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2015-01-22 

TransGovernance - information 

Kommunfullmäktiges beslut 

att lägga informationen till dagens protokoll 

Sammanfattning 

Sida 1(1) 

Dnr: 2014/4057 

Datum 
2015-02-02 

Nr 

Mathias Roos, Region Blekinge, informerar om projektet TransGovernance, som 
avs lutades i november 2014. Projektet har pågått i två år och har i detalj undersökt 
beslutsprocesser inom infrastruktur- och transportsatsningar. Detta har gjorts för att 
erbjuda råd och rekommendationer för mer effektiv samverkan över 
beslutsfattarnivåer i samhället. 
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Region Blekinge samlade aktörer i Bryssel för samtal om flernivåstyrning 

06 november. 2014 

Region Blekinge har genomfört ett slutseminarium för projektet BSR TransGovernance l Bryssel. Under seminar iet över räckte projektpartnerskapet de 
sammanfattade resultaten t ill de viktigaste målgrupperna, europeiska kommissionen och representanter från nationella transportmlnlsterier. 

Projektet, som pågått i två å r med Region Blekinge som leda nde partner, har i detalj undersökt beslutsprocesser inom infrastruktur· och transportsatsningar. Detta har 
gjorts för att kunna erbjuda råd och rekommendationer för mer effektiv samverkan över beslutsfattarnivåer i samhället. Utvecklingen Inom offentlig sektor rör sig mot 
mer informationsutbyte och gemensamma beslut över administrativa och geografiska gränser. Inom transportse ktorn är det uppe nbart i bland annat utvecklingen av 
det t ranseuropeiska t ransportnätet , TEN-T, där regionala aktörer för första gången bjudits in för att diskutera bestutsunderlag tittsammans med nationella ministerier 
och europeiska kommissionen. 

·Vi har genom projektet bidragi t titt en mycket livlig d ialog om vikten av brett förankrade och transparenta beslutsprocesser samt hur det ska gå titt t praktiken. Att vi 
varit framgångsrika vittnar den stora uppslutningen vid slutseminariet om, där ansvariga tjänstemän från alla beslutsfattarnivåer i samhället, inklusive företrädare för 
näringsliv deltog aktfvt, säger projektansvarige Mathias Roas. 

För Region Blekinge har projektet gett resultat i form av fördjupade kunskaper i samverkan tittsammans med bland andra Näringsdepartementet och Trafikverket fö r 
a tt nå gemeosamma resultat. Planering av transportsystemet är ett bra exempel på en t grunde n demokrat isk process där beslut, fattade t fotkva lda försam lingar på 
tokat, regiona l, nationell och europeisk nivå, är utgångspunkten för de vägval och prioriteringar som görs. Fler a ktörer är involverade i det beslutsfattandet för e n bred 
samhällsnytta. 

·Även om vi i detta projekt specifikt fokuserat på transportområdet, så är flernivåstyrning en framgångsfaktor på alla våra andra områden, säger regiondirektör Anna· 
Lena Cederström. Ett konkret exempel är arbetet med Blekingestrategin, där alla delar av samhället behövs för at t nå målen . Blekingestrategin är också en strategi 
som är starkt kopplad t ill såväl lokala , nationetta som europeiska sammanhang, fortsätter Anna-Lena Cederström. 

Seminariet ägde rum den 3 november i Nordiska Huset i Bryssel, där även kontoret för Småland-Blekinge finns. över 50 deltagare från kommunal, regional, nationett 
och EU·nivå deltog. 

ProJektets rekommendationer finns hiir. 

Från vänster; James Pond, EV-kommissionen, arbetar med det europeiska tronsportnätet TEN-T, Peter Schenk, ansvarig vid EV-kommi ssionen för Östersjöstrategin, 
Wiktor Szydorowski, processledare för BSR TronsGovernance och Anno-Lena Cederström, regiondirektör, Region Blekinge. 

O Fler nyheter 

KONTAKT 

Mathias Roos 

Strateg · Tillgänglighet 
+46 455·30 50 53 

http://www.regionblekinge.se/region-blekinge-(svenska)/press-och-nyheter/nyheter/re... 2014-11 -20 
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Kommunstyrelsen 20 14-12-16 

§ 271 2014/1203 

Ekonomisk månadsuppföljning for perioden januari- november 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

att ta informationen till dagens protokoll samt 

att överlämna den ekonomiska rapporten till kommunfullmäktige för kännedom 

Sammanfattning 

Ekonom Kent Wahnström redovisar månadsuppföljning per 2014-11-31 avseende 
nämndernas och bolagens verksamhet. 

Kommunens sammanlagda årsprognos efter elva månader visar ett resultat på 
minus 9,2 mnkr, vilket är 2 mnkr sämre än budgeterad nivå, som efter 
tilläggsbudgeteringar i KF 141103, uppgår till minus 7,2 mnkr. 

Beslutsunderlag 

• Månadsuppföljning per 140831 
• Månadsuppföljning för bolagen per 2014-08-31. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

343 
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MÅNADSUPPFÖUNING PER 141130 

Kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillhanda 

Ekonomisk översikt 

Föreliggande ekonomiska rapport per 141130 bygger, avseende redovisningen av de olika 
verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och förvaltningar. För 
resterande delar ansvarar ekonomikontoret centralt för prognoser och beräkningar. 

Efter elva månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att 
helårsresultatet totalt sett väntas uppgå till minus 9,2 mnkr, vilket är 2,0 mnkr sämre än 
budgeterad nivå som, efter tilläggsbudgeteringar i KF 141103, uppgår till minus 7,2 mnkr. 

Nämndernas helårsprognos pekar mot ett överskott mot budget med 2,4 mnkr. De största 
avvikelserna redovisas nedan. Övriga nämnder redovisar mindre eller inga avvikelser. 

Kommunstyrelse +5,0 mnkr 
Lägre kostnader för kommunstyrelse, kollektivtrafik, byanät, deponikontroll och personal. 

BUS-nämnd -2,7 m n kr 
Personalkostnaderna inom grundskolan har ökat jämfört med budget då elevantalet har stigit. 
Spridningen av elever på olika undervisningsgrupper och skolor har medfört behov av att dela 
grupper. Även kostnader för barn i behov av särskilt stöd har ökat då behoven har varit större 
än förväntat. 

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

Gymnasienämnd +1,5 mnkr 
Avvikelsen beror på lägre kostnader för interkommunal ersättning. 

Socialnämnden -1,7 mnkr. 
Kostnader för placeringar inom Barn och familj samt för placeringar inom verksamheten 
Insatser för vuxna har ökat under året. 

1(4) 
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Teknisk nämnden, +1,2 mnkr. 
Lägre kostnader för livsmedet fastighetsdrift, städ och vaktmästeri. Högre kostnader för akut 
underhåll, fler fiberanslutningar och ökat personalbehov inom IT. 

Kulturnämnd, -1,0 mnkr 
Personalförstärkning huvudbibliotek och ökade driftskostnader bl a som en följd av 
flyttningar. 

Finansförvaltningen, -4,4 mnkr 
För finansförvaltningen beräknas budgetunderskott med 4,4 mnkr. Prognosen innehåller 
något lägre intäkter för skatter och bidrag baserat på SKL:s prognos 141205, bättre räntenetto, 
högre pensionskostnader, bättre utfall för personalomkostnader samt ingen återbetalning av 
AFA medel. Det senare grundas på att SKL i cirkulär 14:17 gör bedömningen att återbetalning 
av 2004 års premie för AFA försäkringen inte kommer att ske i år. Inriktningen är dock att 
dessa medel ska kunna återbetalas 2015. Några beslut är inte fattade och frågan bereds 
fortfarande. 

Investeringar 
På investeringssidan beräknas årsförbrukningen uppgå till ca 77 mnkr, vilket är 75 mnkr lägre 
än den budgeterade nivån som uppgår till 152 mnkr. Förändringen beror främst på försening 
i pågående projekt inom fritid snämndens och tekniska nämndens verksamheter. 

Verksamhetsmässig översikt- personal 
Personaljämförelsen redovisades i delårsrapporten . 

slutkommentar 
Den sammantagna årsprognosen efter elva månader visar ett resultat på minus 9,2 mnkr, 
vilket är 2 mnkr sämre än budgeterad nivå som, efter tilläggsbudgeteringar i KF 141103, 
uppgår till minus 7,2 mnkr. 

Ulrika Hägvall Lundberg 
Stf ekonomichef 

Kent Wahnström 
Ekonom 
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DRIFTREDOVISNING (tkr) 

Nämnd 
Årsbudget Helårsprognos 

Avvikelse 
2014 2014 

Kommunfullmäktige -2 09E -2 096 o 
Valnämnd -2 002 -1891 111 
Ö ve rfö r m y n d a rn ä m n d -2 797 -2 797 o 
Revision -135C -1350 o 
Kommunstyrelse -123 379 -118 42S 4 950 
Festivalkommitte -3 332 -3 232 100 
BUS nämnd -497 308 -500 038 -2 730 
Gymnasienämnd -136 891 -135 597 1294 
NAV-nämnd -36 813 -36 74E 67 
Kulturnämnd -23 902 -24 874 -972 
!Teknisk nämnd -88118 -86 918 120( 
!Teknisk nämnd VA 240 24C c 
Byggnadsnämnd -6 701 -6 126 575 
Fritidsnämnd -47 325 -48 213 -888 
Omsorgsnämnd -556 769 -556 381 388 
Socialnämnd -91 73( -93 392 -1662 

Summa nämnder -1620 273 -1617 840 2 433 
Summa finansiering 1613103 1608 664 -4 439 

DRIFTSREDOVISNING TOTALT -7170 -9176 -2 006 

IINVESTERINGSREDOVISNING TOTALT -15166~ -77 28~ 74 38~ 
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REsULTATPÅVERKAN AV ÄNDRINGAR l DRIFTBUDGET: 

Budget KF 130902 -5 746 

Nämnderna, Förslag revidering budget 2014 -8 151 
Nämnderna, Lönenivå 2013 -31 378 
Nämnderna, Personalpolitiska åtgärder 2014 -859 
Förändring skatter och bidrag 7178 
Finansförvaltning, lönenivå 2013 31378 
Finansförvaltning, Personalpolitiska åtgärder 2014 859 
Ökade avskrivningar, exkl VA -2123 
Återbetalning AFA-medel 13 600 
Finansförvaltning, Prestationsersättning 3 292 

Budget KF 140407 8050 

BUS nämnd tilläggsanslag Nya KF§ 10, 141103 -5 959 
Omsorgsnämnd tilläggsanslag Nya KF § 10, 141103 -9 261 

Budget KF 141103 -7170 
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12 december 2014 

MÅNADsUPPFÖLJNING FÖR BOLAGEN PER 2014-11-30 

stadsvapnet och kommunstyrelsen tillhanda 

Sammanfattning och kommentarer 

Ekonomisk översikt 
Föreliggande ekonomiska rapport per 2014-11-30 bygger på sifferuppgifter och bedömningar 
från respektive bolag. För sammanställning och kommentarer ansvarar ekonomikontoret 

Efter elva månader av år 2014 uppvisar bolagen ett resultat innebärande att helårsresultatet 
prognostiseras enligt följande: 

Budgetuppföljning per 2014-11-30 vad avser drift (mnkr) 

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

Investeringsuppföljning per 2014-11-30 (mnkr) 

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

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

0,0 
1,3 



KARLSHAMN 12 december 2014 

Karlshamn Energi AB:s årsprognos för 2014 är 1,7 mnkr sämre än budget efter elva månader 
av året. Väderleken har i början av året varit mildare än normalt. Detta har inneburit minskad 
försäljning av el och fjärrvärme och värdet av vindkraftsproduktionen har varit lågt. Bolagets 
styrelse kommer på nästa styrelsesammanträde, att på inrådan av den auktoriserade revisorn, 
diskutera eventuell nedskrivning av värdet på vindkraftverk. Detta kan komma att påverka 
resultatet kraftigt. Utfallet för november månad samt prognos 20 14 är uppskattad efter 
oktobers värden då bolaget inte har slutlig novemberrapport klar. 

Till och med aktuell månad har andelen fjärrvärmeproduktion från Södra Cell varit 88 %, 
vindkraftsproduktion mot budget l 08 %, årsprognos inmatning i elnätet mot budget 95 %, 
årsprognos fjärrvärmeförsäljning mot budget 93 % och årsprognos elförsäljning mot budget 
89%. 

Årsprognosen för Karlshamnsbostäder AB ligger O, l bättre än budget efter elva månader av 
året. Bolaget bedömer att räntekostnaderna förblir fortsatt låga. Dessutom ger uppvärm
ningskostnaderna ett visst överskott. Reavinsten vid försäljning av fastigheten Navigatören 
kommer att användas för ökat fastighetsunderhåll i stor omfattning. Bolaget vet ännu inte 
konsekvenserna av hur K-3-systemet kommer att slå avseende eventuell nedskrivning av 
komponenter på kv Dalsland. Prognosen är därför mycket osäker. Vakanserna är fortsatt låga 
och antalet omflyttningar ligger på en bra nivå. Hitintills har investeringar gjorts med 39,0 
mnkr. 9 mnkr avseende renoveringen av kv Dalsland har kostnadsförts. Färdigställandet av kv 
Dalsland har gott betydligt snabbare än planerat och beräknas vara klart i höst. 

Karlshamns Hamn AB:s årsprognos för 2014 ligger efter elva månader 0,7 mnkr sämre än 
budget. Under november månad så har det noterats en kraftig nedgång i oljepriset med en 
ökad inlagring som följd. Under månaden så har det hanterats stora mängder sågade trävaror 
vilket har varit positivt för bolaget. Hitintills i år har bolaget investerat 67,4 mnkr. 

Karlshamnsfastigheter AB redovisar efter elva månader av året en årsprognos som ligger i 
nivå med budget. Upphandlingsarbetet vad gäller byggnation av etapp 5 a, på Östra Piren, har 
påbörjats med planerad byggstart sommaren 2015. Den planerade renoveringen av taket på 
fastigheten Hamnkontoret l slutade med ett nytt tak på denna Q-märkta fastighet vilket 
resulterat i ökade kostnader för bolaget. 

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

Prognosen för 2014 års koncernmässiga resultat ligger på -2,0 mnkr. 

Hans Hyllstedt 
Ekonomichef 

J 

l rita ~indström' 
Ekonomisamordnare 
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Kommunstyrelsen 2014-12-16 

§ 288 2014/3866 

Utökad budget för socialnämnden 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att socialnämndens budget för 2014 ökas med l 200 tkr 

att budgetökningen finansieras ur eget kapital i 2014 års budget innebärande att årets 
budgeterade resultat minskar med l 200 tkr. 

Sammanfattning 

Ekonomisk uppföljning för socialnämndens verksamhet för perioden januari till oktober 
redovisar en helårsprognos på ett överskridande av årets budget med l 200 tkr. 

Socialnämnden gör bedömningen att det uppkomna underskottet inte kan täckas inom 
befintlig budgetram 2014. 

Beslutsunderlag 

• Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-1204 
• Socialnämndens protokoll 2014-11-27 § 291. 



2014-12-04 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden § 291, utökning av socialnämndens budgetram för 2014. 

Bakgrund 
Ekonomisk uppfoljning får socialnämndens verksamhet får perioden 
januari till oktober redovisar en helårsprognos på ett överskidande av 
årets budget med l 200 tkr. 

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

Ekonomichefen fareslår därfår kommunstyrelsen besluta 

att socialnämndens budget får 2014 ökas med l 200 tkr 

att budgetökningen finansieras ur eget kapital i 2014 års budget 
innebärande att årets budgeterade resultat minskar med l 200 tkr 

Hans H yllstedt 
Ekonomichef 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset • 37 4 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • F ax 0454-81 O 40 
E-post: kommunkansli@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se 
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Socialnämnden 2014-11-27 

~014/3866 -t 

§ 291 2013/837 

Utökning av socialnämndens ram for 2014 

Socialn ämndens beslut 

att utifrån senaste prognosen och bedömningen hemställa hos 
kommunfullmäktige om utökad ram får 20 14 med l 200 tkr 

Sammanfattning 
Socialnämnden har 2014- 10-30 § 262 behandlat ekonomisk uppföljning för 
socialnämnden januari t o m september. 
Verksamheten har tagit fram en ekonomisk uppfö ljning får periodenjanuari
oktober som visar en tillfallig fårbättring av senaste prognosen efter september. 
Förändringen är orsakad av till fålliga intäkter inom socialpsykiatrin. 
Verksamheten ser ett behov av att få rstärka sin ram för 20 14 med 1 200 tkr för 
att hålla budget i balans år 2014. 

Beslutsunderlag 
Omsorgstorvailningens missiv 2014-14- 14 Utökning av socialnämndens ram för 
2014 

Protokollet ska sl< icl<as till 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningens ledningsgrupp 
Omsorgsförvaltningens ekonomer 



MISSIV 
2014-14-14 

Socialnämnden 

Utökning av Socialnämndens ram for 2014 
D nr 

Sammanfattning 

l (l) 

Socialnämnden har 2014-10-30 §262 behandlat ekonomisk uppfOljning 
för socialnämnden j anuari t o m september. 
Verksamheten har tagit fram en ekonomisk uppföljning för perioden 
januari-oktober som visar en tillfällig förbättring av senaste prognosen 
efter september. Förändringen är orsakad av tillfälliga intäkterna inom 
socialpsykiatrin. 
Verksamheten ser ett behov av att förstärka sin ram för 2014 med 1.200 tkr 
för att hålla budget i balans får 2014. 

Beslutsunderlag 
Missiv: Utökning av Socialnämndens ram för 2014 2014-11-14 

Socialnämnden föreslås besluta 

att utifrån senaste prognosen och bedömningen hemställa hos 
kommunfullmäktige om utökad ram får 2014 med 1.200 tkr. 

Annelie Myrbeck 
Förvaltningschef 

Expediering: 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningens ledningsgrupp 
Ekonomer Omsorgsförvaltningen 

Faruk Saric 
Ekonom 

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

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



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 13 

Kommunstyrelsen 2014-12-16 

§ 272 2014/3261 

Höjning av V A-taxa, anläggnings- och brukningsavgifter 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att brukningsavgiften höjs med 5% fr o m 20 15-01-0 l 

att anläggningsavgiften höjs fr o m 2015-01-01- steg 2 i WSP:s taxeutredning
enligt tekniska nämndens förslag. 

Sammanfattning 

344 

Brukningsavgiften för vattentjänsterna höjdes senast 2008 med 2 %. Dessförinnan har 
den varit oförändrad sedan 1997. Kostnaderna för löner, kemikalier, el och annat har 
ökat. Att taxan inte behövt höjas mer på alla dessa år beror på rationaliseringar som 
gjorts, men också i hög grad på att räntorna varit låga. 

Verksamhetens kostnader har de senaste åren överstigit dess intäkter. Prognosen är att 
resultatet blir negativt även för 2015 p g a tillsättande av vakanser kommer att ske, att 
V A tappat intäkter från en storkund samt ökade kapitalkostnader. 

Tekniska nämnden föreslår därför en höjning av brukningstaxan för vattentjänsterna 
från och med 2015-01-01 med 5% på både fast och rörlig del. Anläggningsavgiften 
föreslås höjas till steg två enligt tre-stegsmodellen som WSP tog fram som underlag 
inför 20 14 års taxerevision. 

Beslutsunderlag 

• Tekniska nämndens protokoll 20 14-10-22 § 159 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-11-25 § 187. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 10- z 7 6() 

Tekniska nämnden 2014-10-22 

TN § 159 2014.3261 

Höjning av V A-taxa, anliiggnings- och brukningsavgifter 2015 

Tekniska nämndens beslut 

att fö reslå kommunfullmäktige besluta att brukningsavgiften höjs med 5% fr o m 2015-0 1-
0 1 
att anläggningsavgiften höjs fr o m 2015-01-01 enligt steg 2 i WSP:s taxeutredning 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Sammanfattning 
Brukningsavgiften för vattentjänsterna höjdes senast 2008 med 2 %. Dessförinnan har den 
varit oförändrad sedan 1997. Kostnaderna för löner, kemikalier, el och annat har ökat. Att 
taxan inte behövt höjas mer på alla dessa år beror på rationaliseringar vi gjort, men också i 
hög grad på att räntorna varit låga. 
Verksamhetens kostnader har de senaste åren överstigit dess intäkter. Prognosen är att 
resultatet blirnegativt även för 20 15 p g a tillsättande av vakanser kommer att ske, att V A 
tappat intäkter från en storkund - intäktsbortfallet beräknas till cirka 550 tkr- samt ökade 
kapitalkostnader. Samtidigt står vi inför ett stort investeringsbehov både avseende 
Långasjöns vattenverk, Stemö och Mörrums reningsverk liksom utbyggnad av avlopp 
utanför nuvarande verksamhetsområdet med fler projekt vilka framgår av tekniska 
nämndens budget med V A-enhetens flerårsplan. 

YA-enheten föreslår därför en höjning av brukningstaxan fö r vattentjänsterna från och med 
2015-01-01 med 5% på både fast och rörl ig del, innebärande bland annat att 
kubikmeteravgiften får vatten och avlopp höjs från 14,09 kr/m3 till14,79 kr/m3 och att den 
fasta avgiften för spillavloppsvatten för en normal villa (Qn 2,5) höjs från 2361,25 kr per 
år till 2479,3 1 kr per år. Dagvattenavgiften höjs från 721 kr/år till 757,05 kr/år. Samtliga 
angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt (moms). 

För en nonnaivilla som använder 150m3/år blir det med föreslagen höjning cirka 260 kr 
dyrare för ett år, inklusive moms. 

Anläggningsavgiften föreslås höjas till steg två enligt tre-stegsmodellen som WSP tog fram 
som underlag inför 2014 års taxerevision. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 20 14-09-26 från V A-chef Patrik Hellsberg 
• Förslag till anläggningstaxa steg 2 

Protokollet ska skickas till 
Forts 



KARLSHAMNS KOMMUN 

Tekniska nämnden 

Forts§ 159 

Kornmunfullmäktige 
V A-chef Patrik Helisberg 
Tf förvaltningschef Emina Kovacic 
VA-ingenjör Carina Fast 
Abonnenthandläggare Lotta Johansson 
Ekonom Carnilla Bengtsson 

PROTOKOLL 

2014-10-22 

l /~_. / 
~~ // lf><~l 

~~ td}(J~ 1/W 
~'if Håkansson / Mats Dahlsbom 

;Ord forande l :e vice ordforande 

7() 



2014-09-26 

Till Tekniska nämnden 

Förslag höjning av VA-taxa, anläggnings- och brukningsavgifter 2015 

Brukningsavgiften for vattentjänsterna höjdes senast 2008 med 2% Dessforinnan har den varit 
oförändrad sedan 1997. Kostnaderna for löner, kemikalier, el och annat har ökat. Att taxan inte 
behövt höjas mer på alla dessa år beror på rationaliseringar vi gjort, men också i hög grad på att 
räntorna varit låga. 

