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Kommunstyrelsens beslut 
 
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet och överlämna detsamma till revisorerna och 
kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2014 för Karlshamns kommun har upprättats. 
 
Årets resultat uppgår till ‐13,9 mnkr varav kommunen ‐13,6 mnkr och VA ‐0,3 mnkr. 
Motsvarande belopp har använts från resultatutjämningsreserven. Pensionsförpliktelserna 
minskar med 41 mnkr jämfört med 2013 och uppgår till 750 mnkr. Den finansiella 
analysen visar att under 2014 är soliditeten i stort sett oförändrad, 68 % i genomsnitt de 
senaste fem åren. De långfristiga skulderna är oförändrade och uppgår till totalt 218 mnkr. 
 
Bilagor 
 
Årsredovisning 2014 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
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Kommunens årsredovisning 2014 
 

Förslag till beslut 
 

att ställa sig bakom det framlagda bokslutet och överlämna detsamma till revisorerna och 

kommunfullmäktige för godkännande. 

 
Sammanfattning 
 

Årsredovisning 2014 för Karlshamns kommun har upprättats. 

 
 
Bilagor 
1 Hela bokslutet slutversion 2015-03-18.doc 
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Årsredovisningens struktur 
Karlshamns kommuns årsredovisning lämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den 
vänder sig också till externa intressenter i form av kommuninvånare, kreditgivare, leverantörer 
och andra offentliga myndigheter. Kommunen upprättar även en populärversion av 
årsredovisningen. Årsredovisningen inleds med att kommunstyrelsens ordförande ger sin syn på 
det gångna året. Därefter delas årsredovisningen in i följande delar: 
 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen ska enligt den kommunala redovisningslagen upprättas i 
årsredovisningen. Den utgör en sammanfattning av årsredovisningen där väsentliga delar av 
kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras. 
 
Inledningsvis redovisas en omvärldsanalys på olika nivåer. Här finns även beskrivning av 
kommunens befolkningsutveckling, näringsliv, arbetsmarknad, bostadsmarknad, effekter av 
skatteutjämningssystemet samt kommunens internationella arbete. Därefter följer en uppföljning 
av kommunfullmäktiges 27 mål uppdelat på kärnområden och utvecklingsområden. I den 
finansiella analysen redovisas kommunens ekonomiska situation utifrån perspektiven resultat, 
kapacitet, risk och kontroll. Här finns även driftredovisning, investeringsredovisning, avstämning 
av de finansiella målen samt en framtidsbedömning. Förvaltningsberättelsen avslutas med 
personalberättelsen samt personalnyckeltalen. 
 

Nämndsredovisning 
Kommunens 15 nämnder beskriver kortfattat det gångna årets verksamhet, ekonomiskt utfall 
samt förväntad utveckling i framtiden. För detta avsnitt svarar de olika nämnderna. 
 

Redovisning av kommunala bolag och förbund 
Kommunens fyra helägda bolag och de fyra delägda kommunalförbunden/bolagen beskriver 
kortfattat det gångna årets verksamhet, årets resultat, viktiga händelser samt gör en 
framtidsbedömning. För detta avsnitt svarar respektive bolag/förbund. 
 

Våra räkenskaper 
”Våra räkenskaper” inleds med den sammanställda redovisningen (kommunsektorns benämning 
på koncernredovisning). Därefter följer kommunens resultaträkning, kassaflödesanalys samt 
balansräkning följt av noter och redovisningsprinciper. Avslutningsvis återfinns 
revisionsberättelsen, illustration av sambandet mellan redovisningsmodellens olika delar samt 
en förteckning över ord och uttryck som använts i årsredovisningen. 
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                         INNEHÅLLSFÖRTECKNING                                                                              
  

 Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund 

 Årsredovisningens struktur 
 Kommunstyrelsens ordförande har ordet       
 Det hände 2014 

      

                          Förvaltningsberättelse   sida 5                            
Kommunens befolkning uppgick till 31 598 den 31 december 2014, vilket är en ökning med 326 
personer. Under 2014 har det tillkommit 23 företag, totalt 2 606 företag i kommunen. 8,6 % eller 
1 604 personer var arbetslösa i december 2014. Bygglov har beviljats för 21 enfamiljshus och två 
flerbostadshus. 

 
                     Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2014    sida 12     

Merparten av kommunfullmäktiges 27 mål uppnås helt eller delvis. Av de tretton målen inom 
kärnområdena: Trygghet, Vård och omsorg för barn och äldre, Utbildning samt Arbete och 
integration är åtta helt uppfyllda, fem delvis uppfyllda och ett är inte uppfyllt. Av de fjorton målen 
inom utvecklingsområdena: Tillväxt och näringsliv, Turism, Attraktivt boende samt Ekonomi och 
personal är tre av målen helt uppfyllda, nio delvis uppfyllda och två är inte uppfyllda. 

 

                             Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)   sida 20 

En jämförelse ur ett medborgarperspektiv av hur vår kommun fungerar jämfört med drygt 220 
andra kommuner i Sverige. Jämför tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet 
och samhällsutveckling. 

 

                      Finansiell analys   sida 26     
 Årets resultat uppgår till -13,9 mnkr varav kommunen -13,6 mnkr och VA -0,3 mnkr. Motsvarande 
belopp har använts från resultatutjämningsreserven. Pensionsförpliktelserna minskar med 41 mnkr 
jämfört med 2013 och uppgår till 750 mnkr. Den finansiella analysen visar att under 2014 är 
soliditeten i stort sett oförändrad, 68 % i genomsnitt de senaste fem åren. De långfristiga skulderna 
är oförändrade och uppgår till totalt 218 mnkr. 

                         
  Driftredovisning   sida 30     
  Driftredovisningen visar ett sammandrag av nämndernas nettokostnadsutfall och 
  budgetavvikelse. Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt underskott i förhållande  
  till budget på -5,5 mnkr, vilket fördelar sig med + 3,4 mnkr på nämnderna och  
 – 8,9 mnkr på finansförvaltningen.  

 

                     Investeringsredovisning   sida 31     
Investeringsredovisningen visar nämndernas nettoinvesteringar, utfall och inkomst 2014 samt 
kommunens större investeringsprojekt d v s de som överstiger 5 miljoner kronor i total budget.  
Stora investeringar som slutförts är Stenbackanavet och Stilleryd industriområde. Årets 
investeringar uppgår till 71,1 mnkr, budgeterad nivå 151,7 mnkr.  
 

                         Avstämning av finansiella mål    sida 34                                                                              
                              Kommunfullmäktiges finansiella mål avseende ekonomi i balans samt god ekonomisk hushållning 

bedöms inte vara uppfyllda. Kommunfullmäktige beslutade 2013 att göra avsättningar till en 
resultatutjämningsreserv. 13,9 mnkr tas i anspråk ur denna resultatutjämningsreserv år 2014.  

                         
                     Personalberättelse   sida 37     

Antalet månadsavlönade i kommunen uppgår till 2 944 vilket är en ökning med 90 jämfört med 
2013. 83 % av kommunens anställda är kvinnor. Medelåldern för kommunens anställda är 45,5 år.  
Medelheltidslönen är 25 759 kronor. Sjukfrånvaron uppgår till 7,05 procentenheter av tillgänglig 
tid. 
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Redovisning per nämnd, bolag och kommunalförbund. 
I detta avsnitt görs en kortfattad beskrivning av kommunens verksamhet samt den verksamhet som 
sker i kommunens fyra helägda bolag och fyra delägda kommunalförbund/bolag. För innehållet 
svarar respektive nämnd, bolag och kommunalförbund. För mer detaljerad information hänvisas till 
respektive nämnd, bolag och kommunalförbund. 

