande. 

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs för att bedriva 
nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

Arbetsformer 

3§ 

För byggnadsnämnden sätt att arbeta gäller "Arbetsordning för styrelse och nämnder i Karlshamns 
kommun". 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområden 

4§ 

Nämndens ansvarsområden omfattar: 

fysisk planering - innefattar översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner, 

bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskydd och vindkraftsetableringar 

byggkontroll och tillsyn, energideklarationer samt 



Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNJNGSSAMLING 

Reglemente för byggnadsnämnden 

mätning, kartproduktion, GIS-samordning och lägenhetsregister. 

Demokrati och medborgarinflytande 

5§ 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

6§ 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

7§ 

ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuelllagstiftning 

ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll 

rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

månadsvis, med undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 
genomföra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 
ekonomi för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde nännas! efter respektive 
uppföljningsmånads utgång 

leda och utveckla den laxefinansierade verksamheten 

föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt 
över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen. 

medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag 

Utöver vad som anges i 4-6 §§ ansvarar byggnadsnämnden för att 

samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsområde, 

med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

verka för refonnering av nämndens regelbestånd, 

vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar 
över, 

besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949: l 05) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
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Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente för byggnadsnämnden 

ansvara f<ir vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 
och kommunens arkivstadgar, samt 

fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 

Särskilda uppgifter 

8§ 

Nämnden ansvarar för de myndighetsuppgifter som åvilar nämnden enligt plan- och bygglagen och 
annan därmed hörande lagstiftning. 

I ärenden som avser fysisk planering ska samverkan och dialog om initiativ, genomförande och 
ekonomi ske med kommunstyrelsen. 

Nämnden ska vidare: 

• Verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmilj ö. 

• Följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de 
initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning 

• Samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbete och intressen berör 
nämndens verksamhet. 

• Övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter 
och beslut. 

• Ta tillvara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda. 

Nämnden svaiBI för upphandling se m inte är kemmuniivergripande eller avser UJ3phandling med 
andra kemmuner eller annBis av staremfattning eeh/prineipiell natur. 

Delegering från kommunfullmäktige 

§9 

Byggnadsnämnden får besluta i följande grupper av ärenden. 

Övrigt 

Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser enligt 5 
kap.39 § PBL 

• då enkelt planförfarande enligt 5 kap. 7 § PBL kan tillämpas 

• då normalt planförfarande kan tillämpas samt att ärendet inte är av stor vikt eller har 
principiell betydelse samt salenar intresse för allmänheten. 

Besluta om dispenser samt upphävande av strandskydd, utom i de fall/områden som 
omfattas av 7 kap. 18 a § MB (beslutas av Länsstyrelsen). 

Besluta om att förlängaiförnya detaljplanens genomförandetid enligt 4 kap. 24 § PBL. 

3 



Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente för byggnadsnämnden 

Namn och profilfrågor 

10 § 
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

Förande av talan 

11§ 
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal. 

Samrådsskyldighet 

12 § 
Nämnden ansvarar får att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att varabehjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs får att kommunstyrelse eller 
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Nämnden ska verka får att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 
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............... 

IKARLSHAMNS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 

Fritidsnämnden 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 
Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut 

Beslut: KF§ 72,2011-05-02, § 30,2013-03-04, 

§ 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01 FÖRSLAG 2014-07-04 

Reglemente för fritidsnämnden 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

l§ 

l Fritidsnämnden består av 2ledamöter och 2 ersättare. 

2§ 

Bland fritidsnämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av ordf(irande och vice 
ordf()rande. u!!!erfttH!näktige4l!tiJresicdlum-bt1&t00Hde av en effif(tHifKie, en vlee-f7!'d#i'rnnde-H0h-en 
imdre-viGe-or<Horan,kc-

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs för att bedriva 
nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

Arbetsformer 

3§ 

För fritidsnämndens sätt att arbeta gäller "Arbetsordning för styrelse och nämnder i Karlshamns 
kommun". 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Nämndens ansvarsområden 

4§ 

Nämndens ansvarsområde omfattar: 

l - parldiJestaElsaära ske§1rörligt friluftsliv/skärgård 



Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente för fritidsnämnden 

fritidsanläggningar (ej byggnader) och båthamnar 

allmän service till fritids- och friluftsintresset 

service till fåreningar 

Nämndens verksamhetsansvar 

5§ 

Nämnden har ansvar får: 

bidrag till fåreningar inom nämndens verksamhetsområde 

upplåtelse av komrotmens idrottshallar, gymnastiksalar, idrottsplatser och båtplatser 

simhall, utomhusbad, allmänna badplatser, allmänna lekplatser, anlagda parker och 
spontanidrottsplatser 

Demokrati och medborgarinflytande 

6§ 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

7§ 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

8§ 

ansvara får att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuelllagstiftning 

ansvara får regelmässig uppfåljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll 

rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

månadsvis, med undantag får januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 
genomfåra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 
ekonomi får redovisning vid kommtmstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 
uppfåljningsmånads utgång 

fåra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt 
över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen. 

medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag 

Utöver vad som anges i 4-7 § § ansvarar nämnden för att 

2 



Karlshamns kommtm 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente får fritidsnämnden 

samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsområde, 

med uppmärksamhet aktivt folja utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

verka for reformering av nämndens regelbestånd, 

vara registeransvarig får de personregister som nämnden for i sin verksamhet och forfogar över, 

besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsfårordningen (1949:105) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

ansvara får vård och fårvallning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 
och kommunens arkivstadgar, samt 

fullgöra de forvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 

Särskilda uppgifter 

9§ 

Nämnden ska dessutom 

verka for att tekniska nämnden uppmärksammas på behov av tjänster som hör till drift, skötsel 
och underhåll av olika fritidsanläggningar 

leda och utveckla den laxefinansierade verksamheten 

upphandling som inte är koiiHlRIDÖvergripande eller avser :lflphandling med andra komfllUner 
eller armars av stor omfattning oefll.prineipiell natur 

Övrigt 
Namn och profilfrågor 

10 § 

Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. 

Förande av talan 

11§ 

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal. 

Samrådsskyldighet 

12 § 

3 



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGsSAMLING 

Reglemente för fritidsnämnden 

Nämnden ansvarar får att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs for att kommunstyrelse eller 
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Nämnden ska verka for att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 

4 
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IIKARLSHAMNS KOMMUN 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 
Gäller fr o m: Lagahaftvunnet beslut 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Telrnisl<a nämnden 

Beslut: KF§ 72, 2011-05-02, § 30,2013-03-04, 

§ 87,2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01 FÖRSLAG 2014-07-04 

Reglemente för tekniska nämnden 

Utöver vad som foreskrivs i kommunallagen fOr nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsfonner 

Sammansättning 

l§ 

l Tekniska nämnden består av U ledamöter och 11 ersättare. 

2§ 

Bland tekniska nämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av oo-ordfOrande,eH 
och -vice ordf6rande,-t7ch--efHillilre-m'iiKlfflt8Tam-le. 

Bland tekniska nämndens ledamiiteF ffiser tekniska nämnden ett arbetsutskott bestående av tekniska 
nämndens JlrosidilliR med samrna ordförande oeh vioe ordförande sern i tekniska nämnden. 

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs fOr att bedriva 
nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

Arbetsformer 

3§ 

För tekniska nämnden gäller "Arbetsordning for styrelse och nämnder i Karlshamns kommun". 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Nämndens ansvarsområde 

4§ 



Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente för telmiska nämnden 

Nämndens ansvarsområde omfattar 

huvudmannaskap får vatten och avlopp med undantag får frågor av stor principiell betydelse 

förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter, rekreations och preffilktiensskogar 
(Jlå lanasbygd och tätortsnära men friliasnänmaen har ansvar fOr besladsnära skog), gator, gång
och cykelvägar, lekplatser (på skolor/fårskolor men fritidsnämnden har ansvar får allmänna 
lekplatser) och andra trafikanläggningar om inte förvaltningen uppdragits åt annan. Nämndens 
ansvar avser mark, byggnad och anläggning i den utsträckning som kommunstyrelsen fastställt i 
egenskap av ägare. Förändringar i ansvarsområdets omfattning är kommunstyrelsens angelägen
het. 

i fråga om fritidsanläggningar omfattar ansvaret hela byggnaden eller anläggningen och inte 
bara drift och underhåll. Fritidsnämnden anger fårutsättningar får verksamheten och har 
upplåtelse- och resultatansvar. 

kommunens väghållning vad avser gata, väg och parkeringsplatser 

trafiksäkerhet och trafiktelmik 

drift och underhåll av enskilda vägar 

kommunens städservice, kostservice och dataservice 

drift av sotningsverksamhet (inte myndighetsutövning) 

upphandling som iflle är kommunövergripande eller avser UJ3]3hanaling mea andra kommuner 
eller annars &v stor omfattning eeh/principiell natur 