Verksamhetens kostnader har de senaste åren överstigit dess intäkter. Prognosen är att resultatet 
blir negativt även for 2015 pga tillsättande av vakanser kommer att ske, att VA tappat intäkter 
från en storkund- intäktsb01tfallet beräknas till ca 550 tkr- samt ökade kaptalkostnader. Samtidigt 
står vi inför ett stort investeringsbehov både avseende Långasjöns vattenverk, Sternö och 
Mörrums reningsverk liksom utbyggnad av avlopp utanfor nuvarande verksamhetsområdet med 
fler projekt vilka framgår av Tekniska nämndens budget med VA-enhetens flerårsplan. 

VA-enheten föreslår därför en höjning av brukningstaxan för vattentjänsterna från och med 2015-
01-01 med 5% på både fast och rörlig del, innebärande bland annat att kubikmeteravgiften for 
vatten och avlopp höjs från 14,09 kr/m3 till 14,79 kr/m3 och att den fasta avgiften for 
spillavloppsvatten för en normal villa (Qn 2,5) höjs från 2361,25 kr per år till 2479,31 kr per år. 
Dagvattenavgiften höjs från 721 kr/år till 757,05 kr/år Samtliga angivna avgifter är inklusive 
mervärdesskatt (moms). 

För en normalvilla som använder 150m3/år blir det med föreslagen höjning ca 260 kr dyrare för 
ett år, inklusive moms. 

Anläggningsavgiften föreslås höjas till steg två enligt tre-stegsmodellen som WSP tog fram som 
underlag infor 2014 års taxerevision. 

Tekniska nämnden föreslås besluta 

att föreslå Kommunfullmäktige att höja taxan enligt förslag 

I tjänsten 

Patrik Helisberg 
VA-chef 

Karlshamns Kommun • Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn · Tfn 0454-811 00 · Fax 0454-814 03 

karlshamn.se 



r·· 1 ·u •ors ag h an äggnmgstaxa steg 2 

exkl moms ink l moms 
Avgit\ fl)r framdragen 
servisledning 58 000 kr 72 500 kr 

Avgifter i övrigt: 

Fl'-avgit\ 46 400 krlfgh 58 000 krlfgh 
Lagenhetsavgift 21 670 krllgh 27 088 krllgh 
Tomtyteavgit\ 37,08 krlm' 46,35 kr/m' 

APH 20,61 kr/m' 25.76 kr/m' 
APH grönytor 2,06 kr/m' 2,58 kr/m' 

Förslag till anläggningstaxa För ljnnan fastighet 

exkl moms 
Avgift fl>r framdragen 
servisleding 58 000 kr 

Avg ifter i övrigt: 

FP-avgift 46 400 kr/fgh 

Tomty.teavgifl 62,22 kr/m' 

ink l moms 

72 500 kr 

2 7 088 krifgh 

77,77 kr/m~ 

,.WSP 

Del av avg som ska erlaggas 
beroende av antalet ledningar: 
1 lcdn 2 ledn 3 ledn 
70% 85% 100% 

Del av avg som ska erläggas fl>r 
resp andamål: 

v 
30% 
30% 

30% 

s D f Og 
50% 20% 0% 
50% 0% 20% 

50% 0% 20% 

Del av·~ som skall erläggas beroende 
av antalledingH: 
l ledn 2 ledn 
70% 85% 100% 

Delav avg som skall erlaggas fbr 
resp andam111: 

V S Df Dg 
30% 50% 0% 20% 

30% 50% 0% 20% 



S.WSP 

Jilmförelse taxR steg l och föreslagen anlilggningstnxa steg 2 

Nuvarande taxa (kr ex moms) Föreslagen ny taxa (kr ex moms) 

inrlamål VSD IJ• vs s VSD vs s 
Typhus A, l lgh, 800 m' 101 763 83 760 60 282 155 734 127 487 89.467 
Villa, l lgh, 1000 m' 106 609 87 637 62 705 163 150 133 420 93 175 
Villa, l lgh, 1500 m' 118 724 97 329 68 762 18 1 690 148 252 102 445 
Villa, l lgh, 2000 m 130 839 107 021 74 820 200 230 163 084 III 715 
Villa, 2 lgh, 1500 m' 130 603 106 832 74 702 203 360 165 588 113 280 
Villa, 2 lgh, 2500 m' 154 833 126 216 86 817 240 440 195 252 13 1 820 
Typhus B, 15 lgh, 800m' 268 069 2 16 805 143 435 459 114 370 191 241 157 
Flerfamiljshus 15 lgh, 1500 285 030 230 374 151 915 485 070 390 956 254 135 
Flerfamiljshus 15 lgh, 2500 309 260 249 758 164 030 522 150 420 620 272 675 
Annan fast ighet, 2000 m' 145 347 118 627 82 073 228 833 185 967 126 017 
Annan fastighet, 4000 m' 220 193 178 505 119 497 353 267 285 513 188 233 

Förä ndring steg l mot taxa steg 2 

Audamcil VSDjlJg vs s 
Typhus A, 1 l g h, 800 m' 53% 52% 48% 
Villa, l 1gh, 1000 m' 53% 52% 49% 
Villa, l lgh, 1500 m' 53% 52% 49% 
Villa, l Jgh, 2000 m 53% 52% 49% 
Villa, 2 Jgh, 1500 m' 56% 55% 52% 
Villa, 2 lgh, 2500 m' 55% 55% 52% 
Typhus B, 15 lgh, 800m' 71% 71% 68% 
Flerfamiljshus 15 lgh, 1500 70% 70% 67% 
Flerfamiljshus 15 lgh, 2500 69% 68% 66% 

Annan f.1stighet, 2000 m' 57% 57% 54% 

Annan fastighet. 4000 m' 60% 60% 58% 



Ny va-taxa 2015 

Ny va-taxa för Karlshamns kommun från 1 januari 2015. Både 

anläggningstaxan och brukningstaxan höjs. 

Va-taxan består av anläggningsavgiften som är en engångsavgift( se bilaga) vid 
inkoppling av vatten och avlopp till din fastighet och brukningsavgiften som är en årlig 
kostnad med en fast och rörlig del. 

Vad betyder höjningen i kronor och ören för villor? 
Taxehöjningen innebär att kostnaden för en villa i Karlshamn som förbrukar i 
genomsnitt 150 kubikmeter vatten per år ökar med ca 22 kr per månad. 

Vad betyder höjningen i kronor och ören för 
flerbostadshus? 
För ett flerbostadshus med 15 lägenheter som har två parallellkopplade vattenmätare 
(qn=2,5 m3/h)med en vattenförbrukning på 2 ooo m3 vatten per år ökar kostnaden med 
ca 144 kr per månad. 

Karlshamns Kommun • Samhällsbyggnadsförvaltn ingen 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn · Tfn 0454-810 00 · Fax 0454-814 03 

karl shamn.se 



N 

Brukningsavgift 2014-2015 
Brukningsavgiften är en årlig avgift och består av följande två delar: 

Fast avgift: Abonnemangsavgift för vatten tjänsterna. 

Rörlig avgift: Din uppmätta vattenförbrukning i kubikmeter (m3) för året. 

Nedan kan du följa två exempel på hur stor den årliga brukningsavgiften blir för en 
normalstorvilla samt ett flerbostadshus med 15lägenheter. I båda exemplen är 
fastigheterna anslutna till kommunalt vatten och spillvatten. Dagvatten tillkommer med 
xxx kr per år och påbörjat 1000-tal kvm tomtyta. Alla avgifter är angivna inklusive 
moms. 

Brukningsavgift villa med förbrukning 150 m3 

vatten/år 2014 
Rörlig avgift (150m3*14,09 kr) : 
Fast avgift (l st Qn = 2,5 m3/h): 
Dagvattenavgift 
Brukningsavgift: 

2 113 kr 
2 361 kr 
721 kr 
5195kr 

Brukningsavgift flerbostadshus med förbrukning 

2 000 m3 vatten/år 
Rörlig avgift (2 ooo m3 * 14,09): 
Fast avgift (2 st Qn = 2,5 m3jh): 
Dagvattenavgift 
Brukningsavgift: 

28 180 kr 
5 855 kr 
721 kr 

34 756 kr 

Karlshamns Kommun • Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn· Tfn 0454-810 00 · Fax 0454-814 03 

karlshamn.se 
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Brukningsavgift villa med förbrukning 150 m3 

vatten/år 2015 
Rörlig avgift (15om3*14,79 kr): 
Fast avgift (1st Qn = 2,5 m3/h): 
Dagvattenavgift 
Brulmingsavgift: ··.· . ·· · 

2 218 kr 
2 479 kr 
757kr 
s4s4kr 

Brukningsavgift flerbostadshus med förbrukning 

2 000 m3 vatten/år 
Rörlig avgift (2·ooo m3 * 14,09): 
Fast avgift (2 st Qn = 2,5 m3jh): 
Dagvattenavgift 
'Brulmingsavgift: . 

29 580 kr 
6148 kr 

757kr 
6 8 'kr .· .3 4 5 

Karlshamns Kommun • Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn· Tfn 0454-810 00 · Fax 0454-814 03 

karlshamn.se 
3 (3) 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 13 

Kommunstyrelsen 20 14-12-1 6 

§ 273 2014/3262 

Revidering av prislista för analyser och laboratorietjånster 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta ny prislista för analyser och laboratorietjänster fr o m 2015-0 l-0 l 

att prislistan ska uppräknas med konsumentprisindex med basmånad augusti 2014. 

Sammanfattning 

A v gifterna för analyser och laboratorietjänsterna har inte reviderats sedan 
kommunfullmäktige fastställde prislistan 2004-09-06 § l 07. 

345 

Verksamhetens kostnader har de senaste åren överstigit dess intäkter. Prognosen är att 
resultatet blir negativt även för 2015 på grund av att många av de kunder som fanns med 
i kalkylerna 2004 har slutat anlita Sternölaboratoriet. Vidare har kostnaderna för 
analyser som utförts stigit tillsammans med löner, lokalhyror m m. 

Tekniska nämnden föreslår därför en höjning av prislistan med KPI från 2004-1 0-0 l till 
2014-08-0 l vilket är 11 ,52%. 

Taxan föreslås uppräknas med index. 

Beslutsunderlag 

• Tekniska nämndens protokoll2014-10-22 § 160. 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protoko11 2014-ll-25 § 188. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 

Tekniska nämnden 2014-10-22 

TN § 160 

!"!·l l 
·, . 8() 

2~1~ - 0- 2 ? - l 
cQ0/±)3~ 

2014.3262 

Revidering av prislista för analyser och laboratorietjänster 

Tekniska nämndens beslut 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ny prislista fcir analyser och 
laboratorietjånster enligt V A-chefens förslag 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att prislistan ska uppräknas med index 

att paragrafen forklaras omedelbart justerad 

Sammanfattning 
Avgifterna for analyser och laboratorietjånstema har inte reviderats sedan 
kornmunfullmäktige fastställde prislistan 2004-09-06 § l 07. 

Verksamhetens kostnader har de senaste åren överstigit dess intäkter. Prognosen är att 
resultatet blir negativt även for 2015 på grund av att många av de kunder som fanns med i 
kalkylerna 2004 har slutat anlita Stemölaboratoriet. Vidare har kostnaderna for de analyser 
som utförs stigit tillsammans med löner, lokalhyror m m. 

Laboratorieenheten föreslår därfor en höjning av prislistan med KPI från 2004-10-01 till 
2014-08-01 vilket är 11,52%. 

Taxan föreslås uppräknas med index. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-26 från VA-chefPatrik Helisberg 
• Förslag till ny prislista 
• Jämförelseprislista 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
VA-chefPatrik Helisberg 
Tf förvaltningschef Emina Kova i c 
Ekonom Camilla Bengtsso , , 

/ 

Mats Dahlbom 
l :e vice ordförande 



2014-09-26 

Till Tekniska nämnden 

Revidering av prislista fOr analyser och laboratorietjänster 

Avgifterna för analyser och laboratorietjänstema har inte reviderats sedan Kommunfullmäktige 
fastställde prislistan 2004-09-06 § l 07. 

Verksamhetens kostnader har de senaste åren överstigit dess intäkter. Prognosen är att resultatet 
blir negativt även för 2015 pga många av de kunder som fanns med i kalkylerna 2004 har slutat 
anlita Sternölaboratoriet. Vidare har kostnadema för de analyser som utförs stigit tillsammans 
med löner, lokalhyror mm. 

Laboratorie-enheten föreslår därför en höjning av prislistan med KPI från 2004-10-01 till 2014-
08-0 l vilket är Il ,52% 

Telmisl<a nämnden föreslås besluta 

att godkänna informationen 

l tjänsten 

Patrik Helisberg 
VA-chef 

Karlshamns Kommun • Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rådhuset · 374 81 Karlshamn · Tfn 0454-811 00 · Fax 0454-814 03 

karlshamn.se 



Stemölaboratoriet, V A-verket 
Laboratorium fOr kemiska och mikrobiologiska analyser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamns Kommun 

Sternölaboratoriet 

Prislista 
för analyser och tjänster 

gäller fr o m 2015-0 1-0 l 

Sidan l av 3 

Ackrediterat laboratorium för kemiska och mikrobiologiska 
analyser inom vatten, livsmedel och fodermedel 

Mikrobiologiska analyser tel 0454-81891 

Kemiska analyser tel 0454-81888 

Prislista fastställd att gälla from 2015-0 1-0 l 



Stemölaboratoriet, VA-verket 
Laboratorium för kemiska och mikrobiologiska analyser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamns Kommun 

Mikrobiologiska vattenundersökningar 

Dricksvatten Antal mikroorganismer vid 22°C 
en l. SL VFS 2001:30 

Antal långsamväxande bakterier 

Kolif01ma bakterier 

E-coli 

Tillägg vid ytvattenpåverkan Clostridium perfriogens 

Råvatten avsett för Antal mikroorganismer vid 22°C 
behandling till dricksvatten 
enl. foregående Koliforma bakterier 

E-coli 

Dricksvatten Antal mikroorganismer vid 22°C 
enl. Livsmedelsverkets råd 
om enskild Koliforma bakterier 
dricksvattcnforsörjning 

E-coli 
(Eg_na vattentäkter) 
Badvatten: 

Havsbad: Kolif01ma bakterier 

E-coli 

Fekala streptokocker 

Sjöar: Koliforma bakterier 

E-coli 

Bassängbad: <=30°C Heterotrofa bakterier 35°C 2 dygn 

>30°C Heterotrofa bakterier 35°C 2 dygn 
Pseudomonas aeruginosa 

Övriga vatten: Antal mikroorganismer vid 22°C 
Sjöar, bäckar, åar, diken 
mm Koliforma bakterier 

E-coli 

Extra spädning 

Prislista fastställd att gälla from 2015-01 -0 l 

Sidan 2 av 3 

Pris i 
Skr/analys 

468 

290 

468 

468 

702 

468 

234 

468 

468 

89 



Stemölaboratoriet, VA-verket 
Laboratorium för kemiska och mikrobiologiska analyser 
Saml1ällsbyggnadsforvaltningen i Karlshamns Kommun 

Enstaka mikrobiologiska vattenundersökningar 

Antal mikroorganismer med antallångsamväxande 
bakterier 
Aktinomyceter 
Clostridium perfiingens 
Enterokocker 
Fekala streptokocker 
Heterotrofa bakterier 
Mikrosvampar (Mögel och jäst) 
Pseudomonas aeruginosa 
Salmonella (i vatten) 

Mikrobiologiska livsmedelsundersökningar 

Egen kontroll: 
Bageriprodukter Totalantal aeoroba mikroorganismer 

Enterobacteriaceae 

Bacillus cereus 

Övriga Totalantal aeoroba mikroorganismer 

Enterobacteriaceae 

Enstaka mikrobiologiska livsmedelsanalyser 

Provberedningskostnad 

Per delanalys 
Totalantal aeroba mikroorganismer 
Enterobacteriaceae 
Kolifonna bakterier 37°C 
Kolifonna bakterier 44°C 
E-coli 
Bacillus cereus 

Övriga mikrobiologiska undersökningar 

Salmonella 
Hygicult TPC (Totalantal) utan avläsning 
Hygicult TPC (Totalantal) med avläsning 
Typbestämning av bakterier (API-test) 

Pris lista faststä lld att gälla from 20 l S-0 1-0 l 

Sidan 3 av 3 

234 
234 
290 
234 
234 
234 
234 
234 
468 

446 

401 

290 

72 
72 
72 
72 
72 
72 

223 
84 

111 
357 



Sternölaboratoriet, V A-verket Siclan 4 av 3 
Laboratorium fOr kemiska och mikrobiologiska analyser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamns Kommun 

Enstaka kemiska analyser 

Aluminium 
Ammonium-nitrogen 
Biokemisk oxygenfårbrukning, BOD7 
Totalfosfor 
Färgtal 
Järn 
Kemisk syrefårbrukning, CODCr 
Kemisk syrefårbrukning, CODMn 
Klotid 
Konduktivitet 
Lukt 
Mangan 
Nitrat-nitrogen, S:a nitrit- och nitratnitrogen 
Nitrogen, total 
pH-värde 
Smak 
Turbiditet 
Fluorid 

Timtid 

Provtagning av certifierad provtagare 
Provtagning 
Laboratorietid 
Utvärdering, sammanställning 
Administrationstid får fax, kopiering mm 

Skr/tim 
Skr/tim 
Skr/tim 
Skr/tim 
Skr/tim 

För analyser som enligt kundens önskemål påbörjas så att övettid fårorsakas tillkommer 
kostnad får övertidsarbete. 

178 
156 
357 
178 
111 
156 
234 
156 
123 
111 
11 1 
156 
156 
234 
111 
123 
111 

123 

569 
468 
569 
569 
446 

För separat övertid på uppdrag under lördag och söndag specifikt får kund debiteras minst 3 
tim. 
För övertid på uppdrag under storhelger specifikt får kund debiteras minst 2x3 tim. 

Moms tillkommer. 

Prislista fastställd att gälla from 20 15-0 1-0 l 



Sternölaboratoriet VA-verket 

Laboratorium för kemiska och mikrobiologiska analyser 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamns Kommun 

Mikrobiologiska vattenundersökningar 

Dricksvatten enl. SLVFS 2001:30 

Antal mikroorganismer vid 22 grader C 

Antallångsama bakterier 

Kaliforma bakterier 

E-coli 

Tillägg vid ytvattenpåverkan 

Clostridium perfringens 

Råvatten avsett för behandling till 

dricksvatten enl. föregående 

Antal mikroorganismer vid 22 grader C 

Kaliforma bakterier 

E-coli 

Dricksvatten enl. Livsmedlesverkets 

råd om enskild drickvattensförsörjning 

(egna vattentäckter) 

Antal mikroorganismer vid 22 grader C 

Kaliforma bakterier 

E-coli 

Badvatten 

Havsbad 

Ka liforma bakterier 

E-coli 

Fekala streptokocker 

Sjöar 

Kaliforma bakterier 

E-coli 

Bassängbad 

<=30 graderC Heterotrofa bakterier 

35 graderC 2 dygn 

>30 grader( Heterotrota bakterier 35 

graderC 2 dygn Pseudomonas aeruginosa 

Övriga vatten: Sjöar, bäckar, åar, 

diken m.m 

Antal mikroorganismer vid 22 grade re 

Ka liforma bakterier 

E-coli 

Extra spädning 

Pris i Skr/analys 2004 Pris i Skr/analys 2014 

420 468 

260 290 

420 468 

420 468 

630 702 

420 468 

210 234 

420 468 

420 468 
- - - --· - ---·---

80 89 



Enstaka mikrobiologiska vattenundersökningar 

Antal mikroorganismer med antal 

långsa rna bakterier 

Aktinomyceter ______ _ 

Clostridium perfringens 

Enterokocker 

Fekala streptokocker 

Heterotrofa bakterier 
----------~ -

~k_:_<?_s_vamp (~öge l och jäs~)_ __ --------··--·-------
~~eudo_~~~~~ a~:_!:ugin~~a 
Salmonella (i vatten) 

Mikrobiologiska livsmedelsundersökningar 

Egenkontroll 

Gageriprodukter 

Totalantal aeoroba mikroorganismer 

Enterobacteriaceae 

Bacillus cereus 

Övriga 

Totalantal aeroba mikroorganismer 

Enterobacteriaceae 

Enst aka mikrobiologiska livsmedelsanalyser 

210 234 -
210 234 
260 290 
210 234 ----------
210 234 
210 234 ----·-----------· 
210 234 ------
210 234 ------
420 468 

400 446 

360 401 

Pro~be~ed~~gskostna~_ ___ ·- -··----------- -·---·-- _2_60 ___ __ _ 290 
Per delanalys 

Tota lant~J~erob.~J~roorg~nismer 

Enterobacteriaceae 
--- -------

Kaliforma bakterier 37 graderC 
---

Kaliforma bakterier 44 graderC 

E-coli 
----------- ------
Bacil lus cereus 

Övriga mikrobiologiska undersökningar 

Sa lmonella -------
_Hygi_c':!!! TP.~J!C?talant~l) ut~.!:_a_vläsnin_~ 

65 
65 
65 
65 
65 

200 
75 

Hygi~u~t ~P.S: (to~-~~'2!a ll~~~ avläsn~~------ _________ __ _ 100 
Typbestämning av bakterier (API-test) 320 

72 

72 

72 

72 

72 

223 
84 
111 
357 

-----



Enstaka kemiska analyser 

Aluminium 

Ammonium-nitrogen 
---=-- - - -

Bio_ke~!s~z~yg~-~förbrukning, BOD7 
Totalfosfor -·-----------

160 178 

140 156 

320 357 --- .. ___________ -----·--------
160 178 

~ä rgt~ _ _ __ -----·---- __ --------------- __ _ 100 

140 

111 
Järn 156 -------- -- ------ ---·- ·-- ---· - --- ________ .. ____ ---
Kemisk syreförbrukn~.!:!_fu~pc~ 210 234 

Kemisk syreförbrukning, CODMn 140 156 ·- --------
Klorid 110 123 ----------. 
Kondu kt ivitet 

Lukt 

Mangan - --='------------·------- .. -
Nitrat-nitrogen, S:a nitrit- och 

n i~ a t nitrogen 

Nitrogen, total 

j?_H-~ärde _________ _ 

Smak 

Turbiditet 

Fluorid 

Timtid 

Provtagning av certifierad provtagare 

Provtagning av certifierad provtagare 

La boratorietid 

Utvärdering, sammanställn ing 

Administrationstid för fax, kopiering m. m 

100 111 -------- ---
100 111 ------------ - - ·----
140 156 

140 156 
------------------ ----

210 234 
-----------------------

100 111 

110 123 

100 111 

110 123 

Skr/ t imme 510 569 

Skr/ t imme 420 468 -- --
Skr/ timme 510 569 ------- ----
Skr/timme 510 569 

Skr/timme 400 446 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 13 352 

Kommunstyrelsen 2014-12-16 

§ 279 2014/3703 

Återbetalning av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings eget kapital 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna att Cura Individutveckling till medlemskommunerna återbetalar 15 mnkr 
av det egna kapitalet 

att denna återbetalning av det egna kapitalet ska fördelas så att Karlskrona kommun 
erhåller 15 %, Ronneby kommun 29 %, Olofströms kommun 21 %, Sölvesborgs 
kommun 15% och Karlshamns kommun 20% 

att återbetalning förs år 20 15. 