 

Nämnder 
Kommunfullmäktige    40 
Kommunrevision    42 
Kommunstyrelsen    43 
Socialnämnden     46 
Omsorgsnämnden    49 
Nämnden för barn, ungdom och skola   53 
Gymnasienämnden    56 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning  59 
Kulturnämnden    61 
Tekniska nämnden    63 
VA-verksamheten    66 
Byggnadsnämnden    71 
Fritidsnämnden    73 
Överförmyndarnämnden    76 
Valnämnden                                  78 
Festivalkommittén    79 
Kommunala bolag, helägda 
Karlshamnsfastigheter AB    80 
Karlshamn Energi AB    81 
Karlshamns Hamn AB    82 
Karlshamnsbostäder AB    83 
Kommunalförbund, delägda bolag 
Räddningstjänsten Västra Blekinge   84 
Vårdförbundet Blekinge    84 
Miljöförbundet Blekinge Väst                                 85 
Västblekinge Miljö AB    85 
 

Våra räkenskaper 
Den tio år långa positiva resultattrenden är bruten. 2014 års resultat är negativt -14 miljoner kronor 
varav vatten och avlopp står för -0,3 mnkr. Det egna kapitalet uppgår därmed till 1 117 miljoner 
kronor. Kommunens låneskuld är oförändrad 218 mnkr. Den sammanställda redovisningen 
(kommunen + de kommunala bolagen) visar ett negativt resultat med 25 miljoner kronor 2014.  

 
Sammanställd redovisning 
Resultaträkning                                86 
Kassaflödesanalys                                87 
Balansräkning                                                              89 
Karlshamns kommun 
Resultaträkning    90 
Kassaflödesanalys    91 
Balansräkning                                  92 
Noter                                                               93 
Redovisningsprinciper                               101 
Revisionsberättelse                                   - 
Ord och uttryck                               103 
  
 
Bilagor till årsredovisningen 
Uppföljning av Kommunfullmäktige beslutade program 
Förslag till redovisning av indikatorer med tillhörande trender för Karlshamns 
kommuns arbete med hållbar utveckling 
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Förvaltningsberättelse 
 

Samhällsekonomisk utveckling och situation 
Under 2014 har utvecklingen av den svenska ekonomin varit ryckig och svagare än 
förväntat och det ekonomiska läget i Europa har försvagats. Detta påverkar den svenska 
exporten som utvecklats svagt. I Sverige är vi vana vid att det är efterfrågan i omvärlden, 
via den svenska exporten, som får fart på Sveriges ekonomi. Det tycks inte bli lösningen 
denna gången. Istället ställs förhoppningarna till en stark tillväxt i inhemsk efterfrågan. 
Förutsättningarna för detta är ganska goda eftersom hushållens, företagens och den 
offentliga sektorn har goda finanser. 
 
Arbetade timmar och sysselsättningen fortsätter att öka i god takt. Arbetskraften växer 
snabbt vilket innebär att arbetslösheten ligger kvar på cirka åtta procent. Bedömningen 
är att arbetslösheten sjunker till cirka 6,5 procent år 2016. 
 
Skatteunderlagstillväxten har varit cirka två procent år 2014 och denna nivå bedöms 
hålla i sig även under 2015. Bäst skatteunderlagstillväxt i landet (inkomståret 2013) 
hade Stockholms län och den svagaste tillväxten hade Värmland. Bäst utveckling av 
skattekraften (skatteunderlag per capita under 2013) hade Norrbotten och Blekinge län. 
 
För år 2015 finns det osäkerhet kring bland annat detaljer i statsbudgeten och statliga 
specialinriktade satsningar. Åren 2016-2018 leder bland annat demografiska 
förändringar till ökat kostnadstryck inom flera verksamheter. Samverkan mellan 
kommuner och landsting inom vård och omsorg har i flera fall visat sig vara lyckat. 
 
 
Kommunsektorns utveckling och vår situation 
De närmsta åren innebär utmaningar för både kommuner och landsting. Förutom de 
demografiska förändringarna, som ställer krav på anpassning av verksamheter, ökar 
investeringsbehoven samt asyl- och flyktingmottagandet. Detta ställer krav på väl 
fungerande samverkan mellan stat och kommun men även samverkan med landstingen. 
Många av de statliga reformerna har visat sig vara svårhanterliga och skapat svårigheter 
att planera utifrån. Många av dessa riktade satsningar gäller utbildning. 
 
De verksamheter inom kommunsektorn som förväntas öka kostnadsmässigt under 2015 
är barnomsorg, grundskola och äldreomsorg. Detta stämmer med de prognoser som 
tagits fram för vår kommun. 
 
Det pågår en kommunallagsutredning som ska vara klar under 2015. Utredningen 
omfattar bland annat översyn av kontroll och insyn hos privata utförare samt de 
anställdas roll. Översyn av redovisningslagstiftningen har påbörjats och ska vara klar 
2016. Det gäller främst pensionsredovisning, koncernredovisning, krav på 
delårsrapporter, särredovisning av vissa kommunala verksamheter samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur. 
 
 
Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling 
Karlshamns kommuns befolkning har under 2014 ökat med 326 invånare till 31 598.  

 

Ökningen under 2014 beror främst på det stora flyttningsöverskottet. Födelsenettot, det 
vill säga skillnaden mellan antalet födda och antalet döda blev -49 personer, vilket är 
bättre än förutsett. 367 personer dog under året jämfört med prognostiserade 370. 
Antalet levande födda är 318 istället för beräknade 309 personer.  
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Flyttningsnettot (flyttningsöverskottet) 2014 blev 375. Flyttningsnettot är inflyttade 
minus utflyttade.  Antalet inflyttade är betydligt högre 2014 jämfört med 2013 och det 
högsta antalet sedan 1970. Antalet utflyttade minskade något under 2013 och 2014 efter 
att ha ökat betydligt under 2012. Invandringsöverskottet (som ingår i flyttningsnettot) 
är 311 vilket är högre än de senaste åren. Flyttningarna inom Sverige visar ett överskott 
med 64 personer jämfört med -77 personer under 2013. Senast Karlshamn hade ett 
överskott i de inrikes flyttningarna var 2010. 
 
Flyttningsnettot plus födelsenettot ger tillsammans befolkningsförändringen. 
Befolkningsprognosen för 2014 förutspådde att antalet invånare skulle vara 31 327 vid 
årsskiftet. Som nämnts ovan blev födelseunderskottet lägre än prognostiserat och 
flyttnettot högre. Detta innebär alltså att resultatet är 271 fler invånare den 31 
december 2014 än vad befolkningsprognosen beräknat.  
 

 
 
De flesta åldersgrupper ökar jämfört med 2013.  Utfallet visar en minskning av 
gymnasieungdomar 16-18 år och av gruppen 45-64 år. Antalet barn upp till 15 år samt 
gruppen 19-44 år ökar dock, vilket är mycket positivt.  Personer mellan 65-79 år ökar. 
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Könsfördelningen är relativt jämn men Karlshamn, och framförallt Blekinge totalt, har högre 
andel män än riket.  
Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än riket som helhet (24,5% mot 19,6%), 
medan såväl antalet barn och ungdomar som antalet i förvärvsarbetande åldrar är lägre. 
 
Försörjningsbördan i Karlshamn beräknas stiga från 0,84 2014 till 0,91 2024. I riket beräknas 
ökningen vara från 0,73 till 0,81. 
Försörjningsbördan är ett enkelt demografiskt mått som visar på relationen mellan antalet 
personer som behöver bli försörjda och antalet personer som kan bidra till deras försörjning. 
Uttrycket kan sägas beskriva hur många extra personer en person i yrkesverksam ålder måste 
försörja förutom sig själv. Försörjningsbördan kan delas upp i två delar, den del som kommer 
från barn och ungdomar (0-19 år) och den från äldre (65+). 
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Medelåldern i Karlshamns kommun är 44,2 år jämfört med 41,2 år för riket totalt. Om tio 
år beräknas medelåldern i Karlshamn ha sjunkit till 43,5 år och ökat i riket till 41,9 år. 
Andelen personer med utländsk bakgrund var 2014 i Karlshamn 13,6 procent jämfört 
med 21,5 procent för riket. (2013: 12,0 respektive 20,1 procent). Sett till 
totalbefolkningen var Karlshamn storleksmässigt på 81:a plats i landet (oförändrat 
sedan 2012). 
 