Tekniska nämnden är tillika trafiknämnd och kommunal väghållningsmyndighet 

Särsidida uppgifter 

5§ 

Nämnden ska verka får att åstadkomma en från kommunalekonomiska utgångspunkter effektiv 
kommunal fastighetsförvaltning. Nämnden ansvarar därvid får att 

anskaffa, upplåta, hyra in och säga upp lokaler utifrån en lokalfårsörjningsplan. 

förvalta byggnader som ägs av kommunen 

genomfåra ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter och anläggningar inom tilldelad ekonomisk 
ram 

mea unaantag ffir parlan&rk eeh bostadsnära skog förvalta skog och sköta mark, med undantag 
.llil:..m:lli!:gili!.J;>,[!rJs~ som ägs av kommunen, 

upplåta nyttjanderätt till kommunal mark i de fall upplåtelsetiden understiger fem år, 

inom samtliga ansvarsområden verka får att samråd och överenskommelser sker med dem som 
använder nämndens tjänster med avseende på tjänsternas omfattning och kvalitet, 

vårda den lösa egendom som inom samtliga ansvarsområden står under nämndens förvaltning, 
samt 

leda och utveckla den taxefinansierade verksamheten 

2 



Karlshamns kornmun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente fcir tekniska nänmden 

Uppgifter i samband med byggande och förvaltning 

6§ 

Nämnden ansvarar får förvaltningen av kommunala byggnader. I ärenden som avser uppfårande av 
byggnad eller annan ändring (om- och tillbyggnad) åligger nämnden att 

avge yttrande över nämndernas fårslag av lokalbehov såväl vid nybyggnad som 
ändringsåtgärder, 

efter beslut av kommunfullmäktige om anvisande av anslag får byggnadsärende - svara får att 
beslutet verkställs, 

bevaka bidragsmöjligheter inom sitt ansvarsområde samt 

till berörd nämnd, kommunstyrelse och i förekommande fall kommunfullmäktige amnäla 
eventuella avvikelser från upprättade planer samt söka samråd om hur avvikelsen ska hanteras. 

Nämndens arbetsuppgifter 

7§ 

Nämnden ska ägna särskild uppmärksamhet åt: 

samordning av nämndens verksamhet med byggnadsnämnden och kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsverksamhet 

samordning av personal, lokaler, fordon och arbetsmaskiner 

effektivitet i upphandling 

bygg-, anläggnings-, och driftsekonomi 

standard- och kvalitetsfrågor i projekt som genomförs av nämnden 

underhållsplanering av fastigheter och anläggningar på såväl kort som lång sikt 

konkurrensfrågor 

avvägning mellan egenregiverksamhet och entreprenad 

tillgänglighet 

säkerhet och trygghetsfrågor 

åtgärder får en effektiv energianvändning och särskilt beakta möjligheten att använda fårnybar 
energi 

att använda produkter och metoder som främjar en god miljö och långsiktigt hållbart samhälle 

ge god service och verka får bekvämlighet och trivsel åt medborgama 

Demokrati och medborgarinflytande 

8§ 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

3 



Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente för tekniska nämnden 

Generellt 

9§ 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

ansvara for att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuelllagstiftning 

ansvara for regelmässig uppfoljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll 

rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

månadsvis, med undantag for januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 
genomfora budgetuppfoljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 
ekonomi for redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 
uppfoljningsmånads utgång. 

leda och utveckla den laxefinansierade verksamheten 

fora dialog med kommunstyrelsen och forvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt 
över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen. 

medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag 

10 § 

Utöver vad som anges i 4-9 §§ ansvarar nämnden for att 

samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsmmåde, 

med uppmärksamhet aktivt folja utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

verka for reformering av nämndens regelbestånd, 

vara registeransvarig för de personregister som nämnden for i sin verksamhet och forfogar över, 

besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsfOrordningen (1949: l 05) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

ansvara for vård och forvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 
och kommunens arkivstadgar, samt 

fullgöra de forvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 
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Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente för tekniska nämnden 

Övrigt 

Namn och profilfrågor 

11§ 
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

Förande av talan 

12 § 
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal. 

Samrådsskyldighet 

13 § 
Nämnden ansvarar får att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs fOr att kommunstyrelse eller 
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Nämnden ska verka får att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 

5 
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IIJKARLSHAMNS KOMMUN 

Utgivare: Kommunledningsförvaltoingen Kansli 
Gäller fr o m: Lagahaftvunnet beslut 

Beslut: KF§ 72, 2011-05-02, § 30, 2013-03-04, 

§ 87, 2014-06-16 träder i laaft 2015-01-01 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för omsorgsnämnden 

FÖRSLAG 2014-07-04 

Reglemente för omsorgsnämnden 

Utöver vad som foreskrivs i kommunallagen får nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

l§ 

Omsorgsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

2§ 

Bland omsorgsnämndens ledamöter 'dt§'!;Lbu.!.!m!:iktig~J!lld1I•e;;iilliJliTLPesi!i!!111Q§_q_H•I9Jl.9IJJ!lQLe1!.'2h 
Yi99.QIQfQI<l.ll~!~, ut:.; er fullmäkt~l--]3r-ooidit~nrb0Stående-av-e~mnde,-<J1r-v±c"'-B'ffl40rande o oh 

Bland emsergsnämndens ledamöter eeh ersättare utser nämnden ett arbetsutskett med 5 ledamöter 
e oh 5 ersättare. För arbetsutskettet utser nämnden en erdförande e oh en vice erdförande. 

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs for att bedriva 
nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

Arbetsformer 

3§ 

För omsorgsnämnden gäller "Arbetsordning får styrelse och nämnder i Karlshamns kommun". 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområden 

4§ 

Nämndens ansvarsområden omfattar: 



Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente får omsorgsnämnden 

äldreomsorg och 

handikappomsorg. 

Demokrati och medborgarinflytande 

5§ 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

6§ 

Närunden ska inom sina ansvarsområden: 

7§ 

ansvara for att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning, 

ansvara fcir regelmässig uppfoljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll. 

rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat, 

månadsvis, med undantag fcir januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 
genomfOra budgetuppfoljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 
ekonomi for redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 
uppfciljningsmånads utgång, 

leda och utveckla den taxefinansierade verksamheten, 

fora dialog med kommunstyrelsen och forvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin 
uppsikt över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen. 

medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag, 

Utöver vad som anges i 4-6 §§ ansvarar nämnden för att 

samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsområde, 

med uppmärksamhet aktivt folja utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

verka for refonnering av närundens regelbestånd, 

vara registeransvarig fcir de personregister som nämnden for i sin verksamhet och forfogar över, 

besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsforordningen (1949: l 05) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
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Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente för omsorgsnämnden 

ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 
och kommunens arkivstadgar, samt 

fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 

Särskilda uppgifter 

8§ 

Nämnden ska svara för de myndighetsuppgifter som åvilar nämnden enligt socialtjänstlagen (SoL), 
med tillhörande lagstiftning såsom lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag 
om assistansersättning (LASS) samt lag om bostadsanpassningsbidrag mm (LBAB) hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) och där till hörande lagstiftning. Nämnden ska särskilt fokusera på att: 

göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, 

medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, 
föreningar och enskilda främja goda livsmiljöer i kommunen, 

genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 
levnadsförhållanden samt 

svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård. 

Därutöver ska nänmden: 

svara för Uflphanaling, som illte är kommunövergripanae eller avser sameranas Uflphanaling 
mesanara kommuner eller annars är av stor omfattning oeh!eller prineipiellnatur, 

handlägga föreningsbidrag inom verksamhetsområdet, 

verka för att samråd och överenskommelser sker med tekniska nämnden vad avser behov och 
genomförande av tjänster som hör tilllokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av olika 
lokaler som används inom äldre- och handikappomsorg samt 

vårda den fasta och lösa egendom som står under nämndens förvaltning. 

Övrigt 

Namn och profilfrågor 

9§ 
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

Förande av talan 

10 § 
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal. 
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Karlshamns kormnun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente för omsorgsnämnden 

Samrådsskyldighet 

11§ 
Nämnden ansvarar for att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs for att kommunstyrelse eller 
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Nämnden ska verka for att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 

4 



'f.oAAALJ 

IKARLSHAMNS KOMMUN 

Utgivare: Beslutsstöd Kansli 

Gäller från: lagakraftvunnet beslut 

Antagen: KF§ 72, 2011-05-02, § 30, 2013-03-04 

§ 87. 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01 

FÖRF A TTNINGSSAMLING 

Reglemente för socialnämnden 

FÖRSLAG 2014-07-04 

Reglemente för socialnämnden 
Utöver vad som f<ireskrivs i kommunallagen for nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

l § 

j Socialnämnden består av 7 ledamöter och 1 ersättare. 