Sammanfattning 

Cura Individutveckling har i en skrivelse tilllänets kommuner föreslagit att 15 mnkr av 
förbundets egna kapital skall återbetalas till medlemskommunerna. 

En återbetalning förutsätter dock att medlemmarna enas om ett sådant tillvägagångssätt, 
återbetalningens storlek och principen för fördelning. 

Beslutsunderlag 

• Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-11-25 
• Skrivelse från Cura Individutveckling 2014-11-19 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2014-12-02 § 199. 



KARLSHAMN 

2014-11-25 

Kommunstyrelsen 

Återbetalning av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings eget kapital. 

Bakgrund 
Cura Individutveckling har i en skrivning tilllänets kommuner föreslagit att 15 mnkr av 
förbundets egna kapital skall återbetalas till medlemskommunerna. 

En återbetalning förutsätter dock att medlemmarna enas om ett sådant tillvägagångssätt, 
återbetalningens storlek och principen för fördelning. 

Curas direktion har beslutat föreslå medlemmarna att 15 mnkr av Curas eget kapital skall 
återgår till kommunerna och att fördelningen av summan ska vara relativ i förhållande till 
i hur stor grad respektive kommun utnyttjat Curas tjänster under de senaste fem åren. 

Cura föreslår att fördelningen sker enligt den fastlagda principen innebärande Karlskrona 
15 %, Ronneby 29 %, Olofström 21 %, Sölvesborg 15 % och Karlshamn 20%. För 
Karlshamns del innebär detta en återbetalning med 3 mnkr. 

Ekonomichefens yttrande 
Principen för återbetalning fastställdes i samband med återbetalning år 2010. Curas 
förslag på ny återbetalning baseras på samma princip. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna att Cura Individutveckling till medlemskommunerna återbetalar 15 m n kr 
av det egna kapitalet 

att denna återbetalning av det egna kapitalet ska fördelas så att Karlskrona kommun 
erhåller 15 %, Ronneby kommun 29 %, Olofströms kommun 21 %, sölvesborgs kommun 
15 % och Karlshamns kommun 20% 

att återbetalningen görs år 2015 

dl~~d/-
Hans Hyllstedt 
Ekonomichef 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset • 37 4 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • F ax 0454-81 O 40 
E-post: kommunkansli@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se 



Individutveckling 

o 

Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 

Karlhamns kommun 
Olofströms kommun 

Sölvesborgs kommun 

Aterbetaln ing av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings 
eget kapital 

C u ra Individutveckling gjorde 201 O en återbetalning av det egna kapital som under ett antal 
år vuxit sig stort, till medlemskommunerna. l samband med detta stadfästes också principen 
om att vid eventuella överskott som genereras av medlemskommunerna, ska avgifterna för 
Curas olika tjänster reduceras retroaktivt före bokslut. 

Eftersom Cura inte gör motsvarande reducering när det gäller utomlänskommuner har det 
egna kapitalet trots återbetalning och reducerade avgifter, åter vuxit sig stort. Av denna 
anledning anser Curas direktion att en ny återbetalning till medlemmarna bör aktualiseras. 
En sådan återbetalning förutsätter dock att medlemmarna enas om ett sådant 
tillvägagångssätt, återbetalningens storlek och principen för fördelning. 

Curas direktion har beslutat föreslå medlemmarna att 15 mnkr av Curas eget kapital skall 
återgå till kommunerna och att fördelningen av summan ska vara relativ i förhållande till i hur 
stor grad respektive kommun utnyttjat Curas tjänster under de senaste fem åren. 

Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Karlshamns kommun 

15 procent 
29 procent 
21 procent 
15 procent 
20 procent 

Om detta är medlemmarnas mening ombeds respektive kommunfullmäktige bekräfta detta 
genom beslut i respektive fullmäktige. 

Besöksadress: Ågalan 38 Postadress: Kommunsamverkan Cura lndividutveckling, Rådhuset, 374 81 Karlshamn 
WWW CUrandiVid .Se Telefon: 0454-814 60 Fax: 0454·814 61 E-post: curaindivid@karlshamn.se Bankgiro: 5395-4491 

Postgiro: 68 73 13-7 Orgnr: 222000·0711 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 13 346 

Kommunstyrelsen 2014-12-16 

§ 274 2014/3492 

Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kornmunfullmäktige 

att godkänna kulturnämndens förslag till hantering av bolagens konstinnehav samt dess 
försäkring 

Sammanfattning 

2010 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kulturnämnden att se över gällande 
riktlinjer och rutiner för kornmunkoncernens konstinnehav. 2013-12-02 § 184 fattade 
kommunfullmäktige beslut om Principer gällande förteckning av kommunens konstverk 
och försäkringsskydd 

Dessa riktlinjer klargjorde bland annat hur hantering och förteckning av konstverk i 
kommunen och de kommunala bolagen (Karlshamnsfastigheter AB, Karlshamns Hamn 
AB, Karlshamnsbostäder AB samt Karlshamn Energi AD) skulle ske. 

Utredning kvarstod kring försäkring av de kommunala bolagens konstinnehav samt 
rutiner för samverkan vid handhavandet av konstnärlig utsmyckning/gestaltning och 
tillämpning av enprocentregeln vid uppförande av kommunala byggnader. 

Kulturnämnden har nu överlämnat ett förslag till försäkring av bolagens konst samt 
förslag till rutiner för samverkan vid handhavande av konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning och tillämpning av enprocentregeln vid uppförande av 
kommunala byggnader. 

Beslutsunderlag 

• Kulturnämndens protokoll2014-10-16 § 67 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-ll-25 § 189. 
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Kulturnämnden 2014-10-16 

§ 67 

Principer gällande fOrteckning av kommunens konstverk ocb forsäkringsskydd 

Kulturnämndens beslut 

att kulturnämnden ansvarar för tillämpningen av bestämmelserna kring 
konstnärlig utsmyckning/gestaltning i samband medenprocentsregeln 

att de medel som anvisas enligt en procentsregeln ställs till kulturnämndens 
förfogande 

att godkänna förslaget till hantering av bolagens konstinnehav samt dess 
försäkring 

att när kommunfullmäktige beslutat om riktlinjer och instruktioner för han
tering av kommunkoncernens konstsamling kommer dessa att kommunice
ras med nämnder, kommunala bolagsstyrelser, kommunledning och för
valtningar samt 

att underlaget underställs kommunfullmäktige för beslut. 

Bakgrund 
2010 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kultumämnden att se över gäl
lande riktlinjer och rutiner för kommunkoncernens konstinnehav. 2013-12-02 § 
184 fattade kommunfullmäktige beslut om Principer gällande förteckning av 
kommunens konstverk och försäkringsskydd. 

Dessa riktlinjer klargjorde bland annat hur hantering och förteckning av konst
verk i kommunen och i de kommunala bolagen (Karlshamnsfastigheter AB, 
Karlshamns Hamn AB, Karlshamns Bostäder AB samt Karlshamns Energi AB) 
skulle ske. · 

Utredning kvarstod kring fårsäkring av de kommunala bolagens konstinnehav 
samt rutiner för samverkan vid handhavande av konstnärlig utsmyckning! 
gestaltning och tillämpning av enprocentregeln vid uppforande av kommunala 
byggnader. 

Sammanfattning 

Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg redovisar ärendet- bakgrund, nu
läge och forslag till forsäkring av bolagens konst samt förslag till rutiner får 
samverkan. 

Alla kommunala bolags konst är nu registrerad i konstregistret En ny värdering 
av alla konst ska göras och därefter vid behov. ~O~ 
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Kulturnämnden 2014-10-16 

§ 67 forts. 

Kommunfullmäktige beslutade 1991 om ett minimibelopp om l %av byggkost
naderna för konstnärlig utsmyckning vid uppforande av kommunala byggnader. 
Förutom att skapa upplevelser for boende, besökare eller de som arbetar på en 
plats, skapar konst även identitet och särprägel på en plats. 

Då det gäller samverkan vid handhavande av konstnärlig utsmyckning/ 
gestaltning och tillämpning av minimibeloppet l %av byggkostnaderna for 
konstnärlig utsmyckning vid uppforande av kommunala byggnader ska den 
konstnärliga utsmyckningen/gestaltningen planeras i samråd med representanter 
for berörd personal, arkitekter, projektledare och kultur- och biblioteksenheten 
samt med beaktande av den rumsliga miljön 

Kultur- och biblioteksenheten ska ansvara for konstdatabasen, konstsamlingens 
exponering och inköp till kommunens konstsamling genom särskilda medel. 

När det gäller övriga inköp till kommunkqncemens konstsamling ska kultur- och 
biblioteksenheten bistå med kompetens för förvaltningar och bolag som behöver 
hjälp, stöd och råd i frågor om konst samt inkluderas tidigt i inköpsprocessen. 

I dialog med bolagens kontaktpersoner har överenskommits att en årlig uppdate
ring avseende fårändringar rörande konstinnehavet såsom nyanskaffad eller 
eventuellt omplacerad konst kommer att ske. Samtliga kommunala bolag har valt 
att fårsäkra sin konst i Karlshamns kommuns försäkring och ingår därmed i 
kommunens övergripande försäkringsskydd. 

Beslutsunderlag 

• Principer gällande fårteckning av kommunens konstverk och forsäkrings
skydd, tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg och 
fårvaltningschefEwa Kristensson, daterad 2014-10-22 

• KF § 184 2013-12-02 
• KN§582013-10-17 
• Principer gällande f611eckning av kommunens konstverk och försäkrings

skydd, tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg och 
förvaltningschef Ewa Kristensson, daterad 201 3 -l 0-07 

Protokollet ska skickas till 
Kommunkansliet 
Marie Liljenberg, kultur- och bibliotekschef 



KARLSHAMN 

2014-10-12 

Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd 

Bakgrund 
2010 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kulturnämnden att se över gällande riktlinjer och 
rutiner för kommunkoncernens konstinneha v. 2013-12-02 § 184 fattade kommunfullmäktige be
slut om Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd. 

Dessa r iktlinjer klargjorde bland annat hur hantering och förteckning av konstverk i kommunen 
och i de kommunala bolagen (Karlshamnsfastigheter AB, Karlshamns Hamn AB, Karlshamns 
Bostäder AB samt Karlshamns Energi AB) skulle ske. 

Utredning kvarstod kring försäkring av de kommunala bolagens konstinnehav samt rutiner för 
samverkan vid handhavande av konstnärlig utsmyckning/gestaltning och tillämpning av en pro
centsregeln vid uppförande av kommunala byggnader. 

Kommunfullmäktige beslutade: 

att rutiner tas fram för samverkan mellan förvaltningar vid handhavande av konstnärlig utsmyck
ning/offentlig gestaltning och tillämpning av en procentsregeln för entreprenad för ny- och om
byggnad. 

att Karlshamns kommun tillsammans med bolagen utreder frågan om försäkring av bolagens konst 
samt erbjuder att fö rsäkra denna i ett hängavtal eller dylikt till kommunens konstförsäkring 

att Karlshamns kommun tillsammans med bolagen utreder frågan om hu r man försäkringsmässigt 
hanterar de konstverk, i form av bland annat reliefer, som bolagen äger, då de är fastmonterade i 
byggnader och därmed inte att betrakta som lös egendom enligt jordabalkens regler. Ärendet redo
visas till kommunfullmäktige under 2014 när utredningen är klar. 

Utbildningsförvaltningens utlåtande 
Med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige 2013-12-02 § 184 angående Principer gällande 
förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd, redovisar kultur- och bibliotekschefen i 
detta utlåtande förslag till försäkring av bolagens konst samt förslag till rutiner för samverkan vid 
handhavande av konstnärlig utsmyckning/gestaltning och tillämpning avenprocentsregeln vid 
uppförande av kommunala byggnader. Samtliga frågor har utretts i samverkan med upphandlings
chef Håkan Anderberg. 

Enligt Statens Konstråd finns en klar trend att allt fler kommuner tillämpar enprocentregeln. De 
flesta landsting i landet tillämpar enprocentsregeln, dock ej Blekinge. Bland kommunerna ser det 
däremot mycket olika ut. I Bleldnge tillämpar Karlskrona enprocentregeln och i Olofström tillförs 
kulturförvaltningen konsekvent 0,75% av entreprenadkostnaderna frän fjolårets budget att göra 
konstinköp för. I Ronneby finns inte några direktiv eller vedertagen praxis fö r hur man finansiera r 

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

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



eller beställer offentlig konst. I sölvesborg finns nyligen antagna riktlinjer för konstnärlig utsmyck
ning vid ny-, om- och tillbyggnad av kommunala lokaler, vilka även gäller för de helägda kommu
nala bolagen. Kristianstads kommun tillämpar regeln fullt ut på alla entreprenader om minst 10 
miljoner och som rör byggnader av allmänintresse. 

Ett intressant exempel finns i Göteborgs Stad där stadens förvaltningar och helägda bolag ska av
sätta 1% av byggkostnad en, inklusive byggherrekostnad, för konstnärlig gestaltning när man byg
ger nytt, bygger till eller bygger om. Det gäller även offentliga platser som lekplatser, torg, parker 
och trafikplatser. Det finns några undantag av teknisk karaktär som till exempel ventilationsreno
veringar, stambyten och anpassning för tillgänglighet. Det är alltid möjligt att avsätta fler procent 
eller att flera byggbolag går samman när det ska byggas ett större bostadsområde. 

I utredningen Blekinge· en framtida konstregion!? från september 2013 sägs följande om konst i 
offentlig miljö och enprocentregeln: 

"Konsten i den offentliga miljön är viktig ur såväl demokratiskt och pedagogiskt perspektiv. Denfinns i 
offentliga rum och miljöer som vi delar med andra och kan ses och upplevas av alla, såväl vana som 
ovana konstbesökare. Det kan vara en skulptur i en park, byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning i 
ett nybyggnadsprojekt eller de tavlor man möter i väntrummet på sin vårdcentral. l Statens kultur
råds rekommendation, som formulerades redan 1937, uppmanas offentligt finansierade verksamheter 
att avsätta minst 1 %av investeringskostnaden vid ny-och ombyggnationer för inköp av "konstnärlig 
utsmyckning'~ den s. k "enprocentregeln". Efterlevnaden av denna rekommendation är fortfarande 
idag inte självklar och flera kommuner och landsting saknar såväl rutiner som professionell kompe
tensför hantering av den offentliga konsten. Detta omfattar inköp, upphandling, registrering, vård, 
exponering och pedagogik. 

l flera av de blekingska kommunerna finns inga tydliga rutiner för hur man ska hantera den kommu
nala konsten (registrering, vård, exponering), enprocentregel och upphandling av konstnärliga ge
staltningsuppdrag. l flera fallligger hanteringen på teknisk avdelning eller fastighetsavdelning som 
saknar konstnärlig kompetens. Detta gör att det ser mycket olika ut frå n kommun till kommun, allt 
ifrån att det är en självklarhet med tydlig policy och adekvat kompetens till i det närmaste obefintliga 
rutiner, enskilda initiativ eller avsaknad av konstnärlig kompetens och kompetens om vad lagen om 
offentlig upphandling säger om upphandling av konstnärliga gestaltningsuppdrag." 

Rutiner samverkan mellan förvaltningar vid handhavande av konstnärlig utsmyck
ning/offentlig gestaltning och tillämpning avenprocentsregeln för entreprenad för ny- och 
ombyggnad: 

Kommunfullmäktige beslutade 1991 om ett minimibelopp om 1% av byggkostnaderna för konst
närlig utsmyckning vid uppförande av kommunala byggnader. Förutom att skapa upplevelser för 
boende, besökare eller de som arbetar på en plats, skapar konst även identitet och särprägel på en 
plats. 

Då det gäller samverkan vid handhavande av konstnärlig utsmyckning/gestaltning och tillämpning 
av minimibeloppet 1% av byggkostnaderna för kons tnärlig utsmyckning vid uppförande av kom-



munala byggnader ska den konstnärliga utsmyckningen/gestaltningen planeras i samråd med re
presentanter för berörd personal, arkitekter, projektledare och kultur- och biblioteksenheten samt 
med beaktande av den rumsliga miljön. 

Konstnärliga utsmyckningar /gestaltningar ska köpas in efter lagen om offentlig upphandling, LOU. 
Undantag får göras efter samma lag. Verken ska uppfylla sitt konstnärliga syfte under lång tid för 
många människor och bör därför inte avgöras av några enskilda personers tycke och smak. 
Mångsidighet gällande konstverkens teknik, formspråk och uttryck ska eftersträvas. Den konstnär
liga kvaliten ska ha högsta prioritet. Den konst som anskaffas ska ha ett bestående värde och ge 
utrymme för strömningar inom den samtida bildkonsten. 

Kultur- och biblioteksenheten ansvarar för 
• konstdatabasen-det digitala konstregistret- där kommunens förvaltningar och kommunala 

bolag registrerar sitt konstinnehav. 
• kommunens konstsamlings exponering i offentliga miljöer eller inom kommunens förvalt

ningar. 
• inköp till kommunens konstsamling genom särskilda medel. 

När det gäller övriga inköp till kommunkoncernens konstsamling ska kultur- och biblioteksenheten 
• bistå med kompetens och vara en resurs för förvaltningar och bolag som behöver hjälp, stöd 

och råd i frågor om konst. 
• inkluderas tidigt i inköpsprocessen. 

Kultur- och biblioteksenheten ska vara ett självklart nav i kommunens konst- och kulturliv. 

Rutiner för konstinköp säkrar dels den demokratiska processen, dels att kvalite och estetisk be
dömning efterlevs genom att medel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning ställs till kulturnämn
dens förfogande. 

Anslaget för konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska användas dels för att beställa fast konst och 
dels för inköp av lös konst. Med fast konst avses i huvudsak konst som en konstnär utför efter att ha 
tecknat avtal med kommunen om att utsmycka eller gestalta en viss lokal eller plats i form av skulp
tur, relief, väggmålning, textil-, video-, ljus-, ljudverk eller dylikt. Den fasta konsten bör vara förank
rad eller märkt på så sätt att den inte kan uppfattas som lös konst. Annan konst är lös konst. 

Utredning tillsammans med bolagen gällande frågan om försäkring av bolagens konst samt 
erbjudande om att försäkra denna i ett hängavtal eller dylikt till kommunens konstförsäk
ring: 

Med anledning av att försäkringsfrågorna knutna till de kommunala bolagens konstinnehav utretts 
har bolagen inventerat sitt konstinnehav, vilket därmed förtecknats i kommunens konstregister
konstdatabasen- Karlshamns kommuns digitala register över konst i kommunens ägo. 

I dialog med bolagens kontaktpersoner har överenskommits att en årlig uppdatering avseende för
ändringar rörande konstinnehavet såsom nyinskaffad eller eventuellt omplacerad konst kommer 
att ske. Samtliga kommunala bolag har valt att försäkra sin konst i Karlshamns kommuns försäkring 
och ingår därmed i kommunens övergripande försäkr ingsskydd. 



Utredning i frågan om hur man försäl<ringsmässigt hanterar de konstverk, i form av bland 
annat reliefer, som boJagen äger, då de är fastmonterade i byggnader och därmed inte att 
betrakta som lös egendom enligt jordabalkens regler: 

Försäkringsmässigt ska all konst förtecknas till sitt värde i kommunens konstförsäkring oavsett 
exponering, utförande eller teknik, såsom två- eller tredimensionella verk, vilket exempelvis är 
skulptur, relief, grafik, måleri, foto, videoverk och dylikt. Försäkringsmässigt hanteras fastmonte rad 
konstfreliefer i byggnader som annan lös konst. 

Till följd av detta ska det uppdaterade konstinneha vet, som förtecknats av kultur- och biblioteksen
heten, värderas av oberoende värderingsman specificerad inom konstområdet Det uppskattade 
marknadsvärdet gäller därmed i försäkring. Fortsättningsvis uppdateras försäkringsvärdet vid be
hov. 

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att kulturnämnden ansvarar för tillämpningen av bestämmelserna kring konstnärlig utsmyck
ning/gestaltning i samband medenprocentsregeln 

att de medel som anvisas enligt enprocentsregeln ställs till kulturnämndens förfogande 

att godkänna förslaget till hantering av bolagens konstinnehav samt dess försäkring 

att när kommunfullmäktige beslutat om riktlinjer och instruktioner för hantering av kommunkon
cernens konstsamling kommer dessa att kommuniceras med nämnder, kommunala bolagsstyrelser, 
kommunledning och förvaltningar 

att underlaget underställs kommunfullmäktige för beslut. 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Ewa Kristensson 
Förvaltningschef 

Marie Liljenberg 
Kultur- och bibliotekschef 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 9 275 

Kommunfullmäktige 2013-12-02 

§ 184 2012/156 

Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och forsäkringsskydd 

Kommunfullmäktiges beslut 

att kulturnämndens tidigare beslut i ärendet riktlinjer och instruktioner för hantering av 
konstverk i kommunen upphör 

att godkänna revideringen av principer gällande forteckning av kommunens konstverk 
och fårsäkringsskydd enligt beslutsunderlag 

att rutiner tas fram för samverkan mellan fdrvaltningar vid handhavande av konstnärlig 
utsmyckning/offentlig gestaltning och tillämpning av l % -regeln för entreprenad for 
ny- och ombyggnad 

att Karlshamns kommun tillsammans med bolagen utreder frågan om försäkring av 
bolagens konst samt erbjuder att fårsäkra denna i ett hängavtal eller dylikt till 
kommunens konstfårsäkring 

att Karlshamns kommun tillsammans med bolagen utreder frågan om hur man 
försäkringsmässigt hanterar de konstverk, i form av bland annat reliefer, som bolag äger, 
då de är fastmonterade i byggnader och därmed inte är att betrakta som lös egendom 
enligtjordabalkens regler. Ärendet redovisas till kommunfullmäktige under 2014 när 
utredningen är klar 

att godkänna reviderade riktlinjer och instruktioner för hantering av konstverk 

att när beslutet vunnit laga kraft, kommunicera beslutet om riktlinjer och instruktioner 
för hantering av konstverk med nämnder, kommunala bolagsstyrelser, kommunledning 
och förvaltning. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2010, efter att det tagits fram en utredning angående 
förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd att uppdra åt kulturnämnden 
att se över gällande riktlinjer och rutiner för kommunkoncemens konstinnehav enligt 
följande: 

l. Genomföra en aktualitetsöversyn av registret 
2. Göra en fornyad översyn av riktlinjer och instruktioner för hantering av 

konstverk i kommunen och de kommunala bolagen 
3. I tiktlinjema klargöra hur konstverk som ingår i konstförteckningen och som inte 

tillhör den juridiska personen Karlshamns kommun skall fårtecknas, försäkras 
m m 



I(ARLSHAMNSKONID1UN PROTOKOLL KF 9 276 

Kommunfullmäktige 2013-12-02 

Forts§ 184 

4. Låta genomfora en utvärdering av den konst som finns fortecknad i 
konstregistret, så att objekten åsetts ett värde som kan ligga till grund får att 
konsten åsetts ett korrekt forsäkringsvärde 

5. Se till att nämndens beslut Asplundsmöblerna verkställs samt att 
6. Underställa kommunfullmäktiges reviderade riktlinjer får beslut. 