 
 
Befolkningsutveckling 2013-2014 

       

  2013 2014 Förändring % 

Blekinge 
   

  

Karlshamn 31 272 31 598 326 1,0 % 

Karlskrona 63 912 64 348 436 0,7 % 

Olofström 12 902 13 031 129 1,0 % 

Ronneby 27 771 28 221 350 1,3 % 

Sölvesborg 16 800 16 959 159 0,9 % 

     Kommuner i närområdet     

Bromölla  12 336 12 400 64 0,5 % 

Osby 12 713 12 828 115 0,9 % 
Östra 
Göinge 13 687 13 864 177 1,3 % 

Älmhult 15 759 15 908 149 0,9 % 

Tingsryd 12 156 12 198 42 0,3 % 

Emmaboda 8 964 9 009 45 0,5 % 

Torsås 6 879 6 925 46 0,7 % 
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                          Näringsliv 
Antalet verksamma företag i Karlshamns kommun uppgick den 31 december 2014 till 
2 606 företag varav 1110 är aktiebolag, 114 handels- och kommanditbolag och 1340 
enskild näringsverksamhet samt övriga bolagsformer. Under året startade 192 nya 
företag. 230 företag har tillkommit (nystartade och nyinflyttade) och 207 företag har 
försvunnit (upphörda och utflyttade). Det har då totalt tillkommit 23 företag i 
Karlshamns kommun under 2014, vilket ger kommunen en nettotillväxt på 0,9 %, vilket 
är en minskning i relation till 2013 då nettotillväxten var 2,3 %. Källa UC AB. 
 
 
Arbetet med att bygga långsiktiga relationer med näringslivet har pågått aktivt under 
året, tjänstemän och politiker har genomfört över ett hundra företagsbesök. Ett flertal 
olika aktiviteter för att främja nätverksbyggande och olika utvecklingsprojekt med mera 
har genomförts. Attitydsatsningen/projektet ”Gilla Karlshamn” fortsätter med NetPort 
som projektägare. Kommunen har medfinansierat och flera arbetsgrupper har startat 
inom områdena: Skola/näringsliv, Kultur/näringsliv, Fritid/Idrott samt Näringslivs-
gruppen i syfte att arbeta mot målet att uppnå Sveriges bästa livsklimat och därmed 
Sveriges bästa Näringslivsklimat 2020. 
 
Inom ramen för kommunens arbete med att förenkla för företagen har ett antal insatser 
gjorts. Bland annat har ett internt seminarium för anställda med företagskontakter inom 
kommunkoncernen och förbunden hållits i syfte att vidareutveckla intentionerna i den 
handlingsplan som Kommunstyrelsen har antagit. Näringslivsenheten ansökte 
tillsammans med Stadsmiljöavdelningen om projektmedel hos Boverket och 
Tillväxtverket för effektivare samhällsprocesser för en ökad tillväxt. Projektet 
”Tillväxtorienterad Samhällsutveckling” startade 2014-01-13 och beräknas avslutas 
2015-06-30. Syftet är att testa nya arbetsmetoder främst kopplat till 
detaljplaneprocessen. Projektet har väckt stor nyfikenhet och vi har fått möjlighet att 
informera om projektet på nationell nivå. Projektmetoden testas nu på Väggaområdet, 
som ska detaljplaneras. 
 
Under året har två fastigheter inom verksamhetsområdet ”Kapten Holm” sålts. 
Fastigheterna har köpts av ett företag som tidigare hyrt kontor i kommunen men som 
nu har valt att satsa på egen fastighet. Det andra företaget är sedan tidigare etablerat 
inom området och ser en stor framtida utveckling, där ytterligare mark kommer att 
behövas.  

 
Ett flertal evenemang, kultur- och musikarrangemang har anordnats under året. 
Kommunens 350-års firande har inneburit att utbudet av aktiviteter har varit många, 
och kommunen har samordnat alla aktiviteter i samband med firandet.  
 
NetPort har under 2014 haft en fortsatt positiv utveckling. Under 2014 har arbetet med 
en ny verksamhetsplan, en omarbetad vision och verksamhetsidé samt en ny strategi 
pågått för att kunna nå målen 2020. Under 2014 har fokusområdet Energi utvecklats, 
specialisering kommer att ske inom området systemoptimering. Arbetet med att 
utveckla Energiklustret har varit positivt på flera sätt och fortsatt finansiering gör det 
möjligt att ta området till ytterligare en nivå 2015. Inom området Intelligenta 
Transportssytem (ITS )har ett stort arbete med att ta fram en ny ansökan för 2015-2017 
tagit en del tid i anspråk. Vid årsskiftet var parterna överens om att projektet ska 
fortsätta, men det exakta innehållet spikas under första kvartalet 2015. Ett intressant 
projekt som initierats under 2014 är att få arbetslösa ungdomar att hitta sin plats i livet 
och ta nya tag. Vid årsskiftet var projektet halvvägs och visade ett mycket gott resultat. 
Den siste december fanns det 20 anställda på Netport varav två var föräldralediga. 
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                        Turism 
Generellt visar turismen i Karlshamns kommun under året på minskade beläggnings-
siffror i förhållande till föregående år. Antalet kommersiella gästnätter (hotell, vand-
rarhem, stugby och camping) är lägre än 2013 enligt preliminära siffror från Statistiska 
centralbyrån (SCB) för november 2014. 
 
I det regionala arbetet har den ideella föreningen Visit Blekinge bildats och även det av 
föreningen ägda bolaget Visit Blekinge AB. Detta säkerställer tills vidare den regionala 
turismverksamheten genom att Blekinges fem kommuner beviljat basfinansiering under 
en treårsperiod. 
 
Det lokala, destinationsstärkande arbetet relateras till den regionala turismstrategin och 
till Karlshamns kommuns näringslivsprogram. Den lokala utvecklingsplanen för besöks-
näringen revideras 2015. 
 
Processen kring den framtida driften av stug- och campinganläggningarna i Kollevik och 
Långasjönäs har slutförts genom att anläggningarna inför säsongen har överlåtits till 
privata ägare. 
 

                    Arbetsmarknad 

För december 2014 uppgick andelen personer som var öppet arbetslösa eller deltog i 
program med aktivitetsstöd i Sverige till 6,4 %, motsvarande uppgift för 2013 var 6,8 %. 
 
Arbetsmarknadsläget har förbättrats något i länet jämfört med samma tid förra året. I 
december 2014 var i länet totalt 8 291 personer (9,1 %, 16-64 år) arbetslösa och 
sökande i program med aktivitetsstöd. Vid motsvarande tid 2013 var det totala antalet 8 
751 personer (9,5 %), vilket är en minskning med 460 personer (0,4 procentenheter). 
 
Samma jämförelse för Karlshamn visar att totalt 1 604 personer (8,6 %, 16-64 år) var 
arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i december 2014. I december 2013 
var det totala antalet 1691 personer (9,1 %), vilket är en minskning med 87 personer 
(0,5 % procentenheter). 

 

Bostadsmarknad 
Tomtförsäljningar inom Övre Asarumsdalen, Östra Skogsborg och Vettekulla Västra 

har fortsatt och där har totalt nio kommunala tomter för enbostadshus sålts. 

Byggnation av bostäder inom Tegelbruksviken fortgår och alla 13 tomter är sålda.  

Under 2014 har bygglov beviljats för 21 enfamiljshus och 2 flerbostadshus.                     
 
 

Skatteutjämningssystemet 
Skatteverket (RSV) har sammanställt utfallet för den beskattningsbara inkomsten 2013 
enligt 2014 års taxering. Skatteunderlagstillväxten i Blekinge inkomståret 2013 var 
cirka 2,7 %. Den lägsta tillväxten hade Värmland med cirka 2,3 procent medan tillväxten 
i Stockholms län var cirka 4,2 procent, vilket var högst i landet. Blekinge, tillsammans 
med Norrbotten, hade bäst utveckling av skattekraften, det vill säga skatteunderlaget 
per capita. 
 
 

Karlshamns kommuns internationella arbete 
Det internationella arbetet i Karlshamn syftar till att stödja utvecklingsarbetet ute i de 
kommunala verksamheterna. Under våren 2012 antog kommunfullmäktige Karlshamns 
internationella program som klargör övergripande mål och prioriteringar för det 
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internationella arbetet. Under 2014 har vi fortsatt med att stärka kommunikation och 
erfarenhetsspridning av projekt, konferenser och andra aktiviteter med internationell 
koppling (till exempel EU-veckan) och jobbat med våra vänorter.  
 
Vänorter 
Under 2014 har vi inom ramen av Karlshamns 350 års firande haft besök av våra 
vänorter Stade, Svetly, Sopot och Heinola. Politiker och olika föreningar från respektive 
vänort kom till Karlshamn under Östersjöfestivalen och Kulturnatten. De bidrog aktivt 
med musikbidrag, konstutställningar med mera. Representanter för kommunen besökte 
Svetlys Stadsfest i början av juli. 
 