2§ 

Bland socialnänmdens ledamöter !Jl:lQ[_fu!JlmiilftJlill!.JillJ?I~iliJJ!!l_~ili1&l!l<!!U!'LQiill'Qrjm.cJl<0:>ffi.Yi!~ 
ord förande. U!&eFfollfnäk!ige-t-4t-pn;sidium OO&tåenfle-aY-tll1·ill'fi-fÖra!lde,-en-Yf06-0l'dJöranoo O€fltl!l 

andre vice ordförando, 

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs for att bedriva 
nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

Arbetsformer 

3§ 

För socialnänmden gäller "Arbetsordning for styrelse och nämnder i Karlshanms kommun". 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområden 

4§ 

Nämndens ansvarsområden omfattar: 

individ- och familjeomsorg, 

socialpsykiatri och 



Karlshamns kornmun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente får socialnämnden 

HVB-hem (hem får vård och boende) får ensamkommande flyktingungdomar samt mottagning 
och introduktion av nyanlända invandrare. 

Demokrati och medborgarinflytande 

5§ 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

6§ 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

7§ 

ansvara får att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuelllagstiftning 

ansvara får regelmässig uppfåljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll. 

rapportera hur närunden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

månadsvis, med undantag får januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 
genomfåra budgetuppfåljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 
ekonomi får redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 
uppfåljningsmånads utgång. 

fåra dialog med kommunstyrelsen och fårvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommtmstyrelsen då denna utövar sin uppsikt 
över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen. 

medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutstmderlag. 

Utöver vad som anges i 4-6 §§ ansvarar nämnden får att 

samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsområde, 

med uppmärksamhet aktivt fålja utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

verka får reformering av nänmdens regelbestånd, 

vara registeransvarig får de personregister som nämnden fOr i sin verksamhet och fårfogar 
över, 

besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsfårordningen (1949: l 05) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
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Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente får socialnämnden 

ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 
och kommunens arkivstadgar, samt 

fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 

Särskilda uppgifter 

8§ 

Nämnden ska svara för de myndighetsuppgifter som åvilar nämnden enligt socialtjänstlagen (SoL), 
lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (L VU), lag om vård av missbrukare i vissa fall 
(L VM), lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, föräldrabalken, ärvdabalken, lag 
om psykisk tvångsvård (LPT), lag om rättspsykisk vård (LRV), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
och annan därtill hörande lagstiftning. Nämnden ska särskilt fokusera på att: 

göra sig väl förtro gen med levnadsförhållanden i kommunen, 

medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, 
föreningar och enskilda främja goda livsmiljöer i kommunen, 

genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 
levnadsförhållanden, 

svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat 
bistånd till familj er och enskilda som behöver det, 

Därutöver ska nämnden: 

svara för HflJlhanaling, som inte är komm-:mövergrijlanae eller avser sarnoranad HflJlhanaling 
mea anara kommH»er eller aanars är av stor omfattning oeb/eller Jlrineijliell aatHr, 

handlägga föreningsbidrag och fondverksamhet inom verksamhetsområdet, 

verka för att samråd och överenskommelser sker med tekniska nämnden vad avser behov och 
genomförande av tjänster som hör tilllokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av de lokaler 
som används inom verksamheten samt 

vårda den fasta och lösa egendom som står under nämndens förvaltning. 

Övrigt 

Namn och profilfrågor 

9§ 
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 
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Karlshamns korrnnun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för socialnämnden 

Förande av talan 

lO§ 
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta aunat 
avtal. 

Samrådsskyldighet 

11§ 
Nämnden ansvarar fOr att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs får att kommunstyrelse eller 
annan närund ska kunna fullgöra sina upp gifter. 

Nämnden ska verka får att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 
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IKARLSHAMNS KOMMUN 

Utgivare: Beslutsstöd Kansli 

Gäller frän: lagalaaftvunnet beslut 

Antagen: KF § 72, 2011-05-02, § 30, 2013-03-04, 

Reglemente för valnämnden 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för valnämnden 

Utöver vad som foreskrivs i kommunallagen for nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

l§ 

Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

2§ 

Bland valnämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av en ordforande och en 
vice ordf<irande. 

Arbetsformer 

3§ 

För valnämndens sätt att arbeta gäller "Arbetsordning for styrelse och nämnder i Karlshamns 
kommun". 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområde 

4§ 

Nämnden har att svara for kommunens uppgifter vad avser allmänna val och folkomröstningar 
enligt vallagen. Nämnden ansvarar också for de övriga uppgifter som enligt forfattning skall 
fullgöras av den kommunala nämnden inom området. 

Demokrati och medborgarinflytande 

5§ 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgamas perspektiv är i fokus. 



Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente för valnämnden 

Generellt 

6§ 

Nämnden ska inom sitt ansvarsområde: 

7§ 

ansvara får att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuelllagstiftning 

ansvara får regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. F ör detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll 

rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

månadsvis, med undantag får januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 
genomfåra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 
ekonomi får redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 
uppföljningsmånads utgång. 

fåra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin 
uppsikt över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen. 

medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag 

Utöver vad som anges i 4-6 §§ ansvarar nämnden för att 

samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsområde, 

med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

verka får reformering av nämndens regelbestånd, 

vara registeransvarig får de personregister som nämnden får i sin verksamhet och fcirfo gar 
över, 

besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsfårordningen (1949: l 05) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

ansvara får vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 
och leonummens arkivstadgar, samt 

fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 
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Karlshamns kornmun 

FÖRFATTNINGSS~LING 

Reglemente for valnämnden 

Övrigt 

Namn och profilfrågor 

8§ 
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

Förande av talan 

9§ 
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal. 

Samrådsskyldighet 

lO§ 
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Nänmden ska verka fOr att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 
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.KARLSHAMNS KOMMUN 

Utgivare: Beslutsstöd • Kansli 

Gäller från: lagakraftvunnet beslut 

Antagen: KF§ 94, 2011-06-15, § 30, 2013-03-04 

§87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01 

FÖRF A TTNINGSSAMLING 
Reglemente för 
överförmyndarnlimnden 

FÖRSLAG 2014-07-04 

Reglemente för överförmyndarnämnden 
Utöver vad som fåreskrivs i kommunallagen får nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

l§ 
Överfårmyndamämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. 

2§ 

Bland överfårmyndamämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av en 
ordfårande och en vice ordfårande. 

Arbetsformer 

3§ 

För överfårmyndamämndens sätt att arbeta gäller "Arbetsordning får styrelse och nämnder i 
Karlshamns kommun". 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområde 

4§ 

Nämnden svarar får och fullgör kommunens uppgifter vad avser överfårmyndarfrågor och vad som 
i lag anges om överfårmyndarnämnd och överfårmyndare. 

Demokrati och medborgarinflytande 

5§ 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sitt ansvarsområde, medverka till utveckling av den lokala 
demolaatin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 



Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Reglemente får överfårmyndamämnden 

Generellt 

6§ 

Nämnden ska inom sitt ansvarsområde: 

7§ 

ansvara får att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuelllagstiftning 

ansvara får regelmässig uppfåljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll 

rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

månadsvis, med undantag får januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 
genomfåra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 
ekonomi får redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 
uppföljningsmånads utgång. 

fåra dialog med kommunstyrelsen och fårvallningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin 
uppsikt över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen. 

medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag 

Utöver vad som anges i 4-6 §§ ansvarar nämnden får att 

samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsområde, 

fålja utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
eller övriga komrutmala nämnder göra de framställningar som befinns påkallade, 

lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

verka får reformering av nämndens regelbestånd, 

vara registeransvarig får de personregister som nämnden får i sin verksamhet och fårfogar 
över, 

besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsfårordningen (1949: l 05) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

ansvara får vård och fårvallning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 
och kommunens arkivstadgar, samt 

fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente får överförmyndarnämnden 

Särskilda uppgifter 

8§ 

Nämnden är tillsynsmyndighet för förmyndare, gode män och förvaltare. Nämnden tar ansvar för att 
verksamheten bedrivs i enlighet med vad som f6reskrivs i föräldrabalken, 
förmynderskapsförordningen, lag om god man för ensamkommande barn samt övriga författningar 
som reglerar nämndens verksamhet. 

Nämnden ska verka för att det finns tillräckligt med lämpliga och erfarna personer som är villiga att 
bli förordnade förmyndare, gode män och förvaltare för att enskildas hjälpbehov ska kunna 
tillgodoses inom rimlig tid och på ett rättssäkert sätt. 

Nämnden ansvarar fOr att det finns rutiner för att säkerställa att förordnade förmyndare, gode män 
och förvaltare får information om vad det innebär att vara ställförestädare och att dessa får skäliga 
arvoden för sina uppdrag. 

NiimllElea svarar för BiJphanElliag som iate är konummevergripanEle eller avser BiJJlhanElling meEl 
andra koffill'Hlfler eller anaars av stor omfattaiag oehlprineijliell aatur. 

Övrigt 

Namn och profilfrågor 

9§ 
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

Förande av talan 

lO§ 
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra komrutmens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal. 