Nyvalda kommunfullmäktige behandlade kulturnämndens fårslag till riktlinjer 
20 l 0-11 -0 l § 11, och beslutade att åten·emittera ärendet till kommunstyrelsen får att i 
samråd med kulturnämnden bereda ärendet. 

Kulturnämnden har 2013-1 0-17 överlämnat ett fårslag till principer gällande fo1teckning 
av kommunens konstverk och forsäkringsskydd samt en översyn av riktlinjer och 
instmktioner får hantering av konstverk till kommunfullmäktige för beslut. 

BeslutsunderJag 

• Kulturnämndens protoko112013-10-17 §58 
• Kommunstyrelsensprotokoll2013-11-19 § 279. 

Protokollsanteckning 

Kulturnämndens ordfårande Lena Sandgren (S) meddelar att kulturnämnden har får 
avsikt att vara färdiga med ärendet senast till kommunfullmäktiges sammanträde i 
december 2014. 

Lena Sandgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens fors lag. 

Proposition 

OrdfOranden ställer proposition på kommunstyrelsens fårslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

Protolmllet sl(a skickas till 

Samtliga nämnder 
Samtliga helägda kommunala bolag 
Samtliga fårvaltningar 
F örsälaingsansvarig 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 5 9 

Kulturnämnden 2013-10-17 

§58 2010/317 

Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsslcydd 

Kulturnämndens beslut 

att kulturnämndens tidigare beslut i ärendet riktlinjer och instruktioner för han
tering av konstverk i kommunen upphör 

att godkänna revideringen av principer gällande förteckning av kommuns konst
verk och försäkringsskydd enligt beslutsunderlag 

att rutiner tas fram for samverkan mellan förvaltningar vid handhavande av 
konstnärlig utsmyckning/offentlig gestaltning och tillämpning av l % -regeln för 
entreprenad för ny- och ombyggnad 

att Karlshamns kommun tillsammans med bolagen utreder frågan om försäkring 
av bolagens konst samt erbjuder att försäkra denna i ett hängavtal eller dylikt till 
kommunens konstförsäkring 

att Karlshamns kommun tillsammans med bolagen utreder frågan om hur man 
försäkringsmässigt hanterar de konstverk, i form av bland annat reliefer, som bo
lag äger, då de är fastmonterade i byggnader och därmed inte är att betrakta som 
lös egendom enligt JB regler. Ärendet redovisas till kommunfullmäktige under 
2014 när utredningen är klar. 

att reviderade riktlinjer underställs kommunfullmäktige för beslut och 

att när kommunfuLlmäktiges beslut vunnit laga kraft, kommunicera beslutet om 
riktlinjer och instruktioner for hantering av konstverk med nämnder, kommunala 
bolagsstyrelser, kommunledning och förvaltningar. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-23 att uppdra åt kulturnämnden att 

l. Genomföra en aktualitetsöversyn av registret 
2. Göra en förnyad översyn av riktl injer och instruktioner för hantering av 

konstverk i kommunen och de kommunala bolagen 
3. I riktlinjerna klargöra hur konstverk som ingår i konstförteckningen och 

som inte tillhör den juridiska personen Karlshamns kommun skall för
tecknas, försäkras mm 

4. Låta genomföra en värdering av den konst som finns förtecknad i konst
registret, så att objekten åsetts ett värde som kan ligga till grund för att 
konsten åsetts ett korrekt försäkringsvärde 

5. Se till att nämndens beslut Asplundmöblerna verkställs samt att 
6. Underställa kommunfullmäktige reviderade riktlinjer för beslut. 



KARLSHAMNS KOMMUN 

Kulturnämnden 

forts. 
§58 

PROTOKOLL KN 5 

2013-10-17 

Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg var forhindrad att närvara vid da
gens möte. Ordförande Lena Sandgren (S) framför Maries önskemål om att un
der den femte att-satsen lägga till att ärendet ska vara kla11 och redovisas till 
kommunfullmäktige under 2014. · 

Beslutsunderlag 

lO 

• Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäk
ringsskydd, tjänsteskrivelse från kultur- och bibliotekschef Marie Liljen
berg, daterad 2013-10-07 

• Dokument som ska användas vid hantering av kommunens konstverk 

Yrkanden 

Cecilia Holmberg (M) yrkar på bifall till utbildningsforvattningens förslag till 
beslut. 

Protokollet ska skiclms till 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg 



Kulturnämnden 
2013-10-07 

Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och för
säkringsskydd 

Kommunstyrelsen beslutade, 2010-03-23, § 49, att uppdra åt kultur
nämnden att 

l 

1. genomföra en aktualitetsöversyn av registret, 
2. göra en förnyad översyn av riktlinj er och instruktioner för 

hantering av konstverk i kommunen och de kommunala bolagen, 
3. i riktlinj erna klargöra hur konstverk som ingår i 

konstförteckningen och som inte tillhör den juridiska personen 
Kar lshamns kommun skall förtecknas, försäkras mm, 

4. låta genomföra en värdering av den konst som finns fö rtecknad i 
konstregistre t, så att objekten åsetts ett värde som kan ligga till 
grund för att konsten åsetts ett korrekt försäkringsvärde, 

5. se till att nämndens beslut Asplundmöblerna verkställs samt att 
6. underställa kommunfullmäktige reviderade riktlinjer fö r beslut. 

1. Al<tualitetsöversyn av registret 
Under hösten 2012 upphandlades en ny databas för regist rering av 
Karlshamns kommuns konstsamling. Denna togs i bruk vid årsskiftet 
2012/ 2013. Flertalet registrerade uppgifter kunde överfö ras till den 
nya databasen, dock inte befintliga fotografier av konstverken. 

Därmed beslöt kultur- och bibliotekschef Marie Lilj enberg att inkludera 
nyfotografering av samtliga konstverk i den aktualitetsöversyn av re
gistret som innebar en inventering av samtliga utplacerade registrerade 
objekt. En person projektanställdes under fyra månader för att tillsam
mans med övrig personal på kulturenheten genomföra uppdraget, vil
ket slutfördes i juni 2013. 

l det förberedande arbetet med inventeringen har varje enskild enhet, 
som är registrerad i konstdatabasen, kontaktats. Därefter har besök ägt 
rum, vid vilket placeringen av konsten stämts av mot befintligt register 
och nyfotografering skett. 

Karlshamns kommun • Utbildningsförva ltningen 
Rådhuset · 374 811<arlshamn ·Tel +46 454-813 00 ·Fax +46 454-813 20 

E-post: utbildning@utb.karlshamn.se · Hemsida: ht tp:/ /www.karlshamn.se 



Aktualitetsöversynen under våren 2013 har inneburit att ett flertal verk 
som saknats före inventeringen har återfunnits. Vissa äldre registrerade 
verk med delvis saknade relevanta uppgifter har uppdaterats och regi
strerats korrekt. Det kan konstateras att sedan förra inventeringen har 
mindre än 2 o/o av den registrerade konsten flyttats utan att med
delande angående ororegistrering skett till kultur- och biblioteksenhet
en. Registrering i databasen är ett fortlöpande arbete, då inköp och 
andra tillskott samt omflyttning av konstverk ständigt sker. 

Asplundmöblerna tillhörande Vägga Gymnasieskola har registrerats, 
liksom de kommunala bolagens rapporterade konstinnehav. Bolagen 
vill även fortsättningsvis äga och förvalta sin konst. Bolagens konstin
nehav, dock inte av mindre värde, förtecknas i kommunens konstregis
ter. Registreringen av konstverk avseende de kom munala bolagen är i 
dagsläget inte komplett. Arbetet gentemot bolagen pågår. 

Aktualitetsöversynen har även betytt att en uppdatering, rensning och 
gallring skett av databasens elevarbeten, affischer och reproduktioner, 
vilket fortsättningsvis sker kontinuerligt. 

2. Översyn av riktlinjer och instruktioner för hantering av konst
verk 

Karlshamns kommun äger ett stort antal konstverk som finns placerade i 
kommunens olika verksamheter. Konstverkens värde kan vara rent konst
närligt, kulturhistoriskt eller ha annat speciell t värde för Karlshamns 
kommun. 

Kommunens konstsamling utökas ständigt genom nyanskaffade verk, 
såsom inköp och gåvor. Syftet ska va ra att berika kommunens offentliga 
miljöer och arbetsplatsmiljöer. 

Karlshamns kommuns konstsamling ska kännetecknas av kvalitet och 
mångsidighet. Kvalitet innebär bland annat hantverksmässig skicklighet, 
intressant gestaltning och originalitet. Konstverken ska åskådliggöra olika 
tekniker, material, utformning och uttryck 

Genom kommunfullmäktiges beslut om minibelopp 1 o/o av byggkostna
derna för konstnärlig utsmyckning vid uppförande av kommunala bygg
nader, inköps konst till kommunen av alla förvaltningar. Kulturenheten 
erbjuder att vara ett stöd i det konstnärliga urvalet vid inköp, enligt rikt
linjer som anges i skrivelsen. Rutiner bör tas fram för samverkan mellan 
förvaltningar vid handhavande av konstnärlig utsmyckning/ offentlig ge
staltning och tillämpning av 1 %-regeln för entreprenad för ny- och om
byggnad. 

Konstdatabasen är Karlshamns kommuns digitala register över konst i 
kommunens ägo. Denna ska regelbundet uppdateras så att nyanskaffad 
konst till Karlshamns kornmun registreras och dokumenteras. Även om
placering av konstverk ska noteras. Kultur- och biblioteksenheten i Karls
hamns kornmun ansvarar för att en kontinuerlig uppdatering sker av 
konstdatabasens register. 



Hantering av konstdatabasen i intranätet samt exponering på hemsidan 
är kopplat till säkerhetsaspekter och upphovsrättsliga frågor. Delar av 
konstsamlingen kan i framtiden göras tillgängliga via hemsidan, exem
pelvis genom en digital konstguide som ger förs lag till skulpturvand
ringar i offentlig miljö. 

Konstregistret ska, så långt det är möjligt, innehålla följande uppgifter om 
ett verk: 

• konstnärens namn 
• verkets storlek 
• beskrivning av verket ifråga om material och utfö-

rande 
• inköpsår 
• inköpspris 
• uppgift om konstverkets placering i kommunen 
• fotografi av konstverket 

På varje kommunal enhet och inom de kommunala bolagen, där konst ur 
kommunens samling finns placerad, ska en kontaktperson utses. Chefblir 
automatiskt kontaktperson om ingen annan person utsetts och meddelats 
till kultur- och biblioteks enheten. Kontaktpersonen är ansvarig för att för
ändringar rörande konstobjekten rapporteras till kultur- och biblioteks
enheten. Det kan gälla förflyttningar, om konstverk går sönder, behöver 
ramas om eller försvinner. 

Under aktualitetsöversynens inventeringsarbete har enheterna ombetts 
att utse en person som fortsättningsvis fungerar som kultur- och biblio
teksenhetens kontaktperson och därmed meddelar förändringar. 

Nya blanketter, se bilagor, har under 2013 upprättats angående: 
• utlämning av konstverk 
• flytt av konstverk 
• stulet/försvunnet konstverk 
• underhåll av konstverk 
• återlämning av konstverk 
• E'AQ- vanliga frågor och svar 

En mapp innehållande de nya blanketterna med förklaringar om hur 
konsthanteringen sköts, finns tillgänglig för kommunens anställda på 
First Clas s under Karlshamns kommun/ Anslagstavla/Konstsamlingen 
samt har översänts per post till kontaktpersonerna på de kommunala 
enheterna under våren 2013. Blanketterna revideras vid behov av kul
tur- och biblioteksenheten. Till de kommunala bolagen översänds 
materialet per post samt finns tillgängligt digitalt. 

Då konstverk lämnas ut från kultur- och biblioteksenheten ska en blan
kett fyllas i och skrivas under av kontaktpersonen som hämtar verket. 
Kontaktpersonens ansvar framgår i skrivelsen. 

Under våren 2013 har kulturenheten omorganiserats. Rutiner har 
skapats för ut- och återlämning av konst från arkivet samt för registre
ring. En kul turassis tent ansvarar för visning av arkivets konst vid öns-



kemål om placering i kommunala lokaler. En av kuttursamordnarna an
svarar för registrering av konst samt har kontakt med konstansvariga. 
Kulturchefen ansvarar för inköp av konst tillsammans med en annan 
kultursamordnare, vilken ansvarar för den utställning med nyinköp 
som hå1ls på Karlshamns stadsbibliotek i slutet av året. Konsthante
ringen är ett ständigt pågående arbete. 

Kultur- och biblioteksenhetens konstinköp visas för allmänheten vid ett 
tillfälle under året. I samband med att årets konstinköp visas har kultur
och biblioteksenheten regelbunden kontakt med kontaktpersonerna för 
avstämning. En förteckning över inköpen redovisas till kulturnämnden. 
Den konst som köps in av kultur- och biblioteksenheten placeras efter 
önskemål i offentliga miljöer eller på arbetsplatser inom kommunens för
valtningar. 

Vid placering av konst ska hänsyn tas till säkerhetsaspekter. Konst av stort 
värde eller med format som gör verket lätt att flytta, placeras i lokaler som 
är bemannade och under uppsikt. Upphängningsanordning, fastsättning av 
verk placerade på podier etc, ökar också säkerheten. 

Konst som ingår i Karlshamns kommuns konstsamling kan inte avyttras, 
överlåtas eller säljas. Gallrade objekt t illförs kommunarkivet 

3. Konstförteckning 
Nyanskaffad konst i de kommunala förvaltningarna och de kommunala bo
lagen meddelas kultur- och biblioteksenheten genom kontaktpersonernas 
ansvar. 

Viktigt är att kultur- och biblioteksenheten kontaktas i samband med ny
byggnation eller då verksamhet utökas med nya lokaler. Detta för att 
konstdatabasen ska bli känd, nya kontaktpersoner ska utses och att nya 
verk snabbt rapporteras in och därmed registreras i konstdata basen. 

Den konst som ägs av (den juridiska personen) Karlshamns kommun för
säkras mot brand, stöld och skadegörelse genom kommunens övergri
pande försäkringsskydd. 

Registreringen av konstverk avseende de kommunala bolagen är i dagslä
get inte komplett, utan under pågående a rbete. Vilka uppgifter konstre
gistret ska innehålla framgår av skrivelsen. Då registreringen av uppgifter 
i konstdatabasen är komplett kan bolagens konst försäkras i ett hängavtal 
eller dylikt till kommunens konstförsäkring alternat ivt kan bolagen an
svara för sina egna försäkringar avseende dess konst. 

4. Värdering av konst i konstregistret 
Under 2012 genomfördes en värdering av kommunens konstsamling 
utifrån den gamla konstdatabasens register. 

5. Asplundmöblerna 
Hösten 2012 genomfördes en värdering av Asplundmöblern a på Vägga 
Gymnasieskola. 



Under våren 2013 genomförde kultur- och biblioteksenheten en kom
pletterande identifiering av objekt på Vägga Gymnasieskola, liksom en 
nyfotografering av samtliga funna föremål. Då antalet objekt ökade vä
sentligt skedde därefter en utökad värdering av Asplundmöblerna till
hörande Vägga Gymnasieskola. 

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föres lår kulturnämnden besluta 

att kulturnämndens tidigare beslut i ärendet riktlinjer och instruktioner 
för hantering av konstverk i kommunen upphör 

att godkänna revideringen av principer gällande förteckning av kom
munens konstverk och försäkringsskydd enligt ovan 

att rutiner tas fram för samverkan mellan förvaltningar vid handha
vande av konstnärlig utsmyckning/offentlig gestaltning och tillämpning 
av 1 %-regeln för entreprenad för ny- och ombyggnad 

att Karlshamns kommun tillsammans med bolagen utreder frågan om för
säkring av bolagens konst samt erbjuder att försäkra denna i ett hängavtal 
eller dylikt till kommunens konstförsäkring 

att Karlshamns kommun tillsammans med bolagen utreder frågan om hur 
man försäkringsmässigt hanterar de konstverk, i form av bland annat reli
efer, som bolag äger, då de är fastmonterade i byggnader och därmed inte 
är att betrakta som lös egendom enligt JB regler. Ärendet redovisas under 
2014 till kommunfullmäktige när utredningen är klar. 

att reviderade riktlinjer underställs kommunfullmäktige för beslut 

att när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft, kommunicera be
slutet om riktlinjer och instruktioner för hantering av konstverk med 
nämnder, kommunala bolagsstyrelser, kommunledning och förvalt
ningar. 

UTBILDNINGSFÖRVAL TNINGEN 

Ewa Kristensson 
Förvaltningschef 

Marie Liljenberg 
Kultur- och bibliotekschef 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2015-01-20 

§ 39 Permanentande av tidigare projektet FIA (fler i arbete) 2014/3864 

Kommunstyrelsens beslut, 

Kommunstyrelsens fö rslag till kommunfullmäktige: 

sid 14 av 20 

att FIAs arbetsform förändras från projekt till socialnämndens ordinarie verksamhet under 
2016-2018 med 12 deltagande per år och att finansiering sker inom befintlig budgetram. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har 2014-11-27 beslutat att utifrån analys av FIA-projektets redovisade 
resultat, hos kommunfullmäktige begära en förändring av FIAs arbetsform från projekt till 
socialnämndens ordinarie verksamhet varvid finansiering sker inom befintlig budgetram. 

Ekonomikontoret ställer sig positiv till förslaget att FIAs a rbetsform förändras från projekt 
till socialnämndens ordinarie verksamhet under 2016-2018 med 12 deltagare per år och 
att finansieringen sker inom befintlig budgetram. 

Beslutsexpediering 

Socialnämnden 
Ekonomichefen 



2014-12-12 

Till Kommunstyrelsen 

Yttrande över förslaget Permanentande av tidigare projektet FIA (fler i arbete) 
Dnr 2014/3864 

Bakgrund 
Socialnämnden har 2014-11-27 beslutat att utifrån analys av FIA-projektets redovisade resultat, hos 
kommunfu llmäktige begära en förändring av FIAs arbetsform från projekt t ill socia lnämndens 
ordinarie verksamhet varvid finansiering sker inom befintlig budgetram. 

Ekonomikontorets förslag till beslut 
Ekonomikontoret ställer sig positiv till förslaget att FIAs arbetsform förändras från projekt till 
socialnämndens ordinarie verksamhet under 2016-2018 med 12 deltagare per år och att 
finansieringen sker inom befintlig budgetram. 

slutsats 
Med föreliggande yttrande anser undertecknad att erforderligt underlag ställts till den politiska 
bedömningens förfogande. 

-//d lf;tr?il;tmtl~/ 
Ulrika Hägvall Lundberg 
Redovisningschef j stf ekonomichef 

~~# 
Hans Hyllstedt 
Ekonomichef 

Karlshamns kommun • Kommunledningsförvaltningen • Ekonomi 
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Socialnämnden 2014-11-27 

§ 292 2011/642 

Permanentande av tidigare projektet FIA (fler i arbete) 

Socialnämndens beslut 

att utifrån analys av FIA-projektets redovisade resultat, hos kommunfullmäktige 
begära en förändring av FIAs arbetsform från projekt till socialnämndens 
ordinarie verksamhet varvid finansiering sker inom befintlig budgetram 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-02 att projektet FIA (fler i arbete) skulle 
genomföras och att projektet ska samfinansieras inom befintliga budgetramar 
2012 och 2013 av nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt av 
socialnämnden. 

Den stora vinningen är självfallet att personen kommer ut på arbetsmarknaden 
och kommer vidare i livet med allt vad det innebär. 
Projektet visar att val av rätt målgrupp, en genomtänkt och noggrann rekrytering, 
en engagerad arbetsplats, deltagare som är beredda att ta ansvar för sin situation, 
leder till bra resultat för alla i samhället. · 
Omsorgsförvaltningen rekommenderar i tjänsteskrivelse 2014-11-14, efter 
redovisade resultat, en fortsättning av FIA-projektet under 20 16-2018 med 12 
deltagare per år. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens missiv 2014- 14-1 4 Förslag till förlängning av F lA (fler i 
arbete) projektet 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskri ve l se 201 4- 11-04 Aterrapportering FIA-
projektet · 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningens ledningsgrupp 
Omsorgsförvaltningens ekonomer 

l 
\ 

l 
l 
\ 

l 



MISSIV 
2014-11-14 

Socialnämnden 

Förslag till forläggning av FIA (fler i arbete) projektet 
D nr 
Sammanfattning 

l (l) 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-02 att projektet FIA (fler i arbete) 
skulle genomfåras och att projektet ska samfinansieras inom befintliga 
budgetramar 2012 och 2013 av nämnden får arbetsmarknad och 
vuxenutbildning och socialnämnden. 

Den stora vinningen är självfallet att personen kommer ut på 
arbetsmarknaden och kommer vidare i livet med allt vad det innebär. 
Vårt projekt visar att val av rätt målgrupp, en genomtänkt och noggrann 
rekrytering, en engagerad arbetsplats, deltagare som är bereda att ta ansvar 
för sin situation, leder till bra resultat för alla i samhället. 

Efter redovisade resultat rekommenderas en fortsättning av Fia projektet 
under 2016-2018 med 12 deltagare per år. 

Beslutsunderlag 
Missiv: Förslag till förläggning av FIA (fler i arbete) projektet 2014-1 1-14 
Tjänsteskrivelse: Återrapportering FIA-projektet 2014-11-04 

Socialnämnden foreslås besluta 

att Fia-projektet förlängs under 2016-2018, som inkluderar finansiering 
inom befintlig budgetram får 2016-2018 och med 12 deltagare per år 

att begära om förlängning av Fia-projektet hos Kommunfullmäktige. 

Expediering: 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningens ledningsgrupp 
Ekonomer Omsorgsförvaltningen ......-

. d --- - ~l~c 
/?~ Faruk Saric 

Ekonom 

Karlshamns Kommun • Omsorgsförvaltningen 
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KARLSHAMN 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2014-11-04 

Återrapportering FIA-projektet 

Inledning 

l (3) 

Fler i arbete (FIA) är ett samverkansprojekt för att få personer att gå 
från försörjningsstöd till att bli självförsörjande genom 
nystartsarbete. Den här rapporten belyser händelserna utifrån 
Socialnämndens perspektiv och baseras på 19 deltagare som har gått 
igenom projektet. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-02 att projektet FIA (fler i 
arbete) skulle genomföras och att projektet ska samfinansieras inom 
befintl iga budgetramar 2012 och 2013 av nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning och socialnämnden. 
Målgruppen var personer som är berättigade t ill nystartsarbete och 
har varit aktuella på introduktions- och försörjningsenhet en. 