EU-projekt 
Ett fåtal nya EU-projekt startades i Karlshamn under 2014. Det beror på att startskottet 
av den nya EU-programperioden som skulle börja 2014 fördröjdes till slutet av 
2014/början av 2015. Nya möjligheter och nya projekt kommer startas under 2015.  
CLUK II som skulle ha avslutats 2013-12-31 förlängdes och har löpt till och med 2014-
09-30 och avslutades därefter gentemot Tillväxtverket.  CLUK har nu ”flyttats” över till 
NetPort som har ansökt om regionala tillväxtmedel för ett nio-månaders projekt som 
Karlshamns kommun är med och finansierar, både i tid och likvida medel. 
 
Förstudieprojektet ”Hästnäringen i Karlshamns kommun” avslutades 2013-12-31 varav 
anställningen avslutades 2014-01-03 för slutredovisning. Projektet ”Hästnäringen” 
löper till och med 2016-12-31. Under 2014 har en projektledare anställts.  
 
Projektet ”Expansivt Nätverk” leds av Karlshamns kommun i samverkan med Olofström 
och Sölvesborgs kommuner Under året har en projektledare anställts på 20 procent. 
Projektet startade 2014-09-01 och avslutas 2015-06-30.  
 
EU-projektet ELÖV (Etablering Logistik Öst Väst) avslutades 2014-12-31 och har i stort 
sett löpt på enligt plan. Under året har projektet tagit fram en plattform i form av 
Logistik Karlshamn som har använts i marknadsföringen. Två stycken markförsäljningar 
har genomförts under året om sammanlagt 14 588 kvm till Stilleryd Industrier AB och 
Stilleryd Fastigheter AB som dels tagit över en befintlig verksamhet i området som han-
terar återvinningsprodukter och dels kommer att starta en betongtillverkning i områ-
det. Målet som satts till fem nya etableringar för projektet uppnås inte då det kräver mer 
tid och utåtriktad verksamhet för att ytterligare stärka positionen på marknaden.  
 
Under året har Logistik Karlshamn varit drivande i att anordna Hamnens Dag i 
september vilken lockade över 2 000 besökare till hamn och företagare i Stilleryds-
området. Logistik Karlshamn deltog i maj på en stor logistikmässa i Göteborg vilket 
genererade mycket bra kontakter. Marknadsföring har skett genom att skapa relationer 
både med företag i närområdet och med andra logistikområden i södra Sverige. Flera 
olika media har använts för att marknadsföra Logistik Karlshamn samt medverkan på 
logistikseminarier för att skapa relationer i branschen. Projektet anordnande i samver-
kan med Karlshamns Hamn en större logistikkonferens ”Baltic Trade and Transport” i 
december. 
 
 
EU-veckan 
Karlshamns kommun anordnade en föreläsning för allmänheten under EU-veckan med 
tema ”Personligt engagemang och civilkurage” med Brian Palmer. 
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Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2014 
Kommunfullmäktige har 2007-11-30 fastslagit kommungemensamma mål för både 
verksamheten och ekonomin. Uppföljningen av de prioriterade kärnområden och 
utvecklingsområden med kommungemensamma mål presenteras nedan. De finansiella 
målen kommenteras under rubriken ”Finansiell analys”. 

 
Kärnområden 

 

Trygghet, vård och omsorg för barn och äldre 

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

 
Måluppfyllelse: Målet är helt uppfyllt inom BUS-nämndens verksamhet. 

 

Musik erbjuds såväl genom musikskolan som inom fritidsgårdsverksamheten. Inom 
musikskolan fokuseras ökade valmöjligheter för eleverna. Kulturenheten erbjuder olika 
typer av arrangemang med bland annat bio, teater och skapande. 

 
”Prova på”-aktiviteterna fortsätter i samarbete med föreningslivet och innehåller flera 
möjligheter, exempelvis föreningsringen (här kan ungdomar utan kostnad testa nya 
idrotter) och lovaktiviteter (ett stort utbud erbjuds av kultur- och idrottsaktiviteter 
under alla lov i kommunen). Kofsaprojektet utvecklas med medel från Länsstyrelsen och 
är också ett alternativ för ungdomar som vill prova nya aktiviteter. 
 
Målet är helt uppfyllt inom Kulturnämndens verksamhet. Arbetet med barn och unga är 
en prioriterad verksamhet och fortsätter med bland annat babycafé, lovaktiviteter och 
familjeföreställningar av teater och musik. Filmrullen, barnens filmstudio, visar film för 
barn på stadens biograf. Verksamheten har utökats med Minibio, Nalleövernattning och 
Mitt i veckan mys för förskolebarn. Bokjuryn, ett läsprojekt, har genomförts i område 2 
med deltagande barn och ungdomar i åldrarna 3-16. Bokcirklar för ungdomar 13-16 år 
pågår. Familjedagen Lilla kulturdagen på Lokstallarna i oktober, är ett mycket uppskat-
tat och välbesökt arrangemang i samarbete med föreningar och studieförbund. 
Satsningarna på Lokstallarna bland annat med wifi, har inneburit att platsen blivit mer 
attraktiv för barn och unga. Omarbetningen av årsanslagen till kulturföreningar har 
förtydligat inriktningen mot barn och unga.  
 
Helt uppfyllt inom Fritidsnämndens verksamhet.  
På den populära spontanidrottsplatsen vid Österslätt har fritidsenheten i samarbete 
med Östersjöfestivalen bidragit till att ett läger för unga skateboardåkare har 
genomförts under 2014. 
Under våren genomfördes en stor föreningsmanifestation på Vägga IP och stortorget i 
samarbete med arrangemangssamordnaren och Sparbanken i Karlshamn.  
Arbetet med en ny spontanidrottsplats på Asarums IP har påbörjats under hösten 2014. 
Den beräknas stå klar till sommaren 2015. 
 
Under hösten påbörjades också arbetet med det nya strandbadet vid Väggabadet. 
Tolv föreningar har medverkat i Föreningsringen, där ungdomar under en period kan 
delta i föreningens aktiviteter kostnadsfritt. Sammanlagt deltog 230 ungdomar. 
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Prova-På dagar har anordnats i Väggaområdet där ungdomarunder skoltid har möjlighet 
att prova olika föreningsaktiviteter. Sammanlagt deltog 400 elever. 
 
Mål: Strävan ska vara att rersurser finns tillgängliga för att stödja 
invånare med särskilt behov. 
 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt inom utbildningsförvaltningens verksamhet. 
 
Ekonomiska och kompetensmässiga resurser finns tillgängliga för barn och elever i 
behov av särskilt stöd inom förskola, grundskola och gymnasieskola. För att öka 
måluppfyllelsen och stödja barn och elever i behov av särskilt stöd krävs bland annat 
specialpedagogisk kompetens, en väl fungerande organisation och flexibilitet i 
arbetssätt.  
 
Målet är helt uppfyllt inom Kulturnämndens verksamhet. Bibliotekens service med 
talböcker och andra anpassade medier för lässvaga är väl inarbetad och utnyttjas av 
både unga och gamla med särskilda behov. E-böcker, egen nedladdning och strömmande 
ljudböcker är ett hjälpmedel för målgruppen. Stadsbiblioteket erbjuder datorer utrusta-
de med specialprogram för ökad tillgänglighet.  
 
Bibliotekets service Boken kommer vänder sig till de som på grund av långvarig sjuk-
dom, ålderssvaghet, rörelsehinder eller annat handikapp har svårt att ta sig till biblio-
teket. 
 
Det stora utbudet av dagstidningar och tidskrifter ses av många äldre besökare som en 
stor tillgång. 
 
Målet är helt uppfyllt inom omsorgsnämndens verksamhet. Utifrån de lika insatser som 
verksamheten erbjuder, både som beviljade insatser och service, har den enskilde möj-
lighet att få stöd och hjälp. 
 
I KKIK 2014 anges i mått 8, väntetid i snitt i antal dagar för ekonomiskt bistånd vid 
nybesök, att handläggningstiden i Karlshamn i snitt är 13 dagar (16 dagar år 2013).  
 