Samrådsskyldighet 

11§ 
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 

3 
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Kommunstyrelsen 2014-11-18 

§ 260 2014/ 

Taxor för Räddningstjänsten Västra Blekinges verksamhet 

Kommnnstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fåreslår kommunfullmäktige 

att fastställa följande taxor för myndighetsutövning Räddningstjänsten Västra Blekinge 
att gälla fr o m 2015-01-01 

• Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor 

• Tillstånd brandfarlig och explosiv vara 
• Myndighetsutlåtande. 

Sammanfattning 

Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har överlänmat ett förslag på 
myndighetstaxa 2015. 

Beslutsunderlag 

• Protokoll från Räddningstjänsten Västra Blekinge 2014-10-29 
• F örslag till myndighetstaxa 2015. 



Räddningstjänsten 
Västra Blekinge 

DIREKTION 

RVB § 570 

Taxa 2015 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2014-10-29 

Controller Anna Johansson redovisar förslag på myndighetstaxa och övrig prislista för 
2015 som bilades kallelse. Nivåerna har höjts med hänsyn tagen till ökade personal
och inflationskostnader. Avseende utbildning i Heta Arbeten har extra justering skett då 
förbundets kostnader för detta kommer att öka nästkommande år. Bland annat 
tillkommer nya kostnader för utfärdande av certifikat och kostnaden för utbildning av 
instruktörer höjs. 

Förbundschef Kenneth Jensen tillägger att vi under nästa år kommer att titta närmare 
på finansieringen av myndighetsutövningen och då analysera hur stor del av framför 
allt tillsynsverksamheten, som idag är taxefinansierad. Det kommer att ge oss ett bättre 
underlag för eventuella framtida justeringar av taxa respektive förändringar i verksam
heten. 

Beslut 
Direktionen fastställer prislista enligt framlagt förslag och överlämnar föreslagen 
myndighetstaxa till respektive kommunfullmäktige. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sida 6 



'*:1> RäddnlnQstjänsten 
Västra Bl!!klnge /if. w-;~ 

Taxa för myndighetsutövning 2015 
För myndighetsutövning tillkommer ingen mervärdeskatt. 

Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor . 

Grundavgift (förberedelse, transport, administration, efterarbete, fakturering, datorstöd) 
1 150 kr/tillsyn 

Rörlig avgift (tid i objektet) timkostnad (f. n. 575 kr/tim) 

l de fall tiden i objektet överstiger fyra timmar, utgår grundavgiften och faktisk tid för arbetet 
med tillsynen faktureras. 

l de fall avtalade möten inte avbokas kommer en timme (f. n. 575 kr) att faktureras. 

Tillstånd brandfarlig och explosiv vara 
Handläggningsfaktor enligt bilaga 1 

Myndig hetsutlåtande 
Spridningsintyg 

845 kr/faktor 

3 faktorer 



Bilaga 1 

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara 
Speciella och komplicerade ärenden som t. ex. områdestillstånd och transporter i rörledning liksom 
förhandsbesked, extra besiktningar och andra åtgärder, som inte kan klassificeras i tabellen tiddebiteras 
där räddningstjänstens normala taxa används för den tid som nedläggs i ärendet. 
Avgiften innefattar räddningstjänstens totala insats för tillståndsgivningen. l avgiften ingår även 
kostnad för avsyning. 
Vid olika slag av brandfarliga vara är den största mängden dimensionerande för avgiften. 

Handläggningsfaktorns storlek regleras i räddningsljänstens ordinarie prislista, vilken uppdateras 

Med mindre omfattning p.11 avses: 
60 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5 (tex dynamit, svartkrut, sprängdeg, sprängkapslar och detonerande stubin). 
150 kg i riskgrupp 1.2 (tex vissa fyrverkeriartiklar ej konsumentartiklar) 
150 kg i riskgrupp 1.3 (tex fyrverkeriartiklar och krut till ammunition) 
500 kg i riskgrupp 1.4 (tex fyrverkeriartiklar) 
1 000 kg i riskgrupp 1.4S 

Med större omfattning p.11 avses: 
100 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5 (tex dynamit, svartkrut, sprängdeg, sprängkapslar och detonerande stubin). 
1 000 kg i riskgrupp 1.2 (tex vissa fyrverkeriartiklar ej konsumentartiklar) 
1 000 kg i riskgrupp 1.3 (tex fyrverkeriartiklar och krut till ammunition) 
2 000 kg i riskgrupp 1.4 (tex fyrverkeriartiklar) 
5 000 kg i riskgrupp 1.4S 
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Kommunstyrelsen 2014-11-18 

§ 261 2014/3633 

Uppförande av kallbadhus i Karlshamn 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fåreslår kommunfullmäktige 

att meddela Föreningen Kallbadhusets vänner i Vägga att kommunen är beredd att 
medverka i projektet att anlägga ett kallbadhus vid Väggabadels sydvästra hörn 
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att Karlshamns kommun tecknar aktier för tvåmiljoner kronor i Karlshamns Kallbadhus 
AB som finansieras ur kommunens likvida medel. 

Sammanfattning 

Kallbadhusets Vänner i Väggasombildades 2008 har för avsikt att uppföra och driva ett 
kallbadhus. Placeringen av kallbadhuset är bestämt till Väggabadets sydvästra hörn. 
Med ett kallbadhus skapas en unik anläggning med inomhusbassäng och tillhörande 
faciliteter, utomhusbassäng, havsbad samt kallbadhus. Det är foreningens önskemål att 
Karlshamns kommun på ett eller annat sätt deltar i processen att förverkliga detta 
badhus. 

Kallbadhusets vänner är en ideell förening som innehar ett aktiebolag med särskild 
vinstutdelningsbegränsning som ska driva verksamheten och finansiera byggnationen. 
Karlshamns kommuns del i att stödja tillkomsten av kallbadhuset föreslås vara att köpa 
aktier via en nyemission från aktiebolaget. Kommunens andel föreslås vara två mnkr for 
att projektet ska vara finansierat for igångsättning. Kommunen byter således likvida 
medel mot motsvarande värde i aktier och är neutralt i kommunens balansräkning. 
Karlshanms kommun har inga åtaganden vad gäller drift av verksamheten när kallbad
huset står klart. 

Beslutsunderlag 

• skrivelse från kommunstyrelsens ordforande 2014-11-14 
• Skrivelse från Kallbadhusets vänner. 

Yrkanden 

Jens Henningsson (V) och Jan-Åke Berg (S) yrkar bifall till förslaget. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition och finner att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla 
förslaget. 



2014-11-14 
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Kommunstyrelsen 

Kallbadhusets vänner vill uppföra kallbadhus i Karlshamn 

Bakgrund 
Kallbadhusets vänner i Väggasombildades 2008, har för avsikt att uppfora och driva 
ett kallbadhus. Placeringen av kallbadhuset är bestämt till Väggabadets sydvästra 
hörn. Med ett kallbadhus skapas en unik anläggning med inomhusbassäng och 
tillhörande faciliteter, utomhusbassäng, havsbad samt kallbadhus. Det är föreningens 
önskemål att Karlshanrus kommun på ett eller annat sätt deltar i processen att 
förverkliga detta badhus. 

Kallbadhusets vänner önskar nu Karlshanrus kommuns medverkan for uppfurandet 
av deuna anläggning och ser fram emot att få presentera sitt upplägg fur vidare 
diskussion om genomförandet. Föreningen är en ideell forening som åtar sig att 
ansvara for driften av anläggningen. Badanläggningen ska självklart också vara 
tillgänglig fur allmänheten. En anläggning for hela familjen, där även 
funktionshindrade har tillträde, som erbjuder bastu, bad i havet året om samt 
umgänge i gemensamhetslokaL 

Överväganden 
Karlshamns kommun har tidigare fattat beslut om att delta som en part i 
förverkligandet av konstgräsplaner tillsamman med föreningslivet Det är ett 
positivt sätt för kommunen att stödja ett aktivt föreningsliv som själva vill 
förverkliga projekt som har stort allmänt intresse. 

Karlshanru har genom den gällande detaljplanen bidraget till förutsättningar for att 
bygga ett kallbad på platsen. Kallbadhus har for övrigt gamla traditioner i 
Karlshanru och skulle på ett positivt sätt komplettera de badanläggningar 
kommunen driver intill. I marknadsforingen för ett kallbadhus har ofta framhållits 
det unika i att på en och samma plats kunna erhålla bad både iune och ute i pool 
samt havsbad och om badet i havet kan förverkligas, även ett kallbadhus. Det torde 
vara unikt för en kommun av Karlshanrus storlek att detta kan erhållas och utgör 
ytterligare en attraktion och ett stort värde for hur Karlshanru kan upplevas inte 
minst då hälsofrågorna får allt mer fokus på livsfrågorna. 