Metod 
Enligt ursprungsplaneringen skulle projektet haft fyra grupper med 
totalt 31 deltagare. 
l maj 2012 bildades en projektgrupp bestående av representanter för 
inblandade förva ltningar och nämnder. Projektgruppen har 
samordnat, fö ljt och styrt aktiviteter inom projektet. 
Under sista delen av 2012 och första delen av 2013 startade två 
grupper med totalt 19 deltagare. Rekrytering av deltagare var en 
genomtänkt och viktig del av projektet. 
Rekryteringar av deltagarna orsakade försen ingar som i sin tur 
försenade eller förflyttade kostnader från 2012 till 2013. Detta var 
orsak att projektgruppen gav i uppdrag t iiiiFO att skriva en 
t jänsteskrivelse till Socialnämnden och senare till 
Kommunfullmäktige i syftet att för att förlänga projektet till2015. 
Under 2014 har man startat två grupper med totalt 12 deltagare. 

Resultat och analys 
Under 2012 och 2013 st artade totalt 19 personer. Av de 19 personer 
har 13 personer idag en sysselsättning/ ett arbete och inte är aktuella 
hos försörj ningsenheten. 
Under 2014 st artade 12 i projektet, deras resultat och analys kommer 
inte att tas upp i den här skrivelsen eftersom deras FIA aktiviteter 
fortfarande pågår. 

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

E-post: omsorg@kartshamn.se · Internet: www.karlshamn.se 
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Anta l månader i sysselsättning 

Bilden ovan visar de 19 deltagarnas sysselsättning under och efter Fia 
projektet. Deltagarna har arbet at i Fia 10,8 månader i snitt. Efter Fia
arbete fick deltagarna ett nytt arbete eller förlängde de befintliga 
arbete utan att Fia finansierar det. Deltagarna arbetar fortfarande. 
Hittills har de arbetat 11,11 månader i snitt. Antal månader som 
återst år i a-kassa om arbete upphör är i snitt 11,47 månader. 
Positiv effekt av Fia fortsätter så länge deltagarna är anstä llda. 

Det är 13 deltagare av de 19 deltagare som i dagsläget har ett arbete. 
6 deltagare inte fått ett arbete efter Fia, en av de 6 har hoppat av 
medan 5 söker ett arbete och har a-kasseersättning. 
Snittkostnad för försö rjningsstöd före Fia för de 19 deltagare ligger 
på 5,06 tkr per månad. 
Snittkostnad för arbete i Fia in kl kostnad för försörjningsstöd 4,97 tkr 
(fördelat på 33,42 månader) 
Snittskatteintäkt per månad beräknas till 3,4 tkr per deltagare och 
månad. 

Fia + försö rjningsstöd Utan Fia 

2 759 3 211 
398 

3157 3 211 

Skatteintä kt 

2 159 

2159 

Resultat av Fia 

t kr 

2 213 

Vår ana lys visar att snittkostnad under arbete i Fia är högre än 
kostnad för försörjningsstöd som deltagarna hade innan Fia. Under 
först a delen av projektet hade vi en snittkostnad 13,4 tkr per 
deltagare och månad och mot 5,06 tkr som är snittkostnad för 
försörjningsstöd innan Fia. Kostnaden var nödvändig för att kunna 
uppnå att deltagarna komm er ut på arbetsmarknaden, får 
arbetslivserfarenhet, referenser samt att deltagarna blir 
självförsörjande. För varje månad som deltagarna har varit i arbete 
efter Fia har kostnader minskat för tot ala perioden. 

Karlshamns kommun · Omsorgsförvaltningen · Kansli 
Rådhuset · 374 81 Karlshamn· Besöksadress: Kungsgatan 27 · Tfn: 0454-817 00 ·Fax: 0454-817 60 
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Ur ekonomisk synvinkel Fia projektet baserad på de 19 deltagare har 
skapat en ekonomisk vinst för samhället motsvarande 2.200 tkr. 

Erfarenheter 
- För personer som har haft anställning innebär det att de oftast blir 
självförsörjande. Endast i de fall då man har stor familj eller då man inte 
inbetalat till A-kassan som överenskommits har man blivit det. Någon 
arbetar deltid. 
- Positivt för personer att få arbetslivserfarenhet samt referenser. 
- Beslut om anställningar bör ej tas av socialsekretera re, då dessa beslut ej 
går att överklaga. Annat förfarande bör införas, ex göra detta som en 
anvisning en/ SoL 4:4. 
-Svårt attfölja upp medlemskap i A-kassa, då personen inte har kontakt 
med försörjningsenheten då de ju blir självförsörjande. 
-Arbetsfördelningen behöver vara tydlig. Mandatet måste följa 
kostnaderna. 
- Ramarna för vilka som kan få FIA behöver vara väldigt tydliga. 
- Efter att FIA avslutas och personen får deltidsanställning, blir de inte alltid 
självförsörjande. 
- En del personer behöver inte få anställning under 1 år för att bli A
kasseberättigad, för vissa räcker det med 6 månader. Det är viktigt att ha 
hela bilden. 
- Vissa har rätt till andra anställningsstöd, ex utvecklingsanställningar. 
Dessa bör användas i första hand. 
- Vissa personer har visat sig ha en språknivå som gör det svårt att placera. 
Kan även vara andra hinder. 
- Det är inte idealiskt att starta 1/7, då sommaren försenar start. 
- Hade underlättat om privata arbetsgivare kunde användas inte bara inom 
kommunen. 
-Efter avslutad FIA, vilka har arbete med andra stöd från kommunen? 
- Om de blir arbetslösa arbetar AF mer intensivt med målgruppen. 

slutsats 

Den stora vinningen är självfallet att personen kommer ut på 
arbetsmarknaden och kommer vidare i livet med allt vad det innebär. 
Vårt projekt visar att val av rätt målgrupp, en genomtänkt och 
noggrann rekrytering, en engagerad arbetsplats, deltagare som är 
bereda att ta ansvar för sin situation, leder till bra resultat för alla i 
samhället. 
Efter redovisade resultat rekommendera s en fortsättning av Fia 
projektet under 2016-2018 med 12 deltagare per år. 

Annelie Myrbeck 
Förvaltningsch e f 

Jtt«tl ~ 
Faru i<\anc 
Ekonom 
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Sida 1(1) Karlshamns 
kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-01-21 Dnr: 2014/1758 

Nämnd 
Kommunfullmäktige 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2015 

Förslag till beslut 

Datum 
2015-02-02 

§ 

att betala ut kommunalt partistöd för 2015 till samtliga partier, som är representerade i 
kommunfullmäktige efter valet 2014, i enlighet med Regler för kommunalt partistöd 
antagna av kommunfullmäktige 2014-06-16, § 87. 

Sammanfattning 

Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari 2014. 
Reglerna tillämpas fr o m mandatperioden 2014-2018. 

Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. De 
nya reglerna gör det möjligt att begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna 
en eller flera av sina platser i fullmäktige fr o m 2014 års val. 

Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet 
använts för sitt ändamål. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. 
Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport 
med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. 

Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. 

Beslutsunderlag 

• Regler för kommunalt partistöd, antagna 2014-06-16, § 87 
• Redovisningar och granskningsrapporter från samtliga, efter valet 2014, i 

kommunfullmäktige representerade partier 

Beslutsexpediering 

l fullmäktige representerade partier 
Stf ekonomichefen 

Jens Odevall 
Administrativ chef 

Ann Åstrand 
Kommunjurist 

Karlshamns kommun ·Kom munledningsförvaltning ·Kommunkansli 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Regler för kommunalt partistöd 
 

Utgivare: Beslutsstöd Kansli                        

Gäller från: lagakraftvunnet beslut 

Antagen: KF § 87, 2014-06-16    

 

 
Regler för kommunalt partistöd
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. 

I Karlshamns kommun ska därutöver följande gälla. 

Rätt till partistöd 

          1 § 

Det kommunala partistödet i Karlshamns kommun utgår till partier som är representerade i enlighet 
med vad som föreskrivs i 2 kap 9 § andra stycket kommunallagen. 

 Grundstöd och mandatstöd 

          2 § 

Partistödet uppgår totalt till 50 % av basbeloppet multiplicerat med antal mandat i 
kommunfullmäktige (51 mandat). Partistödet består av 

- ett grundstöd, som uppgår till 25 % av det totala partistödet och fördelas mellan antal partier i 
kommunfullmäktige 

- ett mandatstöd, som uppgår till 75 % av det totala partistödet och fördelas per mandat i 
kommunfullmäktige. 

Fördelning av partistöd 

3 § 

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilka en vald ledamot är fastställd enligt 14 
kap vallagen (2005:837). 

Partistöd utgår under 12 månader efter det att representationen upphört. 



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för partistöd 

 2

Redovisning och granskning 

4 § 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen 
ska fogas ett granskningsintyg. 

Årlig utbetalning 

5 § 

Partistöd betalas ut årligen i förskott under februari månad efter beslut av fullmäktige. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket kommunallagen inte 
lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

 

        

 



2015-01-13 

Redovisning av kommunalt partistöd " ' 

FOLKPARTIET LIBERALERNA KARLSHAMN [ 620/Sj 213 
Folkpartiet Liberalerna Karlshamn erholl den 24 januari 2014 totalt 81400,00 SEK i Kommunalt 

partistod i enighet med Kommunallagen 2 kap. 9 §med avsikt att starka partiet i den kommunala 

demokratin. Enligt Kommunallagen 2 kap. 11 §ska Kommunfullmaktige fatta beslut att en mottagare 

av kommunalt partistod årligen ska redovisa hur detta anvants och i emghets med dess syfte. 

Folkpartiet Liberalerna lamnar darfor hår med en redovisning for hur erhållit kommunalt partistod 

har anvants. Till den skriftliga redovisningen bifogas en granskningsrapport. 

Redov1snmg for anvandnmgen av erhåll it kommuna lt part istod 
Folkpartiet Liberalerna Karlshamn erholl den 24 januari 2014 totalt 81400,00 SEK i Kommunalt 

partistod . Överskott från innevarande år har sarskilt dedikerats till ett sparande for va lrorelsen 2014. 

Övriga intakter till lokalforeningen under 2014 har bestått av bidrag från enskilda medlemmar samt 

avkastmngar från råntor. Foreningens totala intakter har under 2014 uppgått till95 681,08 SEK. 

Utgifter under 2014 har framst kostnader rort valen till Europaparlamentet, kommun, landsting och 

riksdag. Totalt har foreningen haft kostnader under 2014 på 144 041,28 SEK. Underskott har tackts 

med sparade medel for att arbeta med valrorelsen. Foreningens vinst- och forlustrakning for år 2014 

ser ut som foljande : 

KOSTNADER 

Hyror och avgifter 

Annonsering 

Telefoni 

Diverse 

Mateskostnader 

Resor och konferenser 

SUMMA 

-55 609,14 

-27 087,00 

-2 637,00 

-52 846,14 

-480,00 

-5 382 

-144 041,28 

INTAKTE R 

Bidrag från medlemmar 

Lokalt partistod 

Råntor 

SUMMA 

13 765,00 

81400,00 

516,08 

95 681,08 

Hyror och avgifter ror lokalhyror och tillexempel avgifter for tillstånd och forsakringa r. Annonsering 

ror kop av annonsering i bland annat tidningar. Telefonikostnader ror foreningens 

abonnemangskostnad. Diverse ror omkostnader under valet så som tryckt material, profilmateria l, 

affischer, fotografering m.m. Möteskostnader ror fortåring i samband med mate. Resor och 

konferenser ror kostnader i samband med moten eller konferenser på annan ort. 

Totalt så har 16 280,00 SEK utbetalats t ill Folkpartiet Liberalernas lansforbund i Blekinge. For 

kostnaden har lokalforeningen fått samordningsstod i valarbetet, stod i planeringen och 

genomförandet av aktiviteter riktade till medlemmar och allmänheten, stod i bestalini ng av eget och 

gemensamt material, deltagande i gemensamma utbildningar och aktiviteter m.m. 

Karlshamn den 14 januari 

Bodil Ericsson 

Ordforande Kassor 



Granskningsrapport 

Vid granskning har vi funnit att det kommunala partistödet för 2014 har använts av Miljöpartiet i 
Karlshamn i överensstämmelse med 2 kap 9§ första stycket i kommunallagen. 

Karlshamn 2015 01 15 

Jan .-·u1dersson Helene Nordin 



miljöpartiet de gröna O 
KARLSHAMN 

Redovisning av partistödet på 114 700 kr valåret 2014 

Lokalhyra 

TV, Telefon, Data 

Tjänster från particentralen 

Hush.el 

Kampanjer/val 

Kongress/ riksmöten 

Övr möten 

Tidn.pren 

Karlshamn 201S-01-11 
Gun Hedlund 
Kassör 

30000 

9600 

s 700 

2 700 

37100 

18000 

s 300 

6 300 

114 700 
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,,~Socialdemokraterna 

FRAMTIDSPARTIET l KARLSHAMN 

Utbetalning av partistöd 

Karlshamns Socialdemokratiska Arbetarekommun önskar utbetalning av partistödet för år 
2015 till Bankgiro 5236-6002. 

Vi intygar att partistödet för år 2014 har använts till lokalt politiskt arbete. 

Karlshamn 2015-01-13 

Per-Ola Mattsson 
Ordförande 

c!/!:.~ri& h_ 
Kassör 



Redovisning av kommunalt partistöd 2014 
Vänsterpartiet Karlshamn 

Partistöd 2014 

Användning av partistödet 
Domänhotell och domänadress 
Fönsterdekor partilokal 
Valmaterial, centralt 
Övriga kostnader för valet 2014 
Trycksaker lokalt 
studiematerial 
Porto 
Lokalkostnader inkl möteslokaler 
Utbildning, konferenser, externa möten 
eller informationsträffar 
Polistillstånd för möten 
Medlemsvård nya medlemmar 

Totalt 

64 570 kr 

735 kr 
3 446 kr 
8 189 kr 

12 732 kr 
8 424 kr 
1 088 kr 
2 149 kr 

14 842 kr 

8 685 kr 
1450 kr 
2 830 kr 

64 570 kr 

Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt. 

Mörrum 2015-01-18 

·~ 
.-

G ra nskni ngsi n tyg 

Jag har tagit del av partiets räkenskaper och funnit att dessa 
överensstämmer med ovanstående redovisning 

Mörrum 2015-01-19 

~ ~L\<b~\5\A-
Alma Nilsson, revisor 

- - 1 



~moderaterna 
Redovisning i enlighet med KF beslut 2014-06-06 § 87, från Moderaterna i 
Karlshamn av hur 2014 års partistöd har använts för det lokala 
partiarbetet. 

Moderaterna i Karlshamn erhöll i partistöd för 2014 214 600 kr 

Partistödet har använts på följande vis: 

55 000 

5 000 

21000 

65 000 

15 000 

12 000 

35 000 

7 000 

Utbildningar, konferenser och kurser 

Medlemsutskick, kallelser och porto 

Mötesverksamhet, medlemsmöten, årsmöten, föredragshållare, 
gruppmöten 

Administration, service, personal, IT 

Verksamhetsbidrag till MUF och MQ 

Lokalhyra 

Material, broschyrer, giveaways, kampanjkläder 

Annonser och reklam 

Moderaterna i Karlshamn bedriver en omfattande verksamhet med många aktiva 
förtroendevalda. Verksamheten är dels intern i syfte att fördjupa kunskaper och 
utbilda förtroendevalda till att bli goda företrädare för Moderaterna, dels extern 
för dialog med medborgarna i syfte bilda opinion för och utveckla moderata ideer, 
vinna väljare till partiet och att i praktisk politik förverkliga ideer i enlighet med 
partiets samhällssyn. På detta sätt har partistödet använts för att stärka Moderaternas 
ställning i den kommunala demokratin. 

Moderaterna i Karlshamn 

Kretsordförande Kassör 

~ .. :?> 
Magnus Gärdebring ~·Ottos~~~··· ...... 



Revisionsberättelse Sverigedemokraterna i Karlshamn ~/5" J OZ/3 
Vid granskning av Sverigedemokraterna i Karlshamn räkenskaper för tiden / 
2014-01-01 - 2014-12-31 har vi funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är 
styrkta med verifikationer och styrelsebeslut. De har inte använt sig utav någon 
kontant kassan, däremot stämmer det kvarstående värdet på banken och detta har 
kontrollerats. 

Inriktningen av verksamheten har varit riktat mot att direkt stärka partiet i Karlshamn 
genom olika kanaler. Detta genom att man i början av året har haft en anställning 
som endast jobbat med att stärka partiet och hjälpa medlemmarna. Vidare har man 
satsat på material ifrån riksorganisationen, lokal annonsering och på arrangemang för 
allmänheten. Förbrukningsinventarier har framförallt varit till kläder med tryck och 
diverse material för kampanjarbete . 
Vid granskning fann revisorerna att all verksamhet hos Sverigedemokraterna 
Karlshamn är förenlig med partiets stadgar. 

Därför föreslår vi årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som 
revisionen omfattar. 

~re27~ 
Lekmannarevisor 

Nicolas Westrup 
Lekmannarevisor 



Sd-Karlshamn 

Räkenskapsår: 14-01-0 l - 14-12-31 
Resultatenhet: Hela föreningen 
Period: 14-0 1-01- 14-12-31 

Rörelsens intäkter och lagerförändring 
Nettoomsättning 

3680 Öresutjämning 
S:a Nettoomsättning 

Övriga rörelseintäkter 
3987 Kommunala bidrag 
3989 Övriga bidrag 
S:a Övriga rörelseintäkter 

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 

Bruttovinst 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 

Förbrukningsinventarier 
Annonsering 

Resultatrapport 
Preliminär 

5410 
5910 
5941 
5942 
61 10 
6210 
6250 
6570 
6580 
6994 

Kostnader arrangemang för medlemmar 
Kostnader arrangemang för allmänhet 
Kontorsmaterial 
Telefonidatakommunikation 
Porto 
Bankkostnader 
Övriga kostnader 
Valfond SD 

S:a Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 
7210 
7285 
7290 
7330 
75 10 
7519 
76 10 

Löner 
semesterlön för tjänstemän 
förändring av semesterlöneskuld 
Bilersättningar 
Lagstadgade sociala avgifter mm 
sociala avgifter för semester och löneskuld 
Utbildning 

S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader ink! råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

Sida: 

Utskrivet: 15-01-16 

Senaste vernr: 118 

Perioden Ackumulerat 

2,82 2,82 
2,82 2,82 

114 700,00 114 700,00 
113,19 113,19 

114 813,19 114 813,19 

114 816,01 114 816,01 

114 816,0 1 114 816,0 1 

- 15 890,00 -15 890,00 
-14 526,57 -14 526,57 

-1 912,87 -1 912,87 
- Il 293,34 - Il 293,34 

-1 380,00 -l 380,00 
-2 187,00 -2 187,00 

-362,50 -362,50 
-1 642,00 -1 642,00 
-2 530,00 -2 530,00 

-84 333,60 -84 333,60 
-136 057,88 - 136 057,88 

-26 173,03 -26 173,03 
-6 615,36 -6 615,36 
3 656, 16 3 656,16 

-2 641,80 -2 641,80 
-9 826,73 -9 826,73 
l 148,76 l 148,76 

-I l 550,00 -Il 550,00 
-52 002,00 -52 002,00 

-188 059,88 -188 059,88 

-73 243,87 -73 243,87 

-73 243,87 -73 243,87 

-73 243,87 -73 243,87 

-73 243,87 -73 243,87 

-73 243,87 -73 243,87 

-73 243,87 -73 243,87 

-73 243,87 -73 243,87 



Sverigedemokraterna i Karlshamns redovisning av partistöd 2014 
Under 2014 hade vi i en början av året en person med långvarig politisk erfarenhet anställd , för att 
hjälpa oss med utbildning och hjälpa oss att nå ut med vårt budskap och därmed också stärka vårt 
parti i Karlshamn. Vidare har vi också satsat på olika informationsflöden och därigenom få ut vårt 
budskap i kommunen. För att på effektivaste sätt har vi tagit hjälp av riksorganisationen där vi 
genom en valfond har kunnat använda deras flygblad, afficher och informationsblad samt få riktat 
material för just stärka partiets ställning i kommunen. Dessutom har vi bjudit in olika ledande 
profiler ifrån vår riksorganisation för att ytterligare stärka vårt folkliga stöd i kommunen och få ut 
vårt budskap. 

Detta arbete har resulterat i att vi i Karlshamn har ökat i det folkliga stödet till kommunfullmäktige 
ifrån 8, 73% till 14,15%, vilket vi är mycket nöjda med, men mest nöjda är vi med att antalet 
medlemmar i kommunen har ökat med 63%. 

Tommy Strannemalm 
Gruppledare 
Sverigedemokraterna i Karlshamn 



Ansökan partistöd 

Till kommunstyrelsen i Karlshamn. 

Centerpartiet i Karlshamn ansöker om partistöd. Det gångna året har stödet använts för att arbeta 

med Centerpartiets frågor i kommunen, samt kommunalvalet. 

En utförlig redovisning av verksamhet och ekonomi kan vi inte lämna förrän års-stämman hållits i 

mars, Vi kan komplettera vår ansökan, när bokslut och revision är gjord. 

Härmed ansöker vi om utbetalning av 2015 års partistöd. 

Ordförande i Karlshamns Centerkrets 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2015-01-20 

sid 7 av 20 

§ 33 Revideringar av reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna 2014/1758 

Kommunstyrelsens beslut, 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

att återföra skrivningen om upphandling i respektive nämndreglemente. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-01, § 29, att anta revideringar i kommunstyrelsens 
och nämndernas reglementen enligt bilagda förslag. Förslagen är daterade 2014-07-04, 
men revideringar har gjorts därefter i enlighet med markeringar i det bilagda 
bes! utsunderlaget. 

Kommunstyrelsens reglemente,§ 9, punkt 6 har skrivningen om upphandling fått följande 
utformning efter revidering: 
"- upphandlingar inom styrelsens verksamhetsområde samt i kommunövergripande upp
ha ndlingar inomvaru-och tjänsteområdet i enlighet med av kommunfullmäktige antagen 
upphandlings- och inköpspolicy, övriga upphandlingar av stor principiell vikt och 
upphandlingar som sker samordnat med annanjandra kommuner" 

Med anledning av den revideringen är det inte möjligt att ta bort skrivningen i respektive 
nämndreglemente enligt följande: 
"Nämnden svarar för upphandling som inte är kommunövergripande eller avser 
upphandling med andra kommuner eller annars av stor omfattning/principiell natur." 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

2015-01-20 

sid 15 av 20 

§ 40 Revidering av "Principer för hantering och handläggning av förslag till Karlshamns 
kommun, samt delegation" 2014/4064 

Kommunstyrelsens beslut, 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

att anta förslag till revidering av "Principer för hantering och handläggning av förslag till 
Karlshamns kommun, samt delegation" 

Sammanfattning 

Karlshamns kommunfullmäktige beslutade 2005-12-05, § 169 att införa vad som benämns 
förslag till Karlshamns kommun och fastställde då även principer för hantering och 
handläggning av förslag till Karlshamns kommun. I dessa principer för hantering och 
handläggning av förslag slås det bland annat fast att folkbokförda medborgare i kommunen 
kan lämna in förslag till kommunen samt att förslagen ska lämnas i skriftlig form till 
kommunkansliet på en färdigställd blankett. Blanketten "Förslag ti ll Karlshamns kommun" 
har funnits tillgänglig för medborgarna på kommunens hemsida. 