I KKIK 2014 anges i mått 30, andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år 
efter avslutad insats/utredning i Karlshamn är 64 % (63 % år 2013). 
I större delen av omsorgsnämndens verksamheter används stödbehovs- eller 
vårdtyngdsmätningar för att tillse att resurser finns för invånare med särskilt behov. 
Som grund för mätningarna ligger genomförandeplaner och enligt omsorgsnämndens 
mål ska genomförandeplaner tas fram tillsammans med den enskilde eller dennes 
företrädare och de ska inte vara äldre än sex månader. 
 
Mål: De äldre ska ha rätten att vårdas med värdighet och integritet utgående från 
social och ekonomisk rättvisa.  

 

Måluppfyllelse: Målet är helt uppfyllt.  
 
De etiska riktlinjerna som är antagna av omsorgsnämnden ligger till grund för 
verksamhetens arbete. Verksamheterna arbetar kontinuerligt och fortlöpande med 
utveckling och säkerställande av genomförandeplaner, kontaktmannaskapet och 
medarbetaransvaret. Att alltid möta den enskilde med respekt utifrån varje individs 
individuella förutsättningar, behov, förmågor och önskemål är grunden i arbetet. Den 
nationella värdegrunden, som är en del av socialtjänstlagen, ska vara väl förankrad och 
tillämpas inom verksamheterna. Arbetet med värdegrundsledare pågår. 
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Mål: Äldreomsorgen ska präglas av trygghet och omtanke i vardagen. Hänsyn ska 
tas till de äldres behov av friskvård i olika former. 

 

Måluppfyllelse: Målet är helt uppfyllt. 
 
I KKIK för 2014 redovisas att 87 % (85 %) av boende i särskilt boende för äldre och 91 
% (90 %) av hemtjänsttagarna är nöjda med verksamheten. Serviceutbudet i hemtjänst 
ligger på 76 % (73 %) av max men resultatet dras ner av frågor som inte ligger inom 
omsorgsnämndens verksamhetsområde. För LSS ligger serviceutbudet på 88 % (89 %) 
av max och för särskilt boende för äldre på 69 % (78 %).  
 
 

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

 

Måluppfyllelse: Målet är helt uppfyllt.  
 
På träffpunkterna erbjuds både aktiviteter som arrangeras av träffpunktssamordnarna 
och aktiviteter som de frivilliga står för. Avlösarteamet erbjuder avlösning i hemmet för 
närstående. Anhörigkonsulent stöttar anhöriga som vårdar en närstående i hemmet. 
Dagverksamhet finns på Tärnan och Forsgården för personer med demenssjukdom. 
Hemtjänsten fortsätter sin utveckling av resursfördelning för att fördela 
personalresurser utifrån beviljade hemtjänstinsatser och bedömd tid. Bärande för 
hemtjänsten är att bedriva en verksamhet med god kvalitet utifrån brukarperspektiv, 
verksamhetens resursfördelningssystem och en god arbetsmiljö för medarbetarna. 
 

 

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

 

Måluppfyllelse: Målet är helt uppfyllt.  
 
Det finns inga intressenter för att driva verksamhet inom ramen för familje- eller 
personalkooperativ eller andra icke vinstdrivande alternativ. Samverkan sker med RIA, 
AA, Sällskapet Länkarna, Kvinnojouren, Röda korset och Svenska kyrkan.  

 
 

Utbildning  
 

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

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt.  

Bedömningen grundas på brukarnas upplevelse av god omsorg och att plats erbjuds 
inom den av nämnden beslutade tidsgränsen på tre månader. Genom det systematiska 
kvalitetsarbetet ska eventuella skillnader i kvalitet mellan förskolor och inom förskolor 
identifieras och utvecklingsarbete ska bedrivas på huvudmannanivå och på respektive 
förskola. 
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Mål: Goda omsorgs- och utbildningsmöjligheter ska finnas för kommunens barn 
och ungdomar med ett elevperspektiv 1-20 år. Genom samverkan mellan de olika 
skolformerna ska det livslånga lärandet främjas. 
 
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. 

Samhällsförändringar leder till ökade krav på verksamheterna att ge god omsorg genom 
att stödja barns och ungdomars sociala utveckling. Fritidshemmen bidrar till lärande 
och utveckling efter skoltid. Ur ett elevperspektiv finns goda utbildningsmöjligheter då 
kommunen har en hög andel pedagoger med högskoleutbildning. Det finns flera projekt 
som understödjer 1-20 årsperspektivet; till exempel NO-/teknikgruppen med 
representanter från förskola, särskola, grundskola och gymnasium eller SKL PISA 2015 
matematiksatsning, som bland annat innebär att utvecklingspedagoger skapar 
mötestillfällen för lärare från olika stadier att träffas och diskutera pedagogiska och 
didaktiska utmaningar. På flera håll är frågor som rör elev- och föräldrainflytande 
aktuella. Genom ökade krav på systematisk uppföljning av verksamheten, blir 
resultatanalys och prioriterade utvecklingsinsatser till gagn för eleverna. 

 
 
Mål: Strävan ska vara att resurser ska finnas så att alla elever kan uppnå 
godkända betyg. 
 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. 
 
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 
sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 
så långt som möjligt enligt utbildningens mål (Skollag 2010:800). Alla elever ska ges 
förutsättningar att nå godkänt betyg i samtliga ämnen. Detta får inte vara en fråga om 
resurser. Inom verksamheterna pågår ett kontinuerligt arbete som syftar till att 
tillgängliga resurser ska användas så effektivt som möjligt. I detta arbete ingår bland 
annat att bibehålla och nyanställa kompetenta och välutbildade pedagoger, ha en väl 
fungerande och flexibel organisation, optimal lokalanvändning och att regelbundet och 
systematiskt erbjuda kompetensutveckling i riktning mot det förändrade uppdraget. 
Meritvärdet i årskurs 9 ligger i paritet med jämförbar kommungrupp men under riket. 
Med tanke på kommunens förutsättningar borde meritvärdet ligga något högre och ett 
systematiskt kvalitetsarbete ska medföra högre måluppfyllelse i verksamheten. 
 
Delvis uppfyllt inom gymnasienämndens verksamhet. Redovisad statistik gäller 
avgångskullen som började 2011 vilket innefattar samtliga kurser, klasser och program. 
Drygt 94 % av eleverna fick betyget E eller högre. Totalt sattes 8 426 betyg under dessa 
tre år och av dem var 465 betyget F. 

 

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

Måluppfyllelse: Målet är helt uppfyllt. 
 
I Karlshamns kommun finns en föräldrakooperativ förskola med 19 platser. 
Kooperativet har inga planer på utvidgning av verksamheten. Uppföljning visar att 
familjekooperativet väl kompletterar och utgör ett alternativ till den kommunala 
förskolan. 
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Mål: Ett utvidgat samarbete med andra utbildningsgivare och kommuner ska 
åstadkommas och leda till ett brett utbud för elevernas val och en bra utbildning. 
 

Måluppfyllelse: Målet är helt uppfyllt för förskola och grundskola.  
 
Förvaltningen samarbetar med enskilda förskolor genom hantering av ett gemensamt 
kösystem. I kommunen finns fyra fristående grundskolor; Karl-Oskarskolan, Karlshamns 
Montessoriskola, Karlshamns Waldorfskola samt Åryds Friskola. Förvaltningen har 
regelbunden kontakt med de enskilda och fristående verksamheterna genom 
resursfördelning, kompetensutveckling, kvalitetsarbete, insyn och tillsyn. 
 
 

Arbete och integration 
 
Mål: Insatserna enligt visions- och måldokumentet ska bidra till att trygga 
välfärden och sysselsättningen genom att kommunen är attraktiv för såväl 
arbetskraft som företag. 

 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt.  
 
När det gäller högskoleutbildning bedrivs det genom Lärcenter distansutbildning 
tillsammans med Linnéuniversitetet. 

 
 
Mål: Karlshamn ska präglas av lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för 
alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Samhällsgemenskapen ska utgå från 
ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av grundläggande 
demokratiska värderingar. 

 

Måluppfyllelse: Målet är helt uppfyllt inom omsorgsförvaltningens verksamhet.   
 