Föreningen Kallbadhusets vänner i Vägga har presenterat en total 
investeringsbudget för ett nytt kallbadhus till sju mnkr med ett planerat 
fårdigställande under 2015(se bilaga). Flera finansiärer finns och föreningen önskar 
nu Karlshanrus kommuns medverkan i att få projektet genomfört. 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • Fax 0454-810 40 
E-post: kommunkansli@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se 



Efter överläggningar med fåreträdare for foreningen och ekonomichefens 
granskning av det presenterade underlaget och projektets ekonomiska upplägg 
konstateras att det passar väl in i kommunens vision "Karlshamn, en plats för liv 
och lust". 

Kallbadhusets vänner i Vägga är en ideell forening som innehar ett aktiebolag med 
särskild vinstutdelningsbegränsning som ska driva verksamheten och finansiera 
byggnationen. Karlshamns kommuns del i att stödja tillkomsten av kallbadhuset 
föreslås vara att köpa alctier via en nyemission från aletiebolaget Kommunens andel 
föreslås vara två mnkr for att projektet ska vara finansierat for en igångsättning. 
Kommunen byter således likvida medel mot motsvarande värde i alctier och är 
neutralt i kommunens balansrälcning. Karlshamns kommun har inga åtaganden vad 
gäller drift av verksamheten när kallbadhuset står klart. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen forslår kommunfullmälctige besluta 

att meddela Föreningen Kallbadhusets vänner i Vägga att kommunen är beredd att 
medverka i projektet att anlägga ett kallbadhus vid Väggabadels sydvästra hörn, 

att Karlshamns kommun tecknar alctier for tvåmiljoner kronor i Karlshamns 
Kallbadhus AB som finansieras ur komrotmens likvida medel. 

Sven-Åke Svedsson 
Ordf kommunstyrelsen 

g 
Kommundirektör 

Hans Hyllstedt 
Ekonomichef 
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l. ~ ~ l Kommunstyrelsen, Karlshamns kommun 

i' ,,~~t!/7/3633: 
Kallbadhusets vänner i Karlshamn vill uppföra Kallbadhus 
Kallbadhusets vänner i Karlshamn som bildades 2008, har för avsikt att uppföra och driva ett 

kallbadhus. Placeringen av kallbadhuset är bestämt till Väggabadels sydvästra hörn. Med ett 

kallbadhus skapas en unik anläggning med inomhusbassäng och tillhörande faciliteter, 

utomhusbassäng, havsbad (som håller på att iordningställas) samt kallbadhus. Det är föreningens 

önskemål att Karlshamns kommun på ett eller annat sätt deltar i processen att förverkliga detta 

badhus. 

Kort bakgrund 

l Karlshamn har genom åren entusiaster med olika intressen drivit projekt som blivit kommunen till 

gagn. Redan på 1940-talet bidrog en grupp tennisspelare till uppförandet av den nu så karaktäristiska 

tennishallen. Samma grupp, utökad med ett stort antal medlemmar, lyckades 20 år senare 

förverkliga drömmen om en utomhusarena, placerad i Kollevik. 

l början av 60-talet väcktes ideer om en golfbana i kommunen eller dess närhet. strax innan 

kommunsammanslagningen bestämdes att den skulle anläggas vid Mörrumsån nordost om Mörrums 

centrum. Banan invigdes 1965 och har genom åren varit hemvist för tusentals Karlshamnsbor och 

besökare. 

Entusiaster med läkaren Gunther Bosse och Lions Club i spetsen, samlade in medel under 60-talet för 

att anlägga en konstisbana i Vägga och senare även ett simbadhus. Båda dessa anläggningar är 

fortfarande i drift och det senare har dessutom utvecklats enormt. 

Ridsporten kunde genom ett intensivt arbete bland sina medlemmar bygga nytt ridhus i Janneberg 

som under åren varit arena för såväl medlemmar som internationella och nationella tävlingar. 

Under senare år har entusiaster genom stor hjälp av Karlshamns kommun också fått större 

konstgräsplaner såväl i Svängsta som i Asarum och en mycket utnyttjad fritidsarena vid 

Österslättsko lan. 

Listan kan göras lång och nu hoppas Kallbadhusets vänner att kunna förverkliga ytterligare en 

livskvalitetsdröm. En anläggning för hela familjen, där även funktionshindrade har tillträde, som 

erbjuder bastu, bad i havet året om samt umgänge i gemensamhetslokaL 

Kallbadhusets vänner önskar nu Karlshamns kommuns medverkan för uppförandet av den~a 

anläggning och ser fram emot att få presentera vårt upplägg för vidare diskussion om 

genomförandet. Föreningen är en ideell förening som åtar sig att ansvara för driften av anläggningen. 

Badanläggningen ska självklart också vara tillgänglig för allmänheten. 

Karlshamn 2014-11-13 

Kallbadhusets Vänner 

~~.r~~L_, 
Ordförande l 
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Kommunstyrelsen 2014-11-18 

§ 266 2014/ 

Förslag till nytt arvode för oppositionspartierna 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att fastställa förslag till nytt arvode för oppositionspartierna. 

Reservation 

Irene Ahlstrand-Mårlind (M), Bärthil Ottosson (M) och Magnus Gärdebring (M) 
anmäler reservation mot beslutet. 

Sammanfattning 

335 

Den politiska koalitionen föreslår att oppositionspartier med för partiet valda ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige årligen disponerar ett oppositionsarvode som totalt 
uppgår till400% av kbb (kommunbasbeloppet, som 2015 är 60 622la). 

Varje oppositionsparti i kommunfullmäktige disponerar så stor del av det totala 
oppositionsarvodet som partiets antalledamöter och ersättare motsvarar i förhållande till 
oppositionspartiernas totala antalledamöter och ersättare. 

Det belopp varje oppositionsparti disponerar kan endast betalas ut till 
ledamot/ledamöter och ersättare av kommunfullmäktige. Oppositionsarvodet utbetalas 
med en tolftedel per månad. 

Beslutsunderlag 

• skrivelse från den politiska koalitionen 2014-11-17. 

Yrkande 

Magnus Gärdebring (M) och Bärthil Ottosson (M) yrkar avslag på förslaget. 

J ens Henningsson (V) yrkar bifall till förslaget. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition mellan Jens Henningsson (V) och Magnus Gärdebring 
och Bärthil Ottossons (M) yrkanden och finner att kommtmstyrelsen har bifallit det 
förstnämnda. 



Kommunstyrelsen 

2014-11-17 

Förslag till nytt arvode för oppositionspartierna 

Vi föreslår att oppositionspartier med för partiet valda ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige årligen disponerar ett oppositionsarvode som totalt uppgår 
till 400 % av kbb (kommunbasbeloppet, som 2015 är 60 622 kr). 

Varje oppositionsparti i kommunfullmäktige disponerar så stor del av det totala 
oppositionsarvodet som partiets antal ledamöter och ersättare motsvarar i för 
hållande till oppositionspartiernas totala antal ledamöter och ersättare. 

Det belopp varje oppositionsparti disponerar kan endast betalas ut till 
ledamoUiedamöter och ersättare av kommunfullmäktige. Oppositionsarvodet 
utbetalas med en tolftedel per månad. Varje oppositionsparti skall skriftligen 
meddela Kommunkansliet till vem arvodet skall fördelas, benämnd 
"oppositionsledare". 

Fördelning till oppositionsparti enligt följande: 

Antal ledamöter o ersättare Arvode i % per år Arvode i % per år 

Moderaterna 17 
Miljöpartiet 8 
Vänsterpartiet 4 
Sverigedemokraterna 11 

170% 
80% 
40% 

110% 

103 057 kr 
48 498 kr 
24 249 kr 
66 684 kr 

Summa 242 488 kr 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa föreliggande förslag 

' Sven-Ake Svensson (S) 
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Kommunstyrelsen 2014-11-18 

§ 264 2014/3437 

Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande 
ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd 
utan legal vårdnadshavare i Sverige 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
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att godkänna den föreslagna överenskommelsen med Migrationsverket om anordnande 
av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med 
uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. 

Sammanfattning 

Migrationsverket har översänt ett förslag till ny överenskommelse med Karlshamns 
kommun om blandade platser. Överenskommelsen avser anordnande av boende för 
såväl asylsökande ensamlcommande barn som ensamkommande barn med 
uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. 

Den nuvarande överenskommelsen mellan kommunen och Migrationsverket innebär att 
kommunen erbjuder totalt 19 boendeplatser för ensamkommande barn, varav minst 4 
platser alltid skall vara tillgängliga för asylsökande barn. Enligt det nya förslaget ska 
kommunen hålla 20 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 7 
platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får, enligt 
förslaget, anvisa asylsökande pojkar från och med 16 år till och med 17 år. 

Socialnämnden har 2014-10-30 §beslutat ställa sig bakom förslaget till 
överenskommelse avseende blandade platser. 

Beslutsunderlag 

o Socialnämndens protokoll2014-10-30 § 260 
• Överenskommelse med Migrationsverket 
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Socialnämnden 2014-10-30 

§ 260 

Förvaltningschefens information 

Socialnämndens beslut 

att ta informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om 

• att LSVO (Landstinget Blekinge och Blekinges kommuner i 
samspel) har aktualiserat frågan om forutsättningar och behov 
av sprutbyte i syfte att bl a motverka smittsamma 
sjul(domar, framforallt hepatit C och HIV bland narkomaner. 
Socialnämnden ställer sig bakom att sprutbyte införs. 