Emellertid, med anledning av förslag till Karlshamns kommun om att förenkla förfarandet 
med utskriften av blanketten "Förslag till Karlshamns kommun" på kommunens hems ida, 
beslutade Karlshamns kommunstyrelse 2013-12-17 § 308 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för "Principer för 
hantering och handläggning av förslag till Karlshamns kommun" samt att möjliggöra för 
förslagsställare att lämna förslag digitalt. 

Beslutsunderlag 

Administrative chefens tjänsteskrivelse 
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Kommunstyrelsen 

Förslag till revidering av "Principer för hantering och handläggning 
av förslag till Karlshamns kommun, samt delegation" 

Bakgrund 

Karlshamns kommunfullmäktige beslutade 2005-12-05, § 169 att införa vad som 
benämns fårslag till Karlshamns kommun och fastställde då även principer får 
hantering och handläggning av fårslag till Karlshamns kommun. I dessa principer får 
hantering och handläggning av fårslag slås det bland annat fast att folkbokförda 
medborgare i kommunen kan lämna in fårslag till kommunen samt att fårslagen ska 
lämnas i skriftlig form till kommunkansliet på en fårdigställd blankett. Blanketten 
"Förslag till Karlshamns kommun" har funnits tillgänglig får medborgama på 
kommunens hemsida. 

Emellertid, med anledning av kommunmedborgare Bent Reimer-Petersens fårslag till 
Karlshamns kommun om att fårenkla fårfarandet med utskriften av blanketten 
"Förslag till Karlshamns kommun" på kommunens hemsida, beslutade Karlshamns 
kommunstyrelse 2013-12-17 § 308 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram nya riktlinjer får "Principer får hantering och handläggning av fårslag till 
Karlshamns kommun" samt att möjliggöra får fårslagsställare att Iätuna fårslag 
digitalt. 

Arbetet med att utveckla e-tjänster på kommunens hemsida har pågått under hösten 
20 14 och snart kommer det vara möjligt får kommunmedborgarna att, bland flera 
andra e-tjänster, enklare kunna skriva fårslagen direkt på datorn och sedan skicka in 
fårslagen digitalt direkt till kommunen. En e-tjänst får fårslag till Karlshamns 
kommun medfår att riktlinjerna och principerna får hantering och revidering av 
fårslagen behöver revideras och uppdateras. Därfår föreslås följande fårslag till 
revidering; 

Förslag 

• Under år 2006 kan Folkbokförda medborgare i Karlshamns kommun kan lämna in 
fårslag till kommunen. Det gäller även barn, ungdomar och personer med utländsk 
bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt. 

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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• Förslagen skall vara märlet rorslag till Karlshamns kommun och lämnas in i 
skriftlig digital form till kommunkansliet och undertecknas av förslagsställaren på en 
a-v kommunkansliet fårdigställd blankett via e-tjänsten på Karl shamns kommuns 
hemsida alternativt i skriftlig form på anvisad blankett "Förslag till Karlshamns 
kommun" ti ll kommunkansliet Förslagsställare ska lämna sitt får-och efternamn, 
adressuppgifter samt e-postadress och kunna beskriva samt moti vera få rslaget 

• Förslagen kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och sådant som 
kommunen ansvarar får. Förslagen får inte vara rasistiska, odemokratiska eller strida 
mot lag eller annan fårfattning. De får heller inte röra personärenden eller 
myndighetsutövning mot enskild till exempel beviljande av bygglov eller 
socialbidrag. 

• Förslaget bör vara så konkret som möjligt får att berörd nämnd/fårvaltning skall 
kunna ta ställning i ärendet. För att underlätta hanteringen bör inte heller fårslaget ta 
upp flera saker. 

• För att underlätta hanteringen bör ett rorslag inte ta upp flera saker. 

• Kommunkansliet Ansvarig handläggare på kommunkansliet granskar inkomna 
fårslag enligt de ovan redovisade principerna. Om fårslaget är fårenligt med dessa 
principer fårdelar kommunkansliet ansvarig handläggare fårslaget till berörd nämnd 
beroende på frågans art. Kommunkansliet Handläggare sänder även ett 
mottagningsbevis till fårslagsställaren med uppgift om vilken nämnd som handlägger 
frågan. 

• Kanslichefen Administrativ chef bemyndigas att besluta om huruvida fårslag till 
Karlshamns kommun skall avvisas på grund av att fårslagen inte uppfyller de av 
kommunfullmäktige fastslagna kriterierna får behandling, kanslichef. Administrativ 
chef har rätt att vidaredelegera sitt bemyndigande till handläggare inom 
kommunkansliet Enligt beslut om vidaredelegation 20 13-07-22 är bemyndigandet 
vidaredelegerat ti ll handläggare på kommunkansliet (se bilaga beslut om 
vidaredelegation 130722 samt bilaga KF § 134 20 13-09-02). 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fareslås besluta: 

att anta fårslag till revidering av "Principer får hantering och handläggning av 
fårslag till Karlshamns kommun, samt delegation" 

I tjänsten 

Am e l i Hultman 
Kommunkansliet 



Sida 1(1) Karlshamns 
kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-01-22 Dnr: 2014/1672 

Nämnd 
Kommunfullmäktige 

Datum 
2015-02-02 

Revidering av bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB 

Förslag till beslut 

§ 

att godkänna föreslagen revidering av bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige godkände 2014-05-05, § 70, bolagsordning för Karlshamn 
Kombiterminal AB. Oavsiktligt beskrevs under§ 7 antalet aktier tilllägst 10 och högst 40 
istället för lägst 100 och högst 400. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till revidering av bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB,§ 7. 
• Kommunstyrelsens förslag 2015-02-02, § 

Beslutsexpediering 

Karlshamns Kajer AB 
Författningssamlingen 

Jens Odevall 
Administrativ chef 

Ann Åstrand 
Kommunjurist 

Karlshamns kommun ·Kommunledningsförvaltning ·Kommunkansli 

Rådhuset · 374 81 Ka rlshamn · Tel +46 454-81000 · Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 



Karlshamn Kombiterminal AB 
Org nr 556616-5659 

Fastställd av KF§ xx 2015-02-02 

Bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB 

astställd av kommunfullmäktige den 2 februari 2015 och av bolagsstämman den 3 
februari 20 15. 

§l Firma 

Bolagets firma är Karlshamn Kombiterminal AB 
(Tidigare Karlshamns Kajer AB). 

§ 2 Säte 

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län. 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget ska med Karlshamn som bas bedriva kombiterminal med all slags gods
hantering, förvalta egendom och tillhandahålla logistikstjänster i förbindelse med 
godshantering samt utöva därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att på affårsmässig grund bedriva kombiterminalverksamhet och 
all slags godshantering och därtill relaterade tjänster inom bolagets verksamhets
område, med syfte till att långsiktigt stimulera utveckling i Karlshamns Hamn och 
nya etableringar i Karlshamns kommun. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Karlshamns Hamn AB. 

§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas. 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst l 00 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst l 00 aktier och högst 400 aktier. 

l (3) 



§ 8 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 

Karlshamn Kombiterminal AB 
Org nr 556616-5659 

Fastställd av KF § xx 2015-02-02 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun bland Karlshamns 
Hamn AB:s ledamöter får tiden från den årsstämma som följer närmast efter det 
val till kommunfullmäktige fårrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett 
revisionsbolag. 

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämrna som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet 

§ 10 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommun
fullmäktige i Karlshamns kommun utse en lekmannarevisor. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 

l. stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller tvåjusteringsmän 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna

revisoms granskningsrapport 
8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt iförekommande fall 
koncernresultat- och koncernbalansräkning 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter 
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Karlshamn Kombiterminal AB 
Org nr 556616-5659 

Fastställd av KF § xx 2015-02-02 

l O. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i fårekommande fall) 
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen. 

§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller 
vice verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får 
endast avse två personer i förening. 

§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av forfattningsreglerad sekretess. 

§ 16 Ändring av bolagsordningen 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Karlshamns Kommun. 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 13 

Kommunstyrelsen 2014-12-1 6 

§ 275 2014/3532 

Ändring av bolagsordning för Västblekinge Miljö AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna föreslagen ändring i bolagsordningen för Västblekinge Miljö AB. 

Reservation 

Britt Kilsäter (M) anmäler reservation mot beslutet. 

Sammanfattning 

Styrelsen för Västblekinge Miljö AB (VMAB) har beslutat föreslå sina ägare en 
ändring i nuvarande bolagsordning. 

347 

I § 3 "verksamhetsändamål" föreslås att uppdraget utökas med att även behandla V A
slam. Anledningen till ändringen är att VMAB skall få möjlighet att behandla VA-slam 
för utvinning av biogas för framställning av fordonsgas. Denna möj lighet skulle även 
innebära att behandlat lakvatten från anläggningen kan fortsätta att överföras till det 
kommunala avloppsreningsverket, antingen i Mörrum eller vid Stemö arv. Detta skulle 
ge en långsiktig lösning på hur behandlingen av lakvatten skall ske. 

Följande text med ändring föreslås: 

§ 3 verksamhetsmål 

Bolaget har som mål för sin verksamhet att insamla, mottaga, sortera, 
omhändertaga och kompostera olika slag av avfall från hushåll, verksamheter och 
industrier samt avloppsslam och idka handel och transport av avfall och 
återv inningsprodukter, att utvinna kompostprodukter samt gas från bolagets 
anläggning även såsom att äga aktier och andelar i företag i avfallsbranschen. 

Ändringen föreslås införas i bolagsordningen i samband med ordinarie årsstämman i 
april 2015. 

Proposition 

Britt Kilsäter (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-16 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Britt Kilsäter (M) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det förstnämnda. 

Beslutsunderlag 
• Skrivelse från VD Västblekinge Miljö AB 2014-10-30 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2014-11-25 § 190. 



~ v mab 
västblekinge miljö ab 

Karlshamns kommun 
Rådhuset 
374 81 Karlshamn 

Ändring av bolagsordning för Västblekinge Miljö AB 

Vid styrelsemöte den 9 oktober 2014 beslutade styrelsen i Västblekinge Miljö AB att 
tillskriva sina ägare angående ändring av nuvarande bolagsordning. 

l § 3 "verksamhetsändamål" föreslås att uppdraget utökas med att även behandla VA
slam. Anledningen till ändringen är att VMAB skall få möjligheten att behandla VA-slam 
för utvinning av biogas för framställning av fordonsgas. Denna möjlighet skulle även 
innebära att behandlat lakvatten från anläggningen kan fortsätta att överföras till det 
kommunala avloppsreningsverket, antingen i Mörrum eller vid Sternö arv. Detta skulle ge 
en långsiktig lösning på hur behandlingen av lakvatten skall ske. 

Följande text med ändring föreslås: 

§ 3 Verksamhetsföremål 

Bolaget har som föremål för sin verksamhet att insamla, mottaga, sortera, omhändertaga 
och kompostera olika slag av avfall från hushåll, verksamheter och industrier samt 
avloppsslam och idka handel och transport med avfall och återvinningsprodukter, att 
utvinna kompostprodukter samt gas från bolagets anläggning även såsom att äga aktier 
och andelar i företag i avfallsbranschen. 

Styrelsen i Västblekinge Miljö AB föreslår sina ägare att införa föreslagen ändring i 
bolagsordning och införas i bolagsordningen i samband med ordinarie årsstämman i april 
2015. 

Postadress 
Box 56 

20 1 f-J0-30 r
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ternsen 

375 22 Mörrum 

Besöksadress 
Perstorp 
Mörrum 

Telefon 
0454-593 50 

Fax 
0454-593 51 

E-post 
kundtjanst@vmab.se 

Internet 
www.vmab.se 
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Kommunstyrelsen 2014-12-16 

§ 280 2014/3214 

Instiftande av stadsbyggnadspris Karlshamns kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta stadsmiljöavdelningens förslag till kriterier och beskrivning av uttagnings
processen för kommunens stadsbyggnadspris 

353 

att upphöra med att dela ut ett separat tillgänglighetspris, St. Julianpriset Karlshamn då 
god tillgänglighet ingår som en möjlig kategori för erhållande av stadsbyggnadspris 

att priset delas ut genom byggnadsnämndens och kommunstyrelsens försorg 

Sammanfattning 

l byggnadsnämndensverksamhetsmått-och mål "Verksarnhetsmål 2014 Politisk 
verksamhet" finns som ett mål att dela ut ett lokalt stadsbyggnadspris vartannat år. 

Priset kan medverka till att sätta god arkitektur och stadsbyggnad i fokus samt öka 
allmänhetens intresse för vår byggda miljö. 

stadsbyggnadspriset ska tilldelas den som givit den byggda miljön i Karlshamns 
kommun ett värdefullt tillskott och som fårdigställts under de senaste fem åren. Priset 
kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några av följande fyra kategorier, god 
arkitektur, god byggnadsvård, god livsmiljö och god tillgänglighet. 

Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens protokoll 2014-11-05 § 197 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2014-12-02 § 200. 
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Byggnadsnämnden 
. - 1 i 

2014- 11 -05 

§ 197 2014/3214 

Instiftande av stadsbyggnadspris Karlshamns kommun 

Byggnadsnämndens beslut 

att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till kriterier och 
beskrivning av uttagningsprocessen för kommunens stadsbyggnadspris 

att lämna kriterier och beskrivning av uttagningsprocess för kommunens 
stadsbyggnadspris ti ll kommunstyrelsen för antagande 

att föreslå kommunstyrelsen upphöra med att dela ut ett separat 
tillgänglighetspris, St. Julianpriset Karlshamn då god tillgänglighet ingår som en 
möj lig kategori för erhållande av s tadsbyggnadspris 

att priset delas ut av byggnadsnämndens ordförande/ti llgänglighetsansvarige och 
kommunstyrelsens ordförande. 

Sammanfattning 
I byggnadsnämndensverksamhetsmått- och mål "Verksamhetsmål2014 Politisk 
verksamhet" finns som ett mål att dela ut ett lokalt stadsbyggnadspris vatiatmat 
år. 

Priset kan medverka till att sätta god arkitektur och stadsbyggnad i fokus samt 
öka allmänhetens intresse för vår byggda miljö. 

stadsbyggnadspriset ska tilldelas den som givit den byggda miljön i Karlshamns 
kommun ett värdefullt ti llskott och som furdigställts under de senaste fem åren. 
Priset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några av följande fyra 
kategorier, god arkitektur, god byggnadsvård, god livsmiljö och god 
tillgänglighet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, daterad 2014-1 0-08 

Beslutet skickas till 
Konmm nstyrelsen 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Bygglovarkitekt Adam Laurin 
Byggnadsinspektör Martin Lindholm 
Planarkitekt Jeanette Comadsson 
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Beslut;?.tl!..~:/./.:.q.f. .. § .... ./.~.t ..... . 
Instiftande av stadsbyggnadspris Karlshamns kommun 

Förslag till beslut 

att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till kriterier och beskrivning av 
uttagningsprocessen för kommunens stadsbyggnadspris 

att lämna kriterier och beskrivning av uttagningsprocess för kommunens stadsbyggnadspris till 
kommunstyrelsen för antagande 

att upphöra med att dela ut ett separat tillgänglighetspris, St. Julianpriset Karlshamn. God 
tillgänglighet ingår som en möjlig kategori för erhållande av Stadsbyggnadspris. 

att priset delas ut av byggnadsnämndens ordförande/tillgänglighetsansvarige och 
kommunstyrelsens ordförande 

Sammanfattning 
l byggnadsnämndensverksamhetsmått-och mål "Verksam hetsmål 2014 Pol itisk verksamhet" 
finns som ett mål att dela ut ett lokalt stadsbyggnadspris vartannat år. 

Priset kan medverka till att sätta god arkitektur och stadsbyggnad i fokus samt öka 
allmänhetens intresse för vår byggda miljö. 

stadsbyggnadspriset ska tilldelas den som givit den byggda miljön i Karlshamns kommun ett 
värdefullt tillskott och som färdigställts under de senaste fem åren. Priset kan tilldelas ett 
projekt tillhörande något eller några av följande fyra kategorier, god arkitektur, god 
byggnadsvård, god livsmiljö och god tillgänglighet. 

Förslag till expediering 
Kommunstyrelsen 
stadsarkitekt Emina Kovacic 
Arkitekt Adam Laurin 
Byggnadsinspektör Martin Lindholm 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 

Bakgrund och överväganden 
l byggnadsnämndensverksamhetsmått-och mål "Verksam hetsmål 2014 Politisk verksamhet" 
finns som ett mål att dela ut ett lokalt stadsbyggnadspris vartannat år. 

År 2010 beslutades, för att höja ambitionsnivån för avhjälpande av hinder för tillgängligheten, 
om att instifta ett tillgänglighetspris, St. Julianpriset Karlshamn. Priset har sedan dess delats ut 
vid två tillfällen. Att årligen dela ut detta pris har vi sat sig svårt då antalet projekt som främjar 
tillgängligheten är begränsade. 

Mot bakgrund av detta, byggnadsnämndens mål om instiftande av ett stadsbyggnadspris samt 
för att sätta god arkitektur och stadsbyggnad i fokus och öka allmänhetens intresse för vår 
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byggda miljö bör en hedersutmärkelse delas ut årligen och kunna tilldelas en bred typ av 
projekt, däribland sådana som främjar god tillgänglighet. 

"Årets stadsbyggnadspris" ska tilldelas den som givit den byggda miljön i Karlshamns kommun 
ett värdefullt tillskott och som färdigställts under de senaste fem åren. 

Förslag på pristagare tas fram av en kommitte med följande sammansättning. Två tjänstemän 
vardera från stadsmiljöavdelningen respektive gatu- och parkenheten. Därtill inbjuds en extern 
arkitekt att delta. Kommitten kan välja att, vid behov, bjuda in ytterl igare extern kompetens för 
bedömning av tillgänglighet, antikvariska aspekter etc. Föreslagen pristagare ska godkännas av 

byggnadsnämnden som föreslår kommunstyrelsen fastställa förslaget. 

Förslag kan lämnas in av enskilda eller sammanslutningar. Kommitten kan även ta upp egna 
förslag till bedömning. Bedömningen sker med utgångspunkt från själva projektet samt 
eventuella handlingar och annat material som bifogas förslaget. 

Förslag ska vara inlämnade före utgången av december månad. Offentliggörande av resultatet 
sker i samband med en årlig prisutdelning. Priset befästs genom överlämnande av ett diplom 

med motivering samt en skylt att fästa vid objektet. Priset delas ut av byggnadsnämndens 
ordförande/ tillgänglighetsansvarige och kommunstyrelsens ordförande. 

Priset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några av följande fyra kategorier. 

God arkitektur 
Ny byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang. Även hela områden 
eller enskilda byggnadselement såsom fasadbeklädnad och färgsättning kan belönas. Vid 
bedömningen ska tyngdpunkten ligga på åtgärdens konstnärliga värde. 

God byggnadsvård 

Varsam ombyggnad, ändring eller restaurering/renovering av en byggnad, eller projekt där 
stora krav ställts på god anpassning med hänsyn till stads- och landskapsbild. Vid bedömningen 
ska projektets förhållande t ill dagens byggnadsvårdsvärderingar vara tongivande. 

God livsmiljö 
Byggnad eller anläggning som bidragit till att utveckla en god livsmiljö ekologiskt, socialt eller på 

annat sätt. T ex trygga och tillgängliga utemiljöer, belysningsarrangemang, attraktiva 
mötesplatser och goda möjl igheter till fysisk aktivitet . Vid bedömningen ska vikt läggas vid 
miljöns värde för såväl den enskilde som för allmänheten. Mi ljöer till gagn för allmänheten ska 
lämnas företräde. 

God tillgänglighet 
Fysisk ombyggnad, ändring eller nybyggnad av byggnad, allmän plats eller trafikplats som är av 
bestående karaktär och generellt höjer platsens kvaliteer, beaktar olika sorters funktionshinder 

och är till stor nytta för många. Vid bedömningen ska anpassning t ill byggnaden, platsen, 
svårighetsgrad och projektets läge särskilt beaktas. 

Jeanette Conradsson 
Planarkitekt 

Adam Laurin 
Bygglovarkitekt 
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2015-01-20 

§ 41 Motion, Street Art/gatukonst 2014/879 

Komunstyrelsens beslut, 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

att bifalla motionen och anse att utredningsuppdraget är genomfört. 

Sammanfattning 

sid 16 av 20 

Samtliga nämnder som yttrat sig över motionen anser att antalet platser ska begränsas om 
kommunen ska tillåta Street Art. En lämplig plats att ha en provverksamhet på är 
skateplazan vid Österslättsskolan. 

Med hänvisning till nämndernas utredningar som skett i enlighet med motionärens 
önskemål bör motionen därmed kunna anses bifallen. Om kommunen önskar införa Street 
Art vid ovan angivna plats e ller annan bör kulturnämnden i samråd med fritidsnämnden få 
i uppdrag att ta fram kompletterande underlag inför 2016 års budgetarbete. 

Beslutsunderlag 
1 Motion 
2 Yttrande angående lagliga platser att utöva Street Art_gatukonst 
3 § 58 Yttrande från BN 
4 KN § 23 Yttrande över motion om gatukonst 
5 TN § 48 2014 Yttrande 

Beslutsexpediering 

Anders Englesson (MP) 
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Motion 

v ') J 

Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun 

Angående lagliga platser att utöva Street Art/gatukonst 

Som det ser ut idag så skapas det en hel del "Street Art" i Karlshamn. . J2 o 1 3/<; ~r 
Det kan vara stillierade ansikten på elskåp som fcireställer Pippi eller 
Allan Edwall. Många gamla och unga verkar sukta efter en plats att 
sprida si tt budskap eller väcka en tanke. Gatukonsten skapar ofta en 
andningspaus i värt kommersiella samhälle. En stund för eftertanke och 
en känsla av att någon försöker säga något inte sälja något. Vad är då 
Street Art/gatukonst? 

Gatukonst (av eng. Street art). 

Osanktionerad utsmyckning av urban miljö som till fonn 
och i val av plats ofta problematiserar äganderätten av det 
offentliga rummet. Ett konstnärligt uttryck som är obeställt, 
ickekorrunersiellt och oavlönat. Gatukonst syftar ofta till att 
ge staden ett personlig utt1yck, med hjälp av bilder, 
bokstäver, aflischer, pärlplattor, stickningar, statyer, kakel 
eller andra konstnärliga medel. Det råder delade meningar 
om huruvida gra ffi ti bör ses som gatukonst eller en egen 

konstform.( .. ) Problematiserar den äganderätt av det offentliga n.unmet som sorgligt nog ligger till gn.md för 
vårt samhälle. 