Myndighetsutövningen är lagstyrd och det gäller samtliga personer oavsett etnisk och 
kulturell bakgrund. Ingen skillnad görs utifrån insatser, bedömning och beslut. Detta 
mål är ständigt i fokus för arbetet eftersom de personer som kommer i kontakt med 
socialtjänsten oftast är i en utsatt situation. 
 
Målet är helt uppfyllt inom Kulturnämndens verksamhet. Aktiviteter för barn och unga 
sker dels genom läsfrämjande samarbeten med skolan och genom kulturarrangemang 
för skolan, dels genom kulturaktiviteter på fritiden, fria för alla. Biblioteken i Karlshamn 
är öppna demokratiska rum med fri tillgång till läsande, lärande och information, i 
funktion av kulturellt centrum och social mötesplats. Tillgången till wifi har genererat 
nya besökare. Kulturhuset Lokstallarna och biblioteken i Karlshamn är mötesplatser 
som möjliggör aktiviteter som kan öka interaktionen mellan grupper. 
 

 

 

Utvecklingsområden 
 

Tillväxt och näringsliv 
 
Mål: Satsningen på högskola och eftergymnasial utbildning ska fortsätta med 
inriktningsmålet att till 2017 uppnå 2000 studenter. 
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Måluppfyllelse: 480 studenter fram till den siste december. Målet är reviderat till 750 
studenter 2020. 
 
Mål: Företagsutvecklingen genom kompetensutvecklingsprojektet Net Port ska fortsätta 
med inriktningsmålet att 2017 uppnå 1000 nya arbetstillfällen samt 100 nya företag 
inom Net Ports fokusområden. 

 
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. 
 
Fram till den 31/12 2014 har det sammanlagt skapats 540 nya arbetstillfällen och 119 
nya företag.  

 
 

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

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. En förstudie har upprättats för sträckan 
Älmhult-Olofström och för sträckan Olofström-Blekinge kustbana har en 
järnvägsutredning utförts. Arbetet har letts av Trafikverket i samarbete med en 
intressegrupp bestående av regioner, kommuner och näringsliv. 
Projektet kom inte med i den nationella infrastrukturplanen 2014-2025. Inför 
regeringsbeslutet bedrevs ett intensivt arbete att sprida kunskap och att påverka.  
Under hösten, efter beslutet, har intressegruppen startat ett arbete inför nästa revidering 
av den nationella infrastrukturplanen. 
 
 
Mål: Ansträngningar ska göras för bättre kommunikationer och utbyggnad av 
E22:an och Tvärleden med inriktningsmålet att nämnda vägar är i drift 2017. 
 
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt.  
 
Utbyggnaden av E22 Sölve-Stensnäs är klar och invigdes den 3 december 2014. 
Nu kommer befintlig väg, som inte är europaväg längre, att åtgärdas och kompletteras 
med gång- och cykelväg. På Tvärleden återstår sträckan förbi Lönsboda att åtgärda. 
Sträckan mellan Karlshamn och Halmstad är skyltad som riksväg 15. 
 
 
Mål: Arbetet enligt det näringslivspolitiska programmet ska utvecklas vidare. 
Programmets innehåll ska ses över. Näringslivets internationalisering ska belysas 
och tas tillvara. 
 
Måluppfyllelse: Målet är helt uppfyllt. 
 
Programmet har setts över och Kommunfullmäktige antog ett nytt program 2014-04-07. 
 
Mål: Karlshamn ska utvecklas vidare som charmigt upplevelsecentrum för handel 
och nöje. 
 
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt.  
Arbetet pågår kontinuerligt inom Kulturnämndens verksamhet. Kultur- och 
biblioteksenheten arbetar dels med egna kulturella arrangemang, men framför allt 
genom att ge stöd till de ideella föreningar som med stor kraft fyller kommunen med 
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kulturell mångfald. Detta har stor betydelse för att ge en positiv upplevelse av 
Karlshamn och bidrar till ökad turism. 
 
Mål: Utvecklingsarbetet med att etablera företag i Stillerydsområdet ska 
accelerera med inriktningsmålet att uppnå minst 500 nya arbetstillfällen 2017 
inom transport- och logistikbranschen, tillverkningsindustrin, verksamheter med 
internationell prägel med mera. 
 
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. 
 
Arbetet pågår kontinuerligt. Under året har en plattform ”Logistik Karlshamn” använts i 
marknadsföringen. Två stycken markförsäljningar har genomförts under året i Stilleryd. 

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

 
Måluppfyllelse: Målet är delvist uppfyllt för turismen.  
 
Det löpande, dagliga arbetet med information och kommunikation via exempelvis 
hemsida, internet och trycksaker leder till att målet delvis är uppfyllt. 
 
Samverkan med aktörerna i Karlshamn genom regelbundna möten och gemensamma 
aktiviteter stärker destinationsutvecklingen. 
 
I det regionala arbetet har den ideella föreningen Visit Blekinge bildats och även det av 
föreningen ägda bolaget Visit Blekinge AB. Detta säkerställer tills vidare den regionala 
turismverksamheten genom att Blekinges fem kommuner beviljat basfinansiering under 
en treårsperiod. 
 
Det lokala, destinationsstärkande arbetet relateras till den regionala turismstrategin och 
till Karlshamns kommuns näringslivsprogram. Den lokala utvecklingsplanen för besöks-
näringen revideras 2015. 
 
Processen kring den framtida driften av stug- och campinganläggningarna i Kollevik och 
Långasjönäs har slutförts genom att anläggningarna inför säsongen har överlåtits till 
privata ägare. 

 
 

Attraktivt boende 
 
Mål: Kommunen ska erbjuda attraktiva miljöer där livskvalitet och trygghet kan 
kombineras med ett bra boende, arbete och studier. Bostadsmarknaden ska 
erbjuda möjligheter till ökad inflyttning. 
 
Måluppfyllelse: Målet är helt uppfyllt inom Byggnadsnämndens verksamhet. 
 
Under de senaste åren har vi tagit fram flera detaljplaner som möjliggör nya bostäder.  
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Delvis uppfyllt inom Kulturnämndens verksamhet.  
Två nya lokalbibliotek har öppnats, vilka utgör en viktig resurs för att profilera orterna 
och stärka den lokala identiteten. Biblioteksverksamheten är uppskattad och tjänsterna 
efterfrågade av många. Genom stöd till kulturföreningar i kommunens alla delar, egna 
kulturella arrangemang och samarbete med länsorganisationer inom kultursfären pågår 
arbetet för att erbjuda kommuninvånare i alla åldrar ett brett utbud av 
kulturupplevelser.  
 
Mål: Det ska finnas lägenheter och tomter som ger möjligheter till ett blandat 
boende som stämmer väl överens med efterfrågan. 
 
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt inom Byggnadsnämndens verksamhet. 
 
Det finns fortfarande behov att skapa förutsättningar att etablera olika typer av 
äldreboenden, vårdboenden i och utanför Karlshamn samt skapa förutsättningar för 
hyres- och bostadsrätter i centrala lägen.  
 

 

Mål: Inom 10 år ska cirka 1 000 nya bostäder uppföras. I befintlig bebyggelse på 
landsbygden och i kustremsan ska förtätning ske. 
 

Måluppfyllelse: Målet är helt uppfyllt inom Byggnadsnämndens verksamhet. Utifrån 
planeringsperspektiv finns det förutsättningar att upprätta många nya detaljplaner som 
stödjer denna utbyggnadstakt. Förutom kommunens markinnehav och de privata 
aktörers vilja att utveckla påverkar marknadskrafter, befolkningsutveckling och den 
pågående urbaniseringen huruvida kommunen kan leva upp till det uppsatta målet.   
 

 

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

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt.  
 
Kommunen har en väl fungerande personalklubb som erbjuder varierade aktiviteter för 
de anställda. Flexibla arbetsförhållanden och möjlighet till önskad sysselsättningsgrad är 
frågor som det regelbundet arbetas med. Hög delaktighet, arbetsglädje och ett 
framgångsrikt ledarskap, koppling mellan utbildning och lön är viktiga frågor som 
ständigt är i fokus och som kan komma att bli ännu viktigare i framtida rekryteringar. 
Den sista delpunkten angående att kommunen ska rankas som en av landets bästa 
arbetsgivare är svår att besvara då det inte går att mäta. 
 