• att Migrationsverket tagit fram forslag till överenskommelse om 
blandade platser. Överenskommelsen avser anordnande av 
boende for såväl asylsökande ensamkommande barn som 
ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal 
vårdnadshavare i Sverige. Kommunen forbinder, sig enligt 
fårslaget, att hålla 20 boendeplatser tillgängliga får 
ensamkommande barn, varav minst 7 platser alltid ska vara 
tillgängliga for asylsökande barn. Migrationsverket får, enligt 
fårslaget, anvisa asylsökande pojkar från och med 16 år till och 
med 17 år. 
Avtalet undertedmas for Karlshamns kommun av kommun
styrelsens ordforande. 
Socialnämnden ställer sig bakom upprättat förslag till 
överenskommelse avseende blandade platser enligt ovan. 
Dnr 14/3437 

• att Förvaltningsrätten i dom 2014-10-16, mål nr 1252-14, avslagit 
ansökan från IVO om utdömande av särskild avgift enligt SOL. 
Ansökan avsåg ej verkställt beslut om kontaktfamilj. 
Dnr 14/944 

• att Förvaltningsrätten i dom 2014-10-16, mål nr 1253-14 och 
1254-14, bifallit ansökningar från IVO på så sätt att Karlshamns 
kommun åläggs att betala en särskild avgift om sammanlagt 
15 000 kr. 
Ansökningarna avsåg ej verkställda beslut om kontaktfamilj for 
två barn. Dnr 14/942 och 14/943 



lÄNSSTYRELSEN 
BLEKINGE LÄN 

Migrationsverket 

Överenskommelse om blandade platser 

Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande 
ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstill· 
stånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. 

Omfattning 
§ l I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Karlshamns 
kommun forbinder sig kommunen med stöd av 2 §lag (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m. fl. (LMA) samt med stöd av 30 § forordning 
(20 l 0: 1122) om statlig ersättning for insatser ±or vissa utlänningar att 
anordna boende fOr ensamkommande barn. 

§ 2 Komrotmen forbinder sig med stöd av 7 b § forordning (2002: 1118) 
om statlig ersättning ±or asylsökande m.fl. samt 30 § forordning (2010: 
1122) om statlig ersättning for insatser ror vissa utlänningar att hålla 20 
boendeplatser tillgängliga för ensamkommande bam, varav minst 7 platser 
alltid ska vara tillgängliga for asylsökande bam Migrationsverket får anvisa 
asylsökande pojkar fi·ån och med 16 år till och med 17 år. 

§ 3 Kommunen ska omedelbart meddela ledig plats till Migrationsverket 

Ersättningar 
§ 4 Asylsökande barn 
Kommunen erhåller enligt 7 b§ förordning (2002:1118) om statlig 
ersättning for asylsökande m. fl. ersättning baserat dels på antalet asylplatser 
dels på antalet belagda platser. 

Av 2 och 7 b §§ framgår att ersättning för överenskomna platser och 
belagda platser betalas ut vmje kvartal i efterskott av Migrationsverket 
Ersättning for belagda platser grundas på kommunens redovisning, se 
MIGRFS 08/2013. 

Den del av de bistånd som enligt 13 § LMA lämnas till en asylsökande och 
som utgör ersättning for kost och logi ingår i ovanstående ersättningar. 

1(3) 



Barn med uppehållstillstånd 
Kommunen erhåller enligt 30 § forordning (2010:1122) om statlig ersättning 
for insatser får vissa utlänningar ersättning baserat dels på antalet platser för 
barn med uppehållstillstånd dels på antalet belagda platser. 

Av 8 och 30 §§ framgår att ersättning for överenskomna platser och belagda 
platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket Ersättning 
for belagda platser grundas på kommunens redovisning på avsedd blankett. 

Tvist och brott mot överenskommelsen 
§ 5 Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part kräva rättelse. 

§ 6 Migrationsverket får kräva tätt el se om Inspektionen får vård och 
omsorg i egenskap av tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet 
kommunen bedriver med anledning av de1ma överenskommelse. 

§ 7 Om rättelse inte påbö1jas/sker inom 14 dagar från mottagande av 
skriftlig lipproaning från endera part eller Inspektionen får vård och omsorg 
kan överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp. 

§ 8 Tvist om denna överenskommelse ska i forsta hand avgöras genom 
förhandling mellan parterna och i andra hand vid svensk domstol. 

Tider 
§ 9 Överenskommelsen löper tillsvidare från och med l december 2014. 

Uppsägning för villkorsändling eller upphörande ska ske skriftligen med 
. följande uppsägningstider: 

• För villkorsändring l månad. 
• För upphörande 9 månader. 

Om fårhandling med anledning av uppsägning får villkorsändring inte är 
avslutad inom I månader från uppsägningsdagen anses uppsägningen fOr 
villkorsändring vara en uppsägning för upphörande. Detta innebär att 
överenskommelsen efter 9 månader från uppsägningsdagen upphör att gälla. 

Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad överenskommelse om 
anordnande av boendeplatser fOr asylsökande bam och barn med 
uppehållstillstånd (Migrationsverkets dnr 7.2-2013-49096) undertecknad 
den 17 december 2013 respektive den lO december 2013. 
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Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part 
och länsstyrelse tagit sitt. 

Non·köping 2014· ...... • ...... 

För Migrationsverket 

Håkan Ljungberg 
Enhetschef bosättnings- och 
statsbidragsenheten 

Karlskrona 2014-...... -.... .. 

För Länsstyrelsen 

Lars Olsson 
AvdelningschefSamhällsutveckling 
Länsstyrelsen i Blekinge Län 

Karlshamn 2014-... -...... 

För Karlshamns kommun 

Sven-Åke Svensson 
Kommunstyrelsens 
ordförande 
Karlshamns kommun 
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Invandrarguide 
ett sätt att förbättra integrationen 

4 November 2014 
Motion till Kommunfullmäktige i Karlshamn 
Emanuel Noren (m) 

raterna 

Jag vill att Karlshamn ska vara en kommun som står upp för öppenhet och medmänsklighet. Att 
människors olikheter tas tillvara, att vi bygger broar istället för diken. Jag vill att Karlshamn 
inkluderar och står för trygghet för alla 

Moderatema ser som en av sina många angelägna uppgifter de nännaste åren att ta strid mot 
främlingsfientlighet och rasism. Mottagande och introduktion av nyanlända måste i högre grad präglas 
av respekt för individen och lyhördhet för dennes behov. Vi vill vända utvecklingen, så att integration, 
delaktighet och makt över sin egen situation blir vardag. Den viktigaste pusselbiten for integration är 
att få ett arbete. 

Ett av de stora problemen i det svenska samhället är att flyktingar inte känner några svenskar och 
omvänt. Okunskap om varandra är en stor och bidragande orsak till den oönskade utvecklingen med 
främlingshat. Runt om i Sverige finns det dock människor som vill hjälpa nya invandrare att finna sig 
tillrätta i samhället. Jag tror att dessa finns även i Karlshamn. 

En invandrarguide skulle kunna vara ett av många sätt att påskynda den så viktiga integrationen i 
samhället och hjälpa till med att skapa sociala nätverk fOr invandrarna. Jag menar att integration med 
nödvändighet är en tvåvägsprocess och att mötet mellan invandrarguide och invandrare är frivillig och 
ska ske på individnivå med en ömsesidig respekt. Guiden kan vägleda invandraren in i det svenska 
samhället och invandraren i sin tur kan bidra med sin kultur och erfarenhet. Det Jean handla om att ge 
tips och råd om praktiska frågor eller att umgås genom att göra saker tillsammans. För 
invandrarguiden finns chansen att få lära känna människor som man troligen aldrig annars skulle lära 
känna. Man kan få uppleva något nytt och annorlunda och få inblick i andra kulturer. 

Den som vill bli invandrarguide kontaktar en invandrarguidesamordnare som matchar mot en familj 
eller individ. Guide och invandrare träffas första gången tillsammans med den som är samordnare för 
invandrarguideverksamheten. Guiden uppmanas sedan till att avtala tid och plats för nästa möte med 
invandraren. Ett möte över en kopp kaffe med samtal som öppnar fönster och dörrar till det svenska 
samhället kan betyda mycket i all sin enkelhet. 