Mest känd är Banksy som vi älskar så länge hans konstverk avbildas i vara coffeetableböcker och inte i våra 
trapphus. 
Många gatukonstnärer är fega och gull iga, de är inställsamma och snälla, de ber om vårt gillande snarare än 
spränger ramarna för vårt seende. Som om kratten i ägandertitten över våra ögon är så enväldig att vi inte kan 
bryta oss fri från den. 
Text av Jonas Hassen Khf!miri, 
http://www svt.se/babelljonas-hassen-khemiris-definierar-gatukonst 

Ga1ukonsten är de ungas se/Il att nä en publik. Vi 1ror även att turister som kanuner till Karlshamn skulle 
uppskatra vackra tunular och betongväggar fulla avfiirg.j(mn uch känslm: Många som kanuner till B~:rlin 

vandrar i timmarlängs murenför art ICrta sigfascineras av de vackra och sfm·kamålningarnas kraft. Detta 
skulle kunna bli en satsning pa de unga, på konsten och turismen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad 

att kommunfullmäktige ger Kulturnämnden och Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett 
forslag på var vi skulle kunna tillåta laglig gatukonst i Karlshamns kommun. 

Karlshamn 2013 12 04 

SaraMånsson Mötlergren Karlshamn 

Anders Englesson, 
Miljöpartiet i Karlshamn 
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Yttrande angående lagliga platser att utöva Street Art/gatukonst 

Förslag till beslut 

att anta yttrandet nedan som nämndens eget. 

Yttrande 
Byggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig kring miljöpartiets motion: "Angående 
lagliga platser att utöva Street Art i Karlshamn" 

stadsarkitekten har tagit del av motionen som bland annat föreslår att man smyckar 
stadens el-skåp med stiliserande ansikten och på detta sätt skapar en stund för eftertanke. 
Förslagsställarna efterlyser lagliga platser att utöva Street Art/ gatukonst. 

stadsarkitekten anser att det är viktigt att skapa plats för olika former av konst i 
stadsrummet men är samtidigt medveten om att det inte är en helt okomplicerad 
frågeställning. Vidare instämmer stadsarkitekten med förslagsställarna att det är viktigt att 
stadens konst representerar alla generationers konstuttryck Graffitikonsten är "de ungas 
konst" och som sådan väldigt viktig för staden. 

Under förutsättning att man skapar lagliga graffitivägar på vissa anvisade platser i staden 
och under någon form av tillsyn och ledning från kommunens kulturverksamhet ser 
stadsarkitekten potential till att utveckla denna typ av konstform. Liknande väggar finns 
idag i Ronneby (i anslutning till stadsbiblioteket och på en f.d. industribyggnad) och 
fungerar väl både som konst i det offentliga rummet och som ett föränderligt 
stadsbyggnadselement som belyser aktuella samhällsämnen. Legalisering av vissa ytor i 
syfte att främja denna typ av konstform tenderar även att minska risk för 
"skadegörelsegraffiti". 

Att detta ämne är aktuellt visar även Luleå Tekniska Högskolans ansökan om 
forskningsstöd för projektet "Mellanrummens värde" som ska studera ekonomiska, sociala, 
demokratiska och kulturella aspekter av graffiti. "Syftet är att belysa och stärka alternativa 
värden över vad som skapar en attraktiv stad, enligt Björn Ekelund, forskare vid 
avdelningen för Arkitektur och vatten. 

Det är dock viktigt att man gör en noggrann analys av vilka platser som man kan tillåta 
upplåtas för detta ändamål. l samband med detta bör följande faktorer belysas: platsens 
beskaffenhet, trygghet, möjlighet till insyn, vilka grupper man eventuellt kommer att kunna 
nå med konsten mm. stadsarkitekten ser positivt på kultur- och bibliotekschefens förslag 
tilllämplig plats: Skateplazan vid Österslättskolan och stadsteatern som är en plats med 
naturlig tillsyn. Då denna konstform är ny för Karlshamn skulle det vara lämpligt att 
påbörja ett sådant projekt i mindre skala för att sedan utöka det efter genomförd 
utvärdering. 
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Byggnadsnämndens roll i en framtida prövning av sådant ärende skulle kunna vara att 
bedöma platsens lämplighet ur ett stadsbyggnadsperspektiv och eventuell 
bygglovsprövning om man t.ex. väljer att "smycka" en fasad. 

För Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun 
Emina Kovacic 
stadsarkitekt 

Förslag till expediering 
Kommunstyrelsen 
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Byggnadsnämnden 2014-03-26 

§58 2014/879 

Yttrande angående lagliga platser att utöva Street Art/gatukonst 

Byggnadsnämndens beslut 

att anta yttrandet nedan som nämndens eget 

att förklara paragrafen ornedelbalt justerad. 

Yttrande 

Byggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig kring miljöpartiets motion: 
"Angående lagliga platser att utöva Street A1t i Karlshamn" 

stadsarkitekten har tagit del av motionen som bland annat föreslår att man smyckar 
stadens el-skåp med stiliserande ansikten och på detta sätt skapar en stund för 
efte1tanke. Förslagsställarna efterlyser lagliga platser att utöva Street Art/ gatukonst. 

stadsarkitekten anser att det är viktigt att skapa plats för olika former av konst i 
stadsrummet men är samtidigt medveten om att det inte är en helt okomplicerad 
frågeställning. Vidare instämmer stadsarkitekten med förslagsställarna att det är viktigt 
att stadens konst representerar alla generationers konstuttryek. Graffitikonsten är "de 
ungas konst" och som sådan väldigt viktig för staden. 

Under förutsättning att man skapar lagliga graffitivägar på vi ssa anvisade platser i 
staden och under någon form av tillsyn och ledning från kommunens kulturverksamhet 
ser stadsarkitekten potential till att utveckla denna typ av konstform. Liknande väggar 
finns idag i Ronneby (i anslutning till stadsbiblioteket och på en f.d. industribyggnad) 
och fungerar väl både som konst i det offentliga rummet och som ett föränderligt 
stadsbyggnadselement som belyser aktuella samhällsämnen. Legalisering av vissa ytor 
i syfte att främja denna typ av konstform tenderar även att minska risk för 
"skadegörelsegraffiti". 

Att detta ämne är aktuellt visar även Luleå Tekniska Högskolans ansökan om 
fo rskningsstöd för projektet "Mellanrummens värde" som ska studera ekonomiska, 
sociala, demokratiska och kulturella aspekter av graffiti. "Syftet är att belysa och 
stärka alternativa värden över vad som skapar en attraktiv stad, enligt Björn Ekelund, 
forskare vid avdelningen för Arkitektur och vatten. 

Det är dock viktigt att man gör en noggrann analys av vilka platser som man kan tillåta 
upplåtas för detta ändamål. I samband med detta bör följande faktorer belysas: 
platsens beskaffenhet, trygghet, möjlighet ti ll insyn, vi lka grupper man eventuellt 
kommer att kunna nå med konsten mm. stadsarkitekten ser positivt på kultur- och 
bibliotekschefens förslag tilllämplig plats: Skateplazan vid Österslättskolan och 
stadsteatern som är en plats med naturlig tillsyn. Då denna konstform är ny för 
Karlshamn skulle det vara lämpligt att påbö1ja ett sådant projekt i mindre skala för att 
sedan utöka det efter genomförd utvärdering. 

forts . 
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Byggnadsnämnden 201 4-03-26 

forts .§ 58 

Byggnadsnämndens roll i en framtida prövning av sådant ärende skulle kunna vara att 
bedöma platsens lämplighet ur ett stadsbyggnadsperspektiv och eventuell 
bygglovsprövning om man t.ex. väljer att "smycka" en fasad. 

För Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun 
Emina Kovacic 
S tadsarki te k t 

Yrkande 

Ordförande yrkar bifall ti ll arbetsutskottets förslag och att paragrafen förklaras 
omedelbart justerad eftersom sista datum för remissvar är 2014-03-31. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på att bifalla arbetsutskottets förs lag och på att förklara 
paragrafen omedelbartjusterad och finner att nämnden bifaller förslagen. 

Beslutsunderlag 

• Motion från Miljöpartiet, daterad 2013-12-04 
• Yttrande från stadsarkitekt, daterat 2014-03-05 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kulturchef Marie Li ljenbcrg 



~ 2014-03-03 

KARLSHAMN 

Byggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig kring miljöpartiets motion: "Angående 
lagliga platser att utöva Street Art i Karlshamn" 

stadsarkitekten har tagit del av motionen som bland annat föreslår att man smyckar stadens el-skåp med stiliserande 
ansikten och på detta sätt skapar en stund för eftertanke. Förslagsställarna efterlyser lagliga platser att utöva street 
Art/ gatukonst. 

stadsarkitekten anser att det är viktigt att skapa plats för olika former av konst i stadsrummet men är samtidigt 
medveten om att det inte är en helt okomplicerad frågeställning. Vidare instämmer stadsarkitekten med 
förslagsställarna att det är viktigt att stadens konst representerar alla generationers konstuttryck. Graffitikonsten är 
"de ungas konst" och som sådan väldigt viktig för staden. 

Under förutsättning att man skapar lagliga graff itivägar på vissa anvisade platser i staden och under någon form av 
tillsyn och ledning från kommunens kulturverksamhet ser stadsarkitekten potent ial t i ll att utveckla denna typ av 
konstform. Liknande väggar finns idag i Ronneby (i anslutn ing till stadsbiblioteket och på en f.d. industri byggnad) och 
fungerar vä l både som konst i det offentliga rummet och som ett föränderligt stadsbyggnadselement som belyser 
aktuella samhällsämnen. Legalisering av vissa yto r i syfte att främja denna typ av konstform tenderar även att minska 
risk för" skadegörelsegraffiti". 

Att detta ämne är aktuellt visa r även Luleå Tekniska Högskolans ansökan om forskningsstöd för proj ektet 
"Mellanrummens värde" som ska studera ekonomiska, sociala, demokratiska och kulturella aspekter av graffiti. 
"Syftet är att belysa och stärka alternativa värden över vad som skapar en attraktiv stad, enligt Björn Ekelund, 
forskare vid avdelningen för Arkitektur och vatten. 

Det är dock viktigt att man gör en noggrann analys av vilka platser som man kan tillåta upp låtas för detta ändamål. l 
samband med detta bör följande faktorer belysas: platsens beskaffenhet, trygghet, möj lighet till insyn, vilka grupper 
man eventuellt kommer att kunna nå med konsten mm. stadsarkitekten ser posit ivt på kultur- och bibl iotekschefens 
förslag tilllämplig plats: Skateplazan vid Österslät tskolan och st adsteatern som är en plats med naturlig ti llsyn. Då 
denna konstform är ny för Karlshamn skulle det vara lämpligt att påbörja ett sådant projekt i mindre ska la för at t 
sedan utöka det efter genomförd utvä rdering. 

Byggnadsnämndens roll i en fra mtida prövning av sådant ärende sku lle kunna vara att bedöma platsens lämplighet ur 
ett stadsbyggnadsperspektiv och eventuell bygglovsprövning om man t.ex. väljer att " smycka" en fasad. 

För Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun 

Emina Kovacic 
stadsarkitekt 

Karlshamns kommun 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn · Tel +46 454-810 00 

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



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 2 

Kulturnämnden 2014-03-20 

§ 23 2014/575 

Yttrande över motion om gatukonst 

Kulturnämndens beslut 

att ställa sig bakom skrivelser från kultur- och bibliotekschefen samt stadsarki
tekten och 

lO 

att sända kultur- och bibliotekschefens skrivelse till kornmunstyrelsen for vidare 
handläggning av sammanställt svar till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Kulttunämnden har av kommunfullmäktige 201 4-02-03 fått i uppdrag att yttra 
sig över en motion från Miljöpartiet angående lagliga platser att utöva Street 
Art/ gatukonst. 

Kultur- och bibliotekschef Marie Lilj enberg anser att det är positivt med legala 
platser där det är tillåtet med konstnärliga uttryck, såsom graffiti väggar. Ett ex
empel i Karlshamn kan vara vid Skateplazan vid Österslättskolan och stadstea
tern, en plats med natm·lig tillsyn. Ett annat exempel kan vara Nya vattentornet 
vid Pengaberget Ä ven gångtunnlar kan förskönas genom att bli lagliga plat
ser/graffitiväggar. Men uppfårande av en eller flera lagliga graffitiväggar på an
visade platser, tillder någon form av tillsyn iMebär ökade kostnader for anställ
ning inom kulturenheten for genomfårande och fårvaltning. 

Byggnadsnämnden, genom stadsarkitekt Emina Kovacic, har också fått möjlig
het att yttra sig. stadsarkitekten ser positivt på kultur- och bibliotekschef Marie 
Liljenbergs forslag tilllämplig plats. 

Beslutsunderlag 

• Yttrande över motion angående lagliga platser att utöva Street Art 
/gatukonst, tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschef Marie 
Lilj enberg, daterad 2014-03-10 

• Yttrande över motion, tjänsteslaivelse av stadsarkitekt Emina Kovacic, 
daterad 2014-03-03. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg 



~ 
~ 
KARLSHAMN 2014-03-10 

Kulturnämnden 

Yttrande över motion angående lagliga platser att utöva Street 
Art/gatukonst 

Kulturnämnden har av kommunfullmäktige 2013- fått i uppdrag att 
yttra sig över en motion från Miljöpartiet angående lagliga platser att 
utöva Street Art/ gatukonst. 

Sammanfattning 

Gatukonst är en form av obeställd, ofta illegal, utsmyckning i stadsmiljö 
och är en slags vidareutveckling av graffitikonsten. Iden är att invånare 
själva tar ansvar för den offentliga utsmyckningen i staden. Det kan 
handla om ett rent konstnärligt uttryck, men ofta handlar det om en 
vilja till att omforma staden till ett mer personligt ell er socialt rum. 

Genom att sätta ut sitt eget konstverk i staden gör man ett personligt in
tryck på, och avtryck i, det offentliga rummet. Gatukonst är inte bara 
målningar utan kan ta sig uttryck sig på många sätt. I storstäder före
kommer sedan länge gatukonst, vilket kan röra sig om spontana mosa
ikbeläggningar av lyktstolpar, stickade delar som till fogats statyer, ka
kel på en vägg, tredimensionella föremål som applicerats på murar och 
fasader, skrotskulpturer och andra mindre anonyma skulpturer som 
smugits in i stadsmiljön. 

Uppmärksammade exempel i Sverige är Rondel/hundarna, en form av 
gatukonst där handgjorda hundar i olika material placerats ut i rondel
ler. Ett annat är Hyenorna vid stureplan i centrala Stockholm. Verket in
stallerades den 30 juni 2011 och monterades ned på uppdrag av trafik
kontoret i Stockholms stad den 7 juli samma år. Verket kategoriseras 
som gatukonst då det uppfördes utan tillstånd på offentlig plats. 

Graffiti brukar inte räknas som gatukonst, eftersom det historiskt är ett 
äldre fenomen än gatukonst och även har fl era Subkulturella koder som 
gatukonst helt saknar. 

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

E-post: utbildning@utb.karlshamn.se · Hemsida: http:/ / www.ka rlshamn.se 



För närvarande existerar ett trettiotallagliga graffitiväggar runt om i 
Sverige, bland annat i Norrköping där man samtidigt noga framhåller 
att man inte tolererar målning på väggar, spårvagnar, tunnlar och an
nan egendom. Den lagliga vägg som funnits längst invigdes 1979 och 
finns på P-huset Anna i Malmö, där det nyligen beslutats att även göra 
det 90 meter långa planket vid Folkets Park till en laglig, permanent 
graffitivägg. I Göteborg invigdes 2012 en 41 meter lång legal vägg. Den 
stora graffitimålningen på en vägg till en industribyggnad i Bromsten i 
Stockholm tillkom i samförstånd med fastighetsägaren. 

På en laglig graffitivägg sker spraymålning/målning på anvisad plats 
med viss tillsyn. Kultur- och bibliotekschefen anser att det är positivt 
med legala platser där det är tillåtet med konstnärliga uttryck, såsom 
graffiti väggar. Ett exempel i Karlshamn kan vara vid Skateplazan vid Ös
terslättskolan och stadsteatern, en plats med naturlig tillsyn. Ett annat 
exempel kan vara Nya vattentornet vid Pengaberget Även gångtunnlar 
kan förskönas genom att bli Jagliga platserjgraffitiväggar. Uppförande 
av en eller flera lagliga graffitiväggar på anvisade platser i staden, under 
någon form av tillsyn och ledning från kommunens kulturverksamhet, 
innebär kostnader för ökad anställning inom kulturenheten samt ökade 
kostnader för genomförande och förvaltning. 

Genom legala platser/väggar kan den konstnärliga komponenten stöd
jas genom uttryck i konstnärligt syfte på ytor i det offentliga rummet. 
De konstnärliga uttrycken kan inte styras, inte heller beständigheten då 
det som uppförts är övermålningsbart när som helst och därmed inte 
permanent. Lagliga platser /väggar gör det möjligt för fler att se kvalita
tiv graffiti. 

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att ställa sig bakom skrivelser från kultur- och bibliotekschefen samt 
stadsarl<itekten och 

att sända kultur- och bibliotekschefens skrivelse till kommunstyrelsen 
för vidare handläggning av sammanställt svar till kommunfullmäktige. 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Ewa Kristensson 
Förvaltningschef 

Marie Liljenberg 
Kultur- och bibliotekschef 



KARLSHAMNS KO;\-IMUN PROTOKOLL 10(32) 

Tekniska nämnden 20 14-03-26 

TN §48 2014.874 

Motion om lagliga platser att utöva Street Art/gatukonst 

Tekniska näm ndens beslut 

att anta gatuingenjörens yttrande som nämndens eget 

Sammanfattning 

Till tekniska nämnden har kommit in en begäran om yttrande angående motion från 
miljöpartiet om lagliga platser att utöva Street Art/gatukonst. 

Att infåra Street Artlgatukonst kräver en noggrann analys av vilka ställen som kan finnas 
lämpliga. 

Det är inte aktuellt ur drift och underhåll samt säkerhetsaspekter att använda befintlig 
infrastruktur exempelvis elskåp och dylikt. 

Ska man tillåta Street Atilgatukonst föreslår gatuingenjören att stödja den plats som kultur
och bibliotekschef och stadsarkitekten föreslaget vid Skateplazan vid Österslättsskolan. 
Om detta ska genomförs bör det ske som mindre projekt med en utvärdering 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad 2014-03-18 

Protokollet ska skickas till 

Kommunkansliet 
Trafikingenjör Per lngströmer 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
Gatuingenjör Jonas Johansson 

'(/} 
, L , 



l (l) 

2014-03- 18 Dnr: 20 14/8 79 

Till Tekniska nämnden 

Yttrande angående motion om lagliga platser att 
utöva Street Art /gatukonst 

Yttrande 
Till Tekniska nämnden har inkommit en begäran om yttrande angående 
motion från miljöpartiet om lagliga platser att utöva Street Art /gatukonst. 

Att införa Street Art/gatukonst kräver en noggrann analys av vilka ställen som 
kan finnas lämpliga. 

Det är inte aktuellt ur drift och underhåll samt säkerhetsaspekter att använda 
befintlig infrastruktur exempelvis elskåp och dylikt. 

Ska man tillåta Street Art /gatukonst forcslår gatuingenjören att stödja den 
plats som kultur- och bibliotekschef och stadsarkitekten föreslaget vid 
Skateplazan vid Österslättsskolan. Om detta ska genomförs bör det ske som 
mindre projekt men en utvärdering 

Tekniska nämnden foreslås besluta 

Att anta yttrandet som nämndens eget. 

I tjänsten 

J onas Johansson 
Gatuingenjör 

Karlshamns kommun • Samhällsbyggnadsförvaltningen • Gatuenheten 
Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen· ·374 81 Karlshamn· ·Tfn 0454-81000 (vx)· ·Fax 0454-81403 
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KARLSI-IAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8 (027) 

Fri tidsnämnden 20 14-12-05 

FN§ 107 2014/879 

Motion om lagliga platser att utöva Street Art/gatukonst 

Fritidsnämndens beslut 

att föreslå skateplazan vid Österslättsskolan som lämpl ig plats 

att samråd ska ske med fritidsenheten vad gäller placering och utformning 

Sammanfattning 
Miljöpartiet har inkommit med en begäran om yttrande om lagliga platser att utöva Street 
Art/gatukonst. 

Kultur- och bibliotekschefen, stadsarkitekten och tekniska nämnden har föreslagit 
Skateplazan vid Östeslättskolan som forslag till plats for detta. 

Fritidsnämnden föreslås att i likhet med TN föreslå samma plats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström daterad 
2014-11 -04 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
T.f. fritidschefThomas Nilsson 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 



2014-11-04 

Fritidsnämnden 

Yttrande om motion om lagliga platser att utöva Street Art/gatukonst 

Miljöpartiet har inkommit med en begäran om yttrande om lagliga platser att 

utöva Street Art/gatukonst. 

Kultur- och bibliotekschefen, stadsarkitekten och TN har föreslagit 

Skateplazan vid Östeslättskolan som förslag till plats för detta. 

Fritidsnämnden föreslås att i likhet med TN föreslå samma plats. 

Marie Louise Svensson Wickström 

Gatu- och Parkchef 

Karlsham ns kornmun • Samhällsbyggnadsförvaltningen • Gatu- och Parkenheten 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tt:l 0454 - 810 00 · Fax 0454-814 03 

E-post: samhallsbyggnad@karlshamn.sc • Hcmsida. http://www.karlshamn.sc 



Sida 1(1) Karlshamns 
kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-01-20 Dnr: 2015/52 

Nämnd 
Kommunfullmäktige 

Motion om ändring av gymnasienämndens beteckning 

Förslag till beslut 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning 

Sammanfattning 

Datum 
2015-02-02 

§ 

Cecilia Holmberg (M) och Elin Petersson (M) föreslår i motion, daterad 2014-12-30, att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda namnändring av gyronasienämnden till 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Motion om ändring av gyronasienämndens beteckning daterad 2014-12-30. 

Bes l utsexped ieri ng 

Kommunstyrelsen 

Göran Persson 
Kommundirektör 

Ann Åstrand 
Kommunjurist 

Karlshamns kommun OKommu nledningsförvaltning OKommunledningsförvaltning 

Rådhuset o 374 81 Karlshamn o Tel +46 454-81000 o Fax +46 454-81180 

Hemsida: wwwokarlshamnose 



Motion angående 

Karlshamn den 30 december 2014 

Till 

Kommunfullmäktige 

Karlshamns kommun 

ändring av Gyronasienämndens beteckning 

Kommunfullmäktige i Karlshamn beslutade i juni 2014 om omorganisation av några nämnder 

i Karlshamns kommun . Det beslutades bland annat då att frågor som rör vuxenutbildning 

skall hanteras av Gymnasienämnden. 