 
Mål: Kommunens verksamheter ska drivas i en anda av god ekonomisk 
hushållning och flexibilitet. Ekonomisk balans mellan kommunens intäkter och 
kostnader utgör då en lägsta nivå i kommunens ekonomi. 
 
Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt.  
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Årets resultat är negativt, -13,9 mnkr. Se Finansiella analys sidan 26 och Avstämning av 
finansiella mål sidan 34. 
 
Mål: Kostnader ska anpassas efter intäkterna och resursstyrning råder. Ekonomin 
sätter ytterst gränsen för det totala verksamhetsutrymmet om det uppstår 
konflikt mellan mål och resurser. 
 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 
 
Se Finansiella analys sidan 26 och Avstämning av finansiella mål sidan 34. 
 
 

Övriga kommunala mål (redovisas i separat bilaga till årsredovisningen) 
Kommunfullmäktige har utöver ovan antagit mål och riktlinjer för vissa geografiska 
områden alternativt kompetensområden. Dessa beskrivs närmare i: 
 

Skärgårdsprogram Handlingsprogram för landsbygd 
Internationellt program Kulturprogram 
Demokratiprogram Program- Boende för äldre på egna villkor 
Näringspolitiskt program Folkhälsoprogram 
Integrationspolitiskt program Handlingsprogram för hållbar utveckling            
Program- Hälsofrämjande och 
förebyggande insatser för barn och 
ungdomar (del av 
Folkhälsoprogrammet) 

 

 
 

Hållbar Utveckling 
Kommunens arbete med hållbar utveckling redovisas i separat bilaga till 
årsredovisningen. Denna bilaga benämns ”Redovisning av indikatorer med tillhörande 
trender för Karlshamns kommuns arbete med hållbar utveckling”. 
 
 

Kommunens Kvalitet i Korthet - resultatsammanställning 2014 

 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för 
kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Under 2014 har drygt 
220 kommuner deltagit i KKiK. Resultaten ger möjlighet till jämförelser med andra kommuner. 

 

De 25 % som placerat sig högst 

De 50 % som placerat sig i mitten 

De 25 % som placerat sig lägst 
 

1. Tillgänglighet 
Att snabbt och utan besvär få tag på rätt handläggare och få en enkel fråga besvarad via e-post 
eller telefon i rimlig tid, eller hur många timmar simhallen och biblioteket har öppet är 
indikatorer på hur bra, eller mindre bra, den kommunala servicen är. Samma gäller för hur länge 
man får vänta på en plats inom förskola eller till ett äldreboende. 
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Mått 1 - 3 - Att få svar på en enkel fråga 
2011 2012 2013 2014 

Medel 
2014 

Hur många får svar på en enkel fråga via e-post inom två 
arbetsdagar? 67% 81% 83% 89% 83% 

Hur många får ett direkt svar på en enkel fråga via telefon? 
48% 33% 37% 56% 49% 

Hur många uppfattar att de får ett gott bemötande när de ställt 
en enkel fråga via telefon? 83% 83% 90% 70% 86% 

 
Tillgänglighetsundersökningen utförs av ett externt företag som under en period skickar e-post till 
kommunens centrala e-postadresser och ringer samtal till handläggare via kommunens växel. De 
gör också en bedömning över hur trevligt bemötande man får.  
Karlshamns kommun jobbar ständigt med arbetsformer och rutiner för hur telefon och e-post ska 
hanteras för att förbättra tillgängligheten. 
89 % (83 %)av mailen till Karlshamns kommun besvarades inom två arbetsdagar jämfört med 83 
% i snitt för andra kommuner. 83 % av mailen till Karlshamns kommun besvarades inom ett dygn. 
Bäst resultat i Karlshamn visade bygglovsenheten, LSS-verksamheten samt kultur och fritid med 
100 % svar inom två dagar. 
Andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare via telefon är 56 %. Resultatet är mycket 
bättre än förra året (37 %) och ligger över medel i riket. Bäst är Individ- och familjeomsorg och 
gator och vägar med 75 % lyckade kontaktförsök med en handläggare. 
Bemötandet från personalen i samtal som besvarats i telefon har sjunkit i förhållande till tidigare 
år och till medel i riket. Verksamheter där Karlshamn tidigare har legat på 100 % av gott 
bemötande har inte lyckats lika väl i årets mätning. Bäst har förskola och grundskola lyckats med 
83 %. 

 

Mått 4 - Hur länge är det öppet? 
2011 2012 2013 2014 

Medel 
2014 

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och 
återvinningsstationen öppet utöver tiden 8-17 på vardagar?      47 tim. 63 tim.  48 tim. 

 
      Karlshamn ligger högt över medel i riket, 63 timmar mot 48 timmar. Huvudbiblioteket och simhallen 

ligger i överkant i det gula fältet medan återvinningsstationen har öppettider som motsvarar de 25 % 
bästa kommunerna. 

  

Mått 5 - 6  - Hur länge måste man vänta? 
2011 2012 2013 2014 

Medel 
2014 

Hur många av de som fick plats på förskolan erbjöds plats den 
dag de önskade? 90% 89% 86% 85% 67% 

Hur många dagar i snitt var väntetiden för de som inte fick plats 
i förskolan på det datum de önskade?  25 18 9 10 21 

 
Att få plats på förskolan den dag man önskar gäller för flertalet i Karlshamn. Resultatet är långt 
över medel i riket. Väntetid för övriga var tio dagar jämfört med 21 dagar i genomsnitt för de 
deltagande kommunerna. 

 

Mått 7  - Hur länge måste man vänta? 
2011 2012 2013 2014 

Medel 
2014 

Hur många dagar i snitt var väntetiden för att få en plats på ett 
äldreboende från ansökan till erbjudande om en plats? 32 61 59 56 52 
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Ett tjugotal ärenden med lång väntetid drar ner resultatet 2014. Fler personer tackar nej till erbjuden 
plats än tidigare år. Andelen ytterfall det vill säga de som väntat mer än 90 dagar, motsvarar 7%. 
Medelvärdet i riket för andelen ytterfall är 20%. 

  

Mått 8 - Hur länge måste man vänta? 
2011 2012 2013 2014 

Medel 
2014 

Hur många dagar i snitt är handläggningstiden för att få 
ekonomiskt bistånd (socialbidrag) vid nybesök?  13 5 16 13 16 

 
      Karlshamns resultat är bättre än medel i riket, 13 dagar jämfört med 16 dagar. Vanligaste orsaken till 

lång handläggningstid är att ansökan inte är komplett och/eller att den enskilde väljer att inte skicka in 
underlag. 

  

2. Trygghet 
      

       

Mått 9 - 10 - Trygghet 
2011 2012 2013 2014 

Medel 
2014 

Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen? 
index 

55 
index 

57 
index 

57 
index 

62 
index 

61 

Hur många vårdare besöker en äldre person med hemtjänst 
under en 14-dagarsperiod? 12 13 15 16 15 

       Enligt den senaste medborgarundersökningen, våren 2014, känner sig nu invånarna mer 
trygga i Karlshamn. 

  2014 års resultat visar att antalet personal som en brukare möter i sitt hem under en 14-
dagars period har ökat. Antalet brukare med dubbelbemanning har fortsatt att öka vilket ger 
en ökning av antal personal hemma hos brukare. Andelen ytterfall, det vill säga brukare som 
möter fler än 20 vårdare under 14 dagar, är 21% i Karlshamn och 15% i medel i riket.  

   

Mått 11 - Trygghet 
2011 2012 2013 2014 

Medel 
2014 

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? 
Planerad bemanning 5,5 5,4 5,6 5,4 5,4 

Hur många närvarande barn per personal är det i kommunens 
förskolor? 4,2 4,6 4,3 4,2 4,3 

 
      I resultatsammanställningen redovisas två mått på antalet barn per personal i kommunens förskolor. Det 

ena måttet utgår från den planerade personaltätheten och det andra utgår från den faktiska närvaron. 
Detta avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. 