Med anledning av vad som ovan anförts yrkar jag: 

Att Kommunfullmäktige beslutar ge berörd nämnd i uppdrag att utreda möjligheten att 
införa en verksamhet i enlighet med motionens intentioner 

Emanuel Noren (m) 

!? ma11{j)( 1!/o v~ 
Karlshamn dag som ovan 
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Karlshamn 2014-1 H2 ,zj/36/Jl 

Till: 
Kommunfullmäktige 
Karlshamns kommun 

MOTION ANGAENDE HBT-CERTIFIERING 
AV KARLSHAMNS KOMMUN 

Vi vill skapa en kommun där människor väljer att bo och där invånarnas öppenhet, 
kompetens och stolthet är kommunens främsta tillgångar. Det är vi tillsammans som bygger 
kommunen, vi kvinnor och män som nyttjar våra olika talanger, färdigheter, erfarenheter och 
kompetenser. Alla är vi i olika åldrar, har olika livserfarenheter och förutsättningar, olika 
bakgrund, olika hudfårg, kön, identitet eller sexuellläggnlng. Vi måste ta tillvara på varandras 
olikheter i utvecklingen av framtidens Karlshamn. 

I vardagens orättvisor har också intoleransen sin rot. Dagens utveckling i Europa är 
skrämmande. Främlingsfientlighet, rasism, homofobi och sexism riskerar att breda ut sig även 
i Karlshamn. Du ska aldrig behöva frukta våld, hot eller diskriminering på grund av vem du är. 
Vi måste tillsammans ta strid för alla människors lika värde och rätt. 

Könsidentifiering och sexualitet är starkt sammanvävda med våra värderingar, handlingar, 
positioner och ställningstagande i samhället. Sverige har kommit en bit vad gäller förståelse för 
homosexualitet, men det var först 1979 som det togs bort att det var en sjukdom, en psykisk 
åkomma. På 1940 -50 talen straffades homosexuella med fängelse och det är många 
homosexuella som än idag lider av psykisk ohälsa och självmordsförsök är dubbelt så vanligt 
inom HBT -gruppen visar en rapport från. Folkhälsoinstitutet. I många länder är det belagt 
med dödsstraff, och i Sverige idag, utsätts HET- personer för både hatbrott, kränkning-ett och 
misshandel. 

En HBT- certifiering ger enligt RFSL personalen möjlighet att reflektera över sitt eget 
förhållningssätt samt att bemöta medborgarna på ett kunnigt och respektfullt sätt. Det handlar 
även för Karlshamns kommun som arbetsgivare om att bemöta anställda ur ett .HBTQ
perspektiv. Detta gäller skolor, förskolor, vårdhem, socialtjänst, hemtjänst men även 
exempelvis fritidsenheten och stadsmiljöavdelningen för att nämna några kommunala 
instanser. Det tar ca 6-8 månader att genomföra processen. Målet är att skapa en miljö där alla 
känner sig inlduderade och välkomna samt att kommunens värdegrund kommuniceras till 
både personal och invånare. I en HET -certifiering genomlyses inte endast HETQ-frågorna 
utan även de andra diskrimineringsgrunderna. 

Låt Karlshamn ligga i framkant i Sverige! 

Socialdemokraterna i Karlshamn föreslår därför kommunfullmäktige: 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för en HBT -certifiering av kommunens verksamheter. 

HBTQ -homosexuella, bisexuella, trans- och qHeerper.roner 
RFSL- Rik.rfo'rbttllde! fiir homosexHellas, bisexuellas och h'ampmoner.r rättigheter 



·moderat rna 
Bidrag till förningar som nattvandr~r 
tillsammans för ett tryggare Karlshamn i , '' 

: ;.: 
18 november 2014 
Motion till Kommunfullmäktige i Karlshamn 
För moderaterna: Emanuel Noren, Magnus Sandgren, Elin Petersson 

N attvandring skapar en social trygghet får ungdomar i samhället vi lever L N är vuxna och 

unga vuxna finns på stan minskar 1isken för drogmissbruk, våld, skadegörelse och annan 

kriminalitet bland ungdomar. Med nattvandring skapar vi ett naturligt och socialt kontaktnät 

mellan vuxna och ungdomar, Det är också viktigt att vi som medmänniskor bryr oss och vågar 

ta steget till en tryggare tillvaro, I detta sammanhang tror vi moderater att konmmnens 

föreningar skulle lemma delta, Föreningar som redan dagligen möter ungdomar har ett stort 

tortroendekapital som kan komma väl till pass i det sociala arbetet på stan, För att stimulera 

dem att organiserat nattvandra vill vi att de erbjuds en ekonomisk ersättning de gånger 

foreningen välj er att tjänstgöra, 

Med anledning av vad som ovan anförts föreslår vi Kommunfullmäktige att besluta: 

Att uppdra åt Fritidsnämnden och Socialnämnden att ta fram forslag och 

kostnadsberäkna en organisation for nattvandring som innebär att föreningar 

ersätts med en smnma varje gång de nattvandrar 

Emanuel Noren (m) Magnus Sandgren (m) Elin Petersson (m) 

Karlshamn dag som ovan 



Resten av året jobbar kvinnor gratis! 
13 november 2014 
Interpellation till Personalutskottets ordförande Kenneth Hake (s) 
Emanuel Noren (m) 

Från och med igår, den 12 november och året ut arbetar Sveriges kvinnor gratis. Kvinnor 
tjänar nämligen 86 % av det männen tjänar och lönegapet minskar väldigt långsamt. 

Med anledning av vad som ovan anförts ställer jag följande frågor till Personalutskottets 
ordförande 

l. Hur ser det ut i Karlshamn? 
2. Vilka åtgärder avser Personalutskottets ordförande och den styrande koalitionen vidta 

för att lönerna ska bli merjämställda 

Emanuel Noren (m) 

~.ct iA <{)/(. Wo v 
Karlshamn dag som ovan 
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Individutveckling 
Minnesanteckningar 

Revisionen 2014-10-29 

Överläggningar med representanter för medlemskommunernas 
kommunfullmäktige (KF) 

Plats: Cura Individutveckling 
Datum och tid: 29 oktober 2014 kl1s.oo -16.oo 

Närvarande revisorer: ~ell Thörnqvist 
Bo Larsson 
Ulf Danielsson 
Ann-Britt Borgström 

Närvarande 
representanter för 
medlemskommunernas 
fullmäktige 

Marie Sällström, Karlshamn 
Viveca Olofsson, sölvesborg 
Bo Johansson, Ronneby 
Richard Jönsson, Karlskrona 

Övriga närvarande: Yvonne Lundin, PwC AB 

Anmält förhinder: Käthy Nilsson 

Överläggningarna är andra delen av revisorernas sammanträde som började kl13.00. 

L Fastställande av dagordning och genomgång av löregående 
minnesanteckningar 
Kjell Thörnqvist hälsar välkommen till överläggningarna. Med kallelsen utskickat 
förslag till dagordning godkänns. 
Minnesanteckningarna från överläggningarna 2014-03-10 genomgås översiktligt. 

2, Ial<ttagelser vid granskning av delårsrapport 2014 

Yvonne Lundin, PwC, redogör för sin granskning av förbundets delårsrapport per 
2014-08-31, dokumenterad i rapporten "Granskning av delårsrapport 2014". I 
revisionsrapporten konstateras att de verksamhetsmässiga målen inte följs upp eller 
kommenteras i delårs bokslutet. Direktionen har i budget 2014 beslutat att dessa mål 
skall utvärderas endast i årsredovisningen. I PwC:s rapport påpekas att bedömningen 
är att direktionens möjligheter att styra, leda och följa upp verksamheten härigenom 
begränsas. 

Övriga bedömningar är att: 
delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god revisionssed 
förbundet kommer att klara balanskravet 
de finansiella målen följs upp i delårsrapporten 
räkenskaperna ger en rättvisande bild av periodens resultat och ställning 
det lämuas obligatoriska uppgifter om sjukfrånvaro och 
redovisningsprinciper 
förbundet lämnar prognos över utfallet på helår 2014. 

Revisorerna har avlämnat föreskrivet utlåtande avseende delårsbokslutet I 
utlåtandet görs bedömning som i den sakkunnigas revisionsrapport. 

l 



,;·"·-r W Kommunsamverkan 

Individutveckling 
Minnesanteckningar 
Revisionen 2014-10-29 

3· Iakttagelser vid granskning av intern kontroll2014 
Yvonne Lundin redogör för den uppföljande granskning hon genomfört avseende 
intern kontroll av ekonomiadministrativa rutiner, inkluderande hanteringen av 
privata medel inom förbundet. 

Granskningsrapportens sammanfattande bedömning är att Cura på många sätt 
förbättrat sitt arbete med den interna kontrollen och tagit till sig av synpunkterna i 
tidigare granskningar av dessa områden. På några punkter återstår dock för 
förbundet att åtgärda kvarstående brister. 

Revisorerna ställer sig bakom rekommendationerna från PwC, vilka pekar på behovet 
att förbättra den interna kontrollen på angivna punkter. Revisorerna sänder 
rapporten med missiv till direktionen och emotser svar på vilka åtgärder direktionen 
avser vidta. 

4· Övrigt 
Inga övriga frågor. 

5· Nästa möte 
Nästa möte för överläggningar hålls i samband med att revisionsberättelsen 
avlämnas, torsdagen den12mars 2015 kl1s.oo. 