Kommunal vuxenutbildning är en egen skolform liksom Utbildning i svenska för invandrare 

( SFI ) och Särskild utbildning för vuxna. Vuxenutbildningen har även andra ansvars

områden inom sitt uppdrag. 

Vi anser att det av nämndens namn skall framgå att nämnden hanterar frågor som inte bara rör 

gymnasieelever utan även vuxna studerande. 

Vi foreslår därfor kommunfullmäktige i Karlshamn besluta : 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda namnändring av 

Gymnasienärnnden till Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden. 

Dag som ovan 

För moderaterna 

Elin Peterson (m) 



Sida 1(1) Karlshamns 
kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-01-20 Dnr: 2015/59 

Nämnd 
Kommunfullmäktige 

Motion om knarkhund på skolor och fritidsgårdar 

Förslag till beslut 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning 

Sammanfattning 

Datum 
2015-02-02 

§ 

Emanuel Noren (M) och Magnus Sandgren (M) föreslår i motion daterad 2015-01 07, att 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur knarkhund kan användas i 
drogförebyggande syfte på kommunens skolor och fritidsgårdar. 

Beslutsunderlag 

Motion om knarkhund på skolor och fritidsgårdar daterad 2015-01-07 

Bes l utsexped i er i ng 

Kommunstyrelsen 

Jens Odevall 
Administrativ chef 

Ann Åstrand 
Kommunjurist 

Karlshamns kommun ·Kommunledningsfö rvaltning ·Kommunkansli 
Rådhuset · 374 81 Karlshamn · Tel +46 454-81000 · Fax +46 454-81180 
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~moderaterna 
Knarkhund på skolor och fritidsgårdar 

7 januari 2015 
Motion till Kommunfullmäktige i Karlshamn 
För moderaterna: Emanuel Noren och Magnus Sandgren, 

Moderaterna i Karlshamn har föreslagit drogtester på Gymnasiet men vill ta ytterligare steg 
genom att släppa in knarkhundar på kommunens skolor och fritidsgårdar. 

Det är dags att göra något konkret i stället får att bara prata om nolltolerans mot narkotika. 
Detta är ett komplement till drogtester och ett smart sätt att förebygga långvarigt missbruk 

Tanken är att barn och ungdomar ska veta att det kan komma knarkhundar och att 
vuxenvärlden gör allt för att få bort narkotikan. Sökningen med knarkhund kan även göras när 
skolan är stängd och det är bara rektor som får reda på vid vilka skåp eller utrymmen hunden 
har markerat. 

Narkotikan skördar liv, narkotikan förstör liv, fami ljer splittras så får vi bara möjlighet att 
hjälpa ett enda barn med dennes problem eller fårhindra att ett enda barn hamnar i missbruk 
så är satsningen lyckad. Poliser vi talat med ställer sig också positiva till förslaget liksom 
organisationen Narkotikafri skola. 

Rent juridiskt har det funnits tveksamheter men vad vi erfar är det numera fritt fram. Det finns 
poliser som till och med ser en möjlighet att använda skolan som ett övningsområde för sina 
utbildade hundar vilket vi tycker vore intressant att testa. Vi har även talat med Staffan 
Hubinette, lärare i socialpedagogik och drogprevention. Han är också författare ti ll bl. a. boken 
Narkotikafri skola. Han ser positivt på iden. 

Men det räcker inte, vi måste öka samarbete med skola, social och polisen, vi måste kika på 
system kring frånvarorappmiering, vi behöver en narkotiskapolitiskt kraftsamlig i Karlshamn, 

Med anledning av vad som ovan anförts föreslår vi Kommunfullmäktige att besluta: 

Att uppdra åt Utbildningsförvaltningen att ta fram förslag på hur knarkhund kan 

användas i drogförebyggande syfte på kommunens skolor och fritidsgårdar 

Emanuel Noren (m) Magnus Sandgren (m) 

Karlshamn dag som ovan 



Sida 1(1) Karlshamns 
kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-01-20 Dnr: 2015/58 

Nämnd 
Kommunfullmäktige 

Datum 
2015-02-02 

Motion om att stärka äldres rättigheter inom äldreomsorgen 

Förslag till beslut 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning 

Sammanfattning 

§ 

Emanuel Noren (M) och Irene Ahlstrand Mårlind (M) föreslår i motion daterad 2015-01-07 
att omsorgsnämnden får i uppdrag att utforma en "ut och gå"-garanti och en "välja mat"
garanti. 

Beslutsunderlag 

• Motion om att stärka äldres rättigheter inom äldreomsorgen daterad 2015-01-07 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Jens Odevall 
Administrativ chef 

Ann Åstrand 
Kommunjurist 

Karlshamns kommun ·Kommunledningsförvaltning ·Kom munkansli 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn · Tel +46 454-81000 ·Fax +46 454-81180 
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Mer makt åt de äldre! 

7 januari2015 
Motion till Kommunfullmäktige i Karlshamn 
A v !rene Ahlstrand Mårlind, Emanuel Noren 

Fram till 2014 har Alliansregeringen satsat 400 miljoner kronor för att äldre ska ha tydliga 
rättigheter i äldreomsorgen. Moderaterna i Karlshamn vill göra ännu mer. Vi föreslår att äldre 
på de särskilda boendena, eller de som får hjälp av hemtjänsten ska garanteras två saker. 
Rätten att ut och gå varje dag om så önskas samt att kunna välja mellan fler än ett 
måltidsalternativ. 

Vi vill göra det tydligt vilka förväntningar den äldre och anhöriga har rätt att ställa på 
äldreomsorgen. Vi vill stärka de äldres rättigheter genom tydliga och mätbara kvalitetsnivåer i 
en "ut och gå-garanti" och en "välja mat-garanti" i äldreomsorgen. Om kommunen inte lever 
upp till sitt åtagande ska den äldre få ersättning. 

Att få komma ut i friska luften varje dag om man vill och att få välja mellan olika maträtter 
till sin middag borde inte få bero på var den äldre råkar bo. Det är så grundläggande 
kvalitetsaspekter på äldreomsorgen att de borde erbjudas alla landets äldre. Men så är det inte 
i dag. Långt därifrån. Så är det t.ex. inte i Karlshamn. 

God och näringsrik mat samt trivsamma måltider är en viktig kvalitetsfråga i äldreomsorgen 
men också att den äldre måste ha valmöjligheter. Äldre tycker, precis som alla andra, olika i 
fråga om maträtter. Att kunna välja vad man ska äta tilllunch eller middag är en självklarhet 
för de flesta av oss och den valmöj ligheten vill vi nu slå vakt om. 

I enlighet med vad som ovan framförts föreslår vi kommunfullmäktige besluta: 

Att Omsorgsnämnden ges i uppdrag att utforma en ut-och-gå-garanti 
Att Omsorgsnämnden ges i uppdrag att utforma en välja-mat-garanti. 

z;f/Mt 4/l c_y( /))c; v~ ""' 
Emanuel Noren 

Karlshamn dag som ovan 



Karlshamns 
kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-01-22 

Sida 1(1) 

Dnr:2015/270 

Nämnd 
Kommunfullmäktige 

Datum 
2015-02-02 

§ 

Motion om ökad offentlighet för delaktighet och demokrati - Emanuel Noren 
(M) 

Förslag till beslut 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning 

Sammanfattning 

Emanuel Noren (M) föreslår i motion daterad 2015-01-20 att kommunfullmäktige beslutar 
att införa öppna nämndssammanträden när så är möjligt med tillträde för press och 
allmänhet, att enskilda eller företrädare för organisationer erbjuds att ställa frågor som 
besvaras vid allmänhetens frågestund samt att enskilda äger rätt att delta i debatt när 
frågorna besvaras. 

Beslutsunderlag 

• Motion om ökad offentlighet 

Beslutsexpediering 
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~moderaterna 
•• 
Okad offentlighet 
för delaktighet och demokrati 

20 januari 2015 
Motion till Kommunfullmäktige i Karlshamn 
Emanuel Noren (m) 

Jag upplever att allmänhetens fortroende får det politiska systemet minskar och klyftan 
mellan väljare och valda vidgas. Politikerfåraktet har under senare år brett ut sig bl.a. 
beroende på alltfor många s.k. affårer med politiker inblandade, svikna vallöften och 
tveksamma politiska reformer. Självklart skall ohederligt handlande fordömas och ett 
avståndstagande ske från valda som missbrukar ett fårtroende. Att ta avstånd från politiken får 
däremot inte ske. Politiken berör alla och for demokratins utveckling är det angeläget att så 
många som möjligt deltar i den politiska processen och får en känsla av medinflytande. 
Politikerna måste lyssna på sina väljare och fåra en fortlöpande dialog. 

Det är angeläget att finna nya vägar får t väljare och fortroendevalda att mötas som 
komplement till de mera traditionella. För Karlshamns kommun är det angeläget att utveckla 
de demokratiska arbetsfonnerna och inbjuda väljarna till större insyn i det politiska arbetet. 
Detta kan bl a ske genom att erbjuda press och allmänheten närvara vid 
närnndssammanträden. Ökad öppenhet och välinformerade väljare ger goda möjligheter att få 
igång diskussioner även utanfor de beslutande forsamlingama. Kunskap om olika kommunala 
forslag innebär inte så sällan att diskussioner kommer till stånd på arbetsplatser, i 
organisationer och mellan enskilda personer. Kritik kan framforas och klokare beslut kan bli 
resultatet. 

Sedan tidigare har vi allmänhetens frågestund, men något större intresse har inte denna 
tilldragit sig. Enskilda medborgare bör uppmuntras att ställa frågor och även få dessa 
besvarade på samma sätt som ledamöter i fullmäktige. Om frågeställaren och andra erbjuds 
möjlighet att framfåra synpunkter och debattera i samband med allmänhetens frågestund kan 
denna bli mera levande och fårhoppningsvis bidra till ett ökat engagemang i de 
kommunalpolitiska frågorna. 

Med anledning av vad som ovan anförts yrkar jag: 

Att Kommunfullmäktige beslutar att infora öppna nämndssammanträde när så är 
möjligt med tillträde får press och allmänheten. 

Att enskilda eller fåreträdare for organisation erbjuds att ställa skriftliga frågor som 
besvaras vid allmänhetens frågestund samt. 

Att enskilda äger rätt att delta i debatt när frågorna besvaras. 



~moderaterna 
Emanuel Noren (m) 

Karlshamn dag som ovan 



Sida 1(1) Karlshamns 
kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-01-19 Dnr: 2014/3637 

Nämnd 
Kommunfullmäktige 

Datum 
2015-02-02 

Interpellation om jämställda löner- Emanuel Noren (M) 

Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: 

§ 

Interpellationen inkom redan 2014-11-13, men kunde inte besvaras vid fullmäktiges 
decembersammanträde på grund av sjukdom. Personalutskottets verksamhet avslutades 
2014-12-12. 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Emanuel Noren (M) följande 
interpellation till personalutskottets tidigare ordförande Kenneth Hake (S): 

"Från och med igår, den 12 november och året ut arbetar Sveriges kvinnor 
gratis. K vinnor 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 

Hur ser det ut i Karlshamn? 
Vilka åtgärder avser Personalutskottets ordförande och den styrande 
koalitionen vidta för att lönerna ska bli mer jämlika?" 

Kenneth Hake (S) lämnar följande svar till Emanuel Noren (M) på hans fråga om jämställda 
löner: 
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rater 
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 mer jämställda 

Emanuel Noren (m) 

~00.~ I/vo ' 
v '-U-----

Karlshamn dag som ovan 



Karlshamns 
kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-01-20 

Sida 1(1) 

Dnr: 2014/3746 

Nämnd § 
Kom m u n full mäktige 

Datum 
2015-02-02 

Interpellation om förslag på höjd arbetsgivaravgift för anställda under 26 år
Elin Petersson (M) 

Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Eli n Petersson (M) följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattson (S): 

"Karlshamns kommun har idag enligt personalchef Thomas Andersson 455 
personer anställda som är 26 år eller yngre. 

Ett antal är timanställda och andra har tillsvidareanställning. Detta 
motsvarar 307 heltidstjänster. 

Vid senaste genomgång av delårsrapporten visades det att kommunen fått 
cirka 10 miljoner i rabatt på arbetsgivaravgiften för dessa yngre medarbetare 
under 2014. 10 miljoner som har kunnat användas i verksamheter som t ex 
skola och omsorg. 

Prognosen för kommunens resultat 2015 visar ett skört överskott. 

Sveriges nya finansminister har vid upprepade tillfällen uttalat att rabatten 
för unga ska avskaffas så fort som möjligt. Den gör ingen nytta. 

En extra kostnad på 10 miljoner omkullkastar hela prognosen för 2015 för 
Karlshamns kommun. 

Mina frågor ti ll t illträdande kommunalrådet är då följande: 
Vad kommer koalitionen att göra om detta inträffar under nästa år? 
Kommer det att skäras i verksamheter eller kommer ett antal medarbetare få 
lämna sina jobb? 
Vilken annan plan finns för att lösa den uppkomna kostnaden?" 

Per-Ola Mattsson (S) lämnar följ ande svar till Eli n Petersson på hennes fråga om höjd 
arbetsgivaravgift för unga: 

Karlshamns kommun · Kommunledningsförvaltning ·Kommunkansli 
Rådhuset · 374 81 Karlshamn ·Tel +46 454-81000 · Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 



cQOI'-~j 3 776 

~moderaterna 
Interpellation 

Karlshamns kommun har idag enligt personalchefen Thomas Andersson 455 
personer anställda som är 26 år eller yngre. 

Ett antal är timanställda och andra har tillsvidareanställning. Detta motsvarar 
307 heltidstjänster. 

Vid senaste genomgång av delårsrapporten visades det att kommunen fått cirka 
l O miljoner i rabatt på arbetsgivaravgiften för dessa yngre medarbetare under 

2014. lO miljoner som har kunnat användas i verksamheter som t.ex. skola och 

omsorg. 

Prognosen for kommunens resultat 2015 visar ett skört överskott. 

Sveriges nya finansminister har vid upprepade tillfållen uttalat att rabatten för 

unga skall avskaffas så fort som möjligt. Den gör ingen nytta. 

En extra kostnad på l O miljoner omkullkastar hela prognosen fOr 20 15 för 

Karlshamns kommun. 

Mina frågor till tillträdande kommunalrådet är då fo ljande: 

- Vad kommer koalitionen att göra om detta inträffar under nästa 

år? 

- Kommer det att skäras i verksamheter eller kommer ett antal 

medarbetare få lämna sina jobb? 
- Vilken annan plan finns for att lösa den uppkomna kostnaden? 

Elin Pet s on (M) 

2014- 11- ~ 



Sida 1(1) Karlshamns 
kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-01-20 Dnr: 2014/1426 

Nämnd 
Kom m u n full mäktige 

Datum 
2015-02-02 

§ 

statistikrapport enligt 16 kap 6h § i socialtjänstlagen och 28 f-g §§ lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal 4 år 2014 

Förslag till beslut 

att ta statistikrapporten till dagen protokoll 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden och socialnämnden redovisar gynnande beslut enligt 4 kap 1 § i 
socialtjänstlagen och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdagen 
och beviljade insatser som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
Besluten har rapporterats till Socialstyrelsen och revisionsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• statistikrapport 2015-01-19 

Beslutsexpediering 

Socialnämnden 
Omsorgsnämnden 
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Antal 

2015-01-19 

"""·· 

Kommunfullmäktige 

statistikrapport enligt 16 kap 6 h) § i Socialtjänstlagen och 28 f-g§§ Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal 4 år 2014 
Dnr 1411426 

Kommunens omsorgsnämnd och socialnämnd är skyldiga att till Inspektionen för Vård 
och Omsorg (IVO) rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. 
Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom tre månader. 

statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer och 
IVO (individbaserade rapporter). 

I nedanstående tabell redovisas Omsorgsnämndens och Socialnämndens gynnande 
beslut enligt 4 kap l § i socialtjänstlagen och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom 3 
månader från beslutsdagen samt beviljade insatser som avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. 

Per kvartal4 20 14 finns, inom Omsorgsnämndens ansvarsområde, 14 gynnande beslut 
som ej verkställts inom 3 månader. 
Under samma period finns, inom Socialnämndens ansvarsområde l O gynnande beslut 
som ej verkställts inom 3 månader. 

Redovisning har skett ti ll Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) samt 
revisionsnämnden i Karlshamns kommun. 

Typ av bistånd Beslut Man Kvinna Verkställt datum l 
datum Annan kommentar 

OMSORGSNÄMNDENSANSVARSOMRÅDE 
l. 

2. 

Bostad med särskild service för 13 1008 x Ledig bostad saknas för 
vuxna e ller annan särs k i l t närvarande. I väntan på 
anpassad bostad för vuxna 9.9 verkställighet av beslut om 
LSS bostad har den enskilde 

erbjudits korttidsvistelse vid 
tre tillfållen. Den enskilde har 
idag även verkställda beslut 
om personlig assistans, 
kontaktperson och dagl ig 
verksamhet enligt LSS. 

Permanent bostad j mi 5 kap 5 § 13 1029 x Den enskilde har 131227, 
eller 5 kap 7 § SoL 140227, 140618,140801 samt 

141 027 tackat nej ti ll 
erbjudande om särski lt boende 
men valt att stå kvar i kön. 
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2 
Anta l Typ av bistånd Beslut Man Kvin na Verkställt datum l 

datum Annan kommentar 

3. Permanent bostad j mi 5 kap 5 § 140131 x Den enskilde har 1403 11, 
eller 5 kap 7 § SoL 140723, samt 14091 O tackat 

nej ti ll erbjudande om särskilt 
boende men valt att stå kvar i 
kön. 

4. Permanent bostad j mi 5 kap 5 § 140311 x Den enski lde har 140526 samt 
eller 5 kap 7 § SoL 140901 samt 141125 tackat 

nej till erbjudande om särskilt 
boende men valt att stå kvar i 
kön. 

5. Bostad med särski ld service för 140328 x Den enskilde har 140624 
vuxna eller annan särskilt tackat nej till erbjudande om 
anpassad bostad får vuxna 9.9 bostad men valt att stå kvar i 
LSS kön. 

6. Daglig verksamhet 9.1 O LSS 140328 x Den enskilde har 140624 
tackat nej till erbjudande om 
daglig verksamhet. 

7. Avlösarservice i hemmet 9.5 140601 x Iden enski lde har 140923 
LSS samt 150 l 08 tackat nej till 

erbjudande. Vårdnadshavarna 
söker självas efter PAN-
anhörig som de tidigare haft. 

8. Permanent bostad j mi 5 kap 5 § 140605 x Den enski lde har 140721 samt 
eller 5 kap 7 § SoL 141126 tackat nej till 

erbjudande om särski lt boende 
men valt att stå kvar i kön . 

9. Kontaktperson 9.4 LSS 140612 x Lämplig uppdragstagare 
saknas får närvarande. 
Verkställare rekryterade en 
person lämplig får uppdraget 
som sedan tackade nej 
140915. Den enskilde har 
också utifrån bes lut erbjudits 
korttidsvistelse. 

10. Kontaktperson 9.4 LSS 140616 x Den enski lde har 140830 
tackat nej till erbjudande om 
kontaktperson. Beslutet 
verkställdes 141101 
men var då mer än tre 
månader gammalt varfår det 
inrapporteras som ej verkställt 
kvartal4, 2014. 

11. Permanent bostad j mi 5 kap 5 § 140801 x Den enskilde har 141013 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. 



3 
Antal Typ av bistånd Beslut Man Kvinna Verkställt datum l 

datum Annan kommentar 

12. Permanent bostad j mi 5 kap 5 § 140908 x Den enskilde har 14 1202 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. 

13 . Permanent bostad j mi 5 kap 5 § 140919 x Den enskilde har 141208 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särski lt boende men valt att 
stå kvar i kön. 

14. Korttidsboende/växelvård enl 140923 x Den enskilde har 141 218 
SoL tackat nej till erbj udande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. 

SOCIALNÄ~ENSANSVARSONOtlDE 
15. Kontaktfamilj/SoL 140618 x Lämpl ig uppdragstagare 

saknas för närvarande . 
16. Kontaktfam i lj/SoL 140624 x Lämplig uppdragstagare 

saknas för närvarande. 

17. Kontaktfam i lj/SoL 140624 x Lämplig uppdragstagare 
saknas för närvarande. 

18. Kontaktfam i lj/So L 140710 x Ärendet avslutades 141 030 
utan att verkstä llas eftersom 
den enskilde beviljats 
placering i familj ehem. 
Eftersom det gynnande 
beslutet var mer än tre 
månader gammalt då ärendet 
avslutades rapporteras det 
som icke verkställt kvartal 4 
201 4 . (Insatsen placering i 
familjehem verkstäl ldes 
14 1 030). 

19. Kontaktperson/ soL 140716 x Lämplig uppdragstagare 
saknas för närvarande. 

20. Kontaktfam i lj/SoL 140719 x Lämplig uppdragstagare 
saknas för närvarande. 

2 1. Kontaktfam i lj/SoL 140829 x Ärendet avslutades 141202 
utan att verkställas eftersom 
den enskilde bevilj ats 
placering i familjehem. 
Eftersom det gynnande 
beslutet var mer än tre 
månader gammalt då ärendet 
avslutades rapporteras det 
som icke verkställt kvartal 4 
2014. (Insatsen placering i 
familj ehem verkställdes 
141202). 



Antal Typ av bistånd Beslut Man Kvinna 
datum 

22. Kontaktfam i lj/SoL 140829 x 

23. Kontaktfami lj/SoL 14091 6 x 

24. Kontaktfam i lj/SoL 140916 x 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tj änsteutlåtande 2015-0 1-19 
Kvartalsrapport samt individrapporter avseende kvartal4, 2014 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att ta rapporten till protokollet 

Enligt omsorgsnämndens och socialnämndens uppdrag: 

Inger Lilja 
~ärnndsekreterare 

Omsorgsförvaltningen 

4 
Verkställt datum l 
Annan kommentar 
Lämplig uppdragstagare 
saknas för närvarande. 
Lämplig uppdragstagare 
saknas för närvarande. 
Lämplig uppdragstagare 
saknas för närvarande. 



Sida 1(1) Karlshamns 
kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-01-20 Dnr: 2015/282 

Nämnd 
Kommunfullmäktige 

Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

att lägga informationen till dagens protokoll 

Sammanfattning 

Datum 
2015-02-02 

§ 

Länsstyrelsens beslut 2014-11-28 enligt 11 kap 10 § PBL att inte pröva 
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för fastigheten Borås 12 i Karlshamn 
(2014/1755) 
Mark- och miljödomstolens dom 2015-01-08 att avslå Christer Perssons 
överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av 
fastigheten Torarp 4:13 i Asarum (2014/210) 
Länsstyrelsens beslut 2915-01-08 att avslå Bo Ringös överklagande av 
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av fastigheten Sandvik 1:1 i 
Karlshamns kommun(2014/318) 
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