6. Avslutning 
Kjell förklarar härefter överläggningarna avslutade. 

Anteckningar gjorda 2014-10-29 av 

Yvonne Lundin 
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Minnesanteckningar partiöverläggn(~,~~~7'/J685 

Representanter för partierna i regionstyrelsen har haft tre träffar efter valet 2014 för att 
diskutera fördelning av platserna i regionstyrelsen samt förändringar i antalet 
ledamöter och ersättare i regionens nämnder. 

Efter diskussioner kom man fram till följande: 

Nämndsstorlek 
Det har framkommit synpunkter på att Kultur och Fritidsnämnden har varit för liten 
idag (5 ledamöter och 3 ersättare) samt att Trafiknämnden samtidigt varit lite för stor 
(15ledamöter och 9 ersättare). 

Vid partiöverläggningarna framkom en önskan att regionstyrelsen beslutar att förändra 
storleken på nämnderna enligt följande: 

Kultur och Fritidsnämnden, 7 ledamöter och 7 ersättare. Ett presictie om en ordförande 
och en vice ordförande. 

Trafiknämnden, 13 ledamöter och 11 ersättare. Ett presictie om en ordförande och en 
1;e vice ordförande och en Z:e vice ordförande. Posten som Z;e vice ordförande ska 
tillfalla den största grupperingen i oppositionen. 

Detta delges ledningen för Region Blekinge för vidare behandling. 

Fördelning av platser mellan partierna i ReJ<io:nstvrc!lsEm 
l förbundsordningen finns ingen vägledning för hur antalet platser fördelas mellan 
partierna i Regionstyrelsen. Fördelningen ska dock spegla det sammanvägda 
valresultatet i länet. 

Efter en viss diskussion kunde vi i överläggningen enas om att använda följande 
beräkningsmodell för att uppnå det som skrivs i förbundsordningen: 

De sju mandat som landstinget ska utse fördelas genom att man tar resultatet av 
landstingsvalet och beräknar antalet mandat utifrån den jämkade uddatalsmetoden. 

För att fördela de 16mandaten kommunerna utser lades samtliga röster i valen till 
kommunfullmäktige samman och sedan fördelades de 16mandaten utifrån den jämkade 
uddatalsmetoden. 

Denna beräkningsmodell gav följande utfall: 

S 11mandat 
V 1 mandat 
MP 1 mandat 



M 5 mandat 
c 1 mandat 
FP 1 mandat 
KD O mandat 
SD 3 mandat 

Efter fördelningen gjorts avstod Socialdemokraterna ett av sina mandat till förmån för 
KD som på så sätt också blir representerade i Regionstyrelsen. 

Fördelningen av ersättare gjordes efter samma modell. 

Vid överläggningarna beslutades att till Regionstyrelsen delge att vi använt denna 
modell vid detta tillfälle och dessutom uppmana Regionstyrelsen att överväga en 
skrivning i förbundsordningen kring hur platserna ska fördelas mellan partierna. 

Fördelning av platser mellan landsting och de kommunerna 
Efter en viss diskussion enades vi om en fördelning av platserna i Regionstyrelsen 
mellan landstinget respektive de fem kommunerna enligt bifogad matris. 

Vid minnesanteckningarna 

Magnus Johansson 



Fördelningsmatris mandat i Regionstyrelsen 
Förutsättningarna är enligt reglerna i förbundsordningen §7 

ledamöter 
,,~1111!"-llilll!'~,;,rl·. '''··.'''.,,.··r·.,, ''''" '"'' '"' .,,~ · .. lan_ tfijg~ __ :},., .. ~2;. · Fl;~:-, Ka~l~,~f()J!!:i:J;J§i,~J?Iof~tron,il~~il:tlll!il;;,'· 

s 3 2 1 2 1 1 10 
v 1 o o o o o 1 
MP o o 1 o o o 1 

M 1 1 1 o 1 1 s 
c o o 1 o o o 1 

FP o o 1 o o o 1 

KD o o o o 1 o 1 

SD 2 o 1 o o o 3 

-----------·----- ... - ·--



Ersättare 
' ,,-;-•.;.;, 

MP 1 o o o o o 
M 1 o 2 1 1 o s 
c o o o o o 1 1 

FP o o 1 o o o 1 

KD 1 o o o o o 

----. -··-·- -- .. ··-------··-·--·--------· 



Förteckning över val i kommunfullmäktige mandatperioden 2015 - 2019 

Organ Antal Antal Paragraf 
ledamöter ersättare 

Kommunfullmäktiges valberedning 7 7*) NyaKF § 2, 2014-11-01 
Val av ordförande i KF l NyaKF § 3, 2014-11-01 
V al av l :e vice ordförande i KF l NyaKF § 4, 2014-11-01 
Val av 2:e vice ordförande i KF l NyaKF § 5, 2014-11-01 
Revisorer 7 NyaKF § ??, 2014-12-01 
Kommunstyrelsen 15 15 NyaKF § ??, 2014-12-01 
Nämnd för barn, ungdom och skola 11 Il NyaKF § ??, 2014-12-01 
Byggnadsnämnd l! Il NyaKF ~ ??, 2014-12-01 
Fritidsnämnden 9 9 NyaKF § ??, 2014-12-01 
Gymnasienämnd l! Il NyaKF § ??, 2014-12-01 
Kulturnämnd 9 9 NyaKF § ??, 2014-12-01 
Omsorgsnämnd Il Il NyaKF § ??, 2014-12-01 
Socialnämnd 7 7 NyaKF § ??, 2014-12-01 
Teknisk nämnd Il Il NyaKF § ??, 2014-12-01 
Valnämnd 5 5 NyaKF § ??, 2014-12-01 
Överförmyndarnämnd 3 3 NyaKF § ??, 2014-12-01 
Styrelsen för Rydströmska fonderna 2 NyaKF § ??, 2014-12-01 
Hantverksföreningen utser 2 led. Konmmnen väl.ier ordf. 

Styrelsen för Johan Ingemanssons hjälpfond för 5 5 NyaKF § ??, 2014-12-01 
Mörrum 
Styrelsen för Johan Ingemanssons hjälpfond för 3 3 NyaKF § ??, 2014-12-01 
Elleholm 
Nämndemän i Karlshamns Tingsrätt 17 NyaKF § ??, 2014-12-01 
Styrelse för Stiftelsen för skottsbergska 4 4 NyaKF § ??, 2014-12-01 
gårdens bevarande 
Regionstyrelse Region Blekinge 3 3 NyaKF § ??, 2014-12-01 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 3 3 NyaKF §?? 2014-12-01 
" " " Revisor l 
Miljöförbundet Blekinge Väst 3 3 NyaKF § ??, 2014-12-01 
" " " Revisor l 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2 2 NyaKF § ??, 2014-12-01 
" " Revisor l 
Västblekinge Miljö AB, bolagsstämma ombud l 2 NyaKF § ??, 2014-12-01 
Västblekinge Miljö AB, styrelse 3 3 NyaKF § ??, 2014-12-01 
Föreningen Karlshamns Museum 2 l NyaKF § ??, 2014-12-01 
Sparbanken i Karlshanm, huvudmän 21 NyaKF § ??, 2014-12-01 
Åryds sparbank, huvudmän 5 NyaKF § ??, 2014-12-01 
N etport.Karlshamn ideell förening 3 (var av 2 3 (var av 2 NyaKF § ??, 2012-12-01 

tjänstemän) tjänstemän) 
" Revisor l l 
" Ombud l 2 



Organ Antal Antal Paragraf 
ledamöter ersättare 

stadsvapnet i Karlshamn AB Il (7-11) NyaKF § ??, 2014-12-01 
" Revisor l 
Karlshamn Energi AB 11(7-11) NyaKF § ??, 2014-12-01 
" " Revisor l 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB Il (7-11) Nyal<.F § ??, 2014-12-01 
" " " Revisor l 
Karlshamns Hamn AB Il (7-11) NyaKF § ??, 2014-12-01 
" " Revisor l 
Karlshamns Kombiterminal AB (Karlshamns Il (7-11) NyaKF § ??, 2014-12-01 
Kai er AB under namnändrill!ll Revisor l l 
Karlshamnsbostäder AB Il (7-11) NyaKF § ??, 2014-12-01 

" Revisor l l 
Karlshamnsfastigheter AB Il (7-11) NyaKF § ??, 2014-12-01 
" Revisor l 
Val av ombud till bolagsstämmor i l 2 NyaKF § ??, 2014-12-01 
kommunala bolag 
Samverkansnämnden i Blekinge l l NyaKF § ??, 2014-12-01 
(Samt nominering av ordfårande och vice 
ordfårande) 
Logistikposition Karlshamn AB 2 NyaKF § ??, 2014-12-01 

Röstombud l 2 
Kommunalförbundet Sydarkivera l l NyaKf § ??, 2014-12-01 
Val av representant i beredningen av budget får l Nyakf § '!'!, 2014-12-01 
åren 2016-2019 får revisorerna i 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 

*) personliga ersättare 
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