 Måtten tar inte hänsyn till personalens kompetens. Karlshamns kommun har en jämförelsevis hög andel 
anställda med pedagogisk högskoleutbildning i förskolan (76 % 2012 i jämförelse med 53 % i samtliga 
kommuner). Personalens pedagogiska kompetens har stor betydelse då förskolans pedagogiska uppdrag 
och betydelse för barnens kunskapsutveckling lyfts fram i den nya skollagen och den reviderade läroplanen 
för förskolan. 
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3. Din delaktighet och kommunens information 
      

       

Mått 12-13 - Din delaktighet och kommunens information 
2011 2012 2013 2014 

Medel 
2014 

Valdeltagande i senaste kommunvalet 
inget 

val 
inget 

val 
inget 

val 83,6 83,2 

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 
77% 74% 78% 77% 78% 

 
      I Karlshamn röstade 83,6% av medborgarna i senaste kommunvalet vilket är lite 

högre än i riket i snitt. 
   Information till medborgarna via internet har fått allt större betydelse. Fler söker information om till 

exempel förskolor, grund- eller gymnasieskolor när föräldrar vill ha en plats för sitt barn och anhöriga eller 
den äldre själv vill välja ett äldreboende. Sveriges Kommuner och Landsting, som sedan 2009 har granskat 
kommunernas webbplatser, konstaterar att kommunerna är på god väg att utveckla sina webbplatser. Ett 
antal förbättringsområden kan dock identifieras. 

 Undersökningen visar att genomsnittskommunen svarar på 78 % av de cirka 200 frågor där svar ska kunna 
hittas inom två minuters sökning på kommunens webb, Karlshamns kommuns resultat är 77 %. 
 

 

Mått 14 - 15 - Din delaktighet och kommunens information 
2011 2012 2013 2014 

Medel 
2014 

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i 
kommunens utveckling? 52% 46% 40% 59% 53% 

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande 
över kommunens verksamhet? 

Index 
40 

Index 
40 

Index 
40 

index 
43 

index 
40 

 
      Syftet med måttet är att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning på att 

skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. Kommunen har 
genomfört en självgranskning utifrån ett antal aktiviteter för medborgarkontakter. 
Karlshamn har ett mycket bättre resultat än tidigare år men även här kan 
förbättringsområden identifieras. 

 I medborgarundersökningen ingår ett Nöjd-Inflytande-Index, där medborgarna svarat 
på frågor kring områden Tillgänglighet, Information/öppenhet, Påverkan/inflytande 
och Förtroende. Resultatet i Karlshamn ligger över genomsnittsvärdet för de 
redovisade kommunerna. 
 

   

Mått 16 - 22 - Kostnadseffektivitet - barn och unga 
2011 2012 2013 2014 

Medel 
2014 

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan - i tusen 
kronor? 119 125 127 125 126 

Vilket resultat når folkbokförda elever i årskurs 6 i kommunen i 
de nationella proven?   78% 95% 94% 92% 

Vilket resultat når folkbokförda elever i årskurs 3 i kommunen i 
de nationella proven? 74% 68% 72% 67% 68% 

Behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet, andel av 
folkbokförda elever. 84,6% 84,1% 87,0% 87,5% 86,4% 

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8. Andel 
positiva.   76,1%   76% 

Kostnad per betygspoäng (grundskolan) 
    327 

kr  
    324 

kr  
    335 

kr  347 kr 
368 
kr 
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Andelen elever (folkbokförda) som fullföljer gymnasieutbildning 
i kommunen 79% 84% 82% 81,9% 78,3% 

Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram - i 
tusen kronor 20 17 20 20,6 25,2 

       Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan är i Karlshamn 125 000 kronor per år 
jämfört med medelvärdet 126 000 kr. Uppgifterna tar inte hänsyn till kvalitet eller 
servicenivå i verksamheten. Karlshamns kommun har en högre andel anställda i 
förskolan med pedagogisk högskoleutbildning än i riket i stort. Karlshamn har under 
den aktuella perioden erbjudit dygnet runt verksamhet vid behov för barn upp till 13 
år och skolbarnsomsorg i max tio timmar/vecka för barn till arbetssökande. 

 Andelen behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram.  
Detta är inte något samlat mått på behörigheten till gymnasiet. I den nya gymnasieskolan 
behövs godkända betyg i fler ämnen än tidigare. För yrkesprogram behövs godkänt i 
ytterligare fem ämnen och för högskoleförberedande program behövs godkänt i ytterligare nio 
ämnen. De nio ämnena skiljer sig åt mellan de olika högskoleförberedenade programmen. Det 
går inte att jämföra behörighetssiffror från 2010 och tidigare. 

  Elevers syn på skolan och undervisningen kommer från elevundersökning från Sveriges 
Kommuner och Landsting. Karlshamn har inte deltagit i undersökningen.  
 

  

Mått 23 - 25 - Kostnadseffektivitet - Särskilt boende 
2011 2012 2013 2014 

Medel 
2014 

Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende finansierat av 
kommunen, - sammanvägt resultat bestående av olika faktorer? 92% 96% 78% 69% 66% 

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende - i tusen 
kronor? (1) 617 624 683 723 677 
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda 
boende   85% 85% 87% 84% 
(1) Sedan 2013 har beräkningen av individstatistiken av antal brukare i särskilt boende förändrats vilket för 
Karlshamns del inneburit att antalet brukare har minskat (2011= 311 personer, 2012=313 personer, 2013= 290 
personer). 

  
 

     
 

Karlshamn har tidigare tillhört de bästa kommunerna när det gäller serviceutbudet inom särskilt 
boende. För 2013 har resultatet sjunkit. Förändringen beror bland annat på nytillkomna frågor som rör 
internetuppkoppling och vilken tillgång de boende har till TV-kanaler i den egna lägenheten och i 
gemensamhetsutrymmen. Här har Karlshamn låga resultat. 

 

 

Kostnaden per plats i särskilt boende är hög i Karlshamn i förhållande till andra kommuner men 
kostnadsutvecklingen i Karlshamn var 5,9% och i riket 9,4% jämfört med 2013.  
87% av brukarna är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende jämfört med medelvärdet på 84% 
i riket. 
 

 

 

Mått 26 - 28 - Kostnadseffektivitet - Hemtjänst 
2011 2012 2013 2014 

Medel 
2014 

Vilket serviceutbud finns inom hemtjänsten finansierat av 
kommunen, - sammanvägt resultat bestående av olika faktorer? 73% 73% 73% 76% 66% 

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen 
- i tusen kronor? (1) 120 121 208 297 249 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst 
  91% 90% 91% 91% 

(1) Sedan 2013 har beräkningen av individstatistiken av antal brukare i hemtjänst 
förändrats vilket för Karlshamns del inneburit att antalet brukare har minskat (2011= 563 
personer, 2012=508 personer, 2013= 487 personer). 
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Serviceutbudet inom hemtjänsten ligger högt i Karlshamn i förhållande till övriga deltagande 
kommuner. I Karlshamn erbjuds dock inte möjlighet att följa med vid dagligvaruinköp utan 
man erbjuds internethandling med hemkörning. Hemtjänsten har inte heller särskilt råd och 
stöd för syn- och hörselskadade. 

 

 

Kostnaden per vårdtagare i hemtjänsten är i Karlshamn hög i förhållande till övriga rapporterande 
kommuner. Behovet av hemtjänst har ökat, äldre personer har ett större behov av 
hemtjänstinsatser 2014 än 2013.  

 

Kostnadsökningen har varit 4,3 % i Karlshamn jämfört med 2,4 % i snitt i riket.  

91 % av brukarna är ganska/mycket nöjda med hemtjänst vilket är lika med medelvärdet i de 
rapporterande kommunerna.  

Mått 29 - Kostnadseffektivitet - Grupp och serviceboende 
inom LSS 

2011 2012 2013 2014 
Medel 
2014 

Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende 
finansierat av kommunen - sammanvägt resultat av olika 
faktorer? 93% 89% 89% 88% 82% 

 
      Serviceutbudet är högt i Karlshamn i förhållande till snittet i riket, 88% jämfört med 82%. Resultatet 

påverkas av brukarnas behov vid mättidpunkten. En fråga där Karlshamn har lägre resultat rör 
möjlighet till internetuppkoppling i den egna lägenheten 

  

Mått 30 - Socialtjänstens ungdomsarbete 
2011 2012 2013 2014 

Medel 
2014 

Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad 
insats/utredning 67% 

 
63% 64% 78% 

 
      Målsättningen är att kommunens utredning och insatser ska leda till att den enskilde ungdomen inte 

behöver fortsatt stöd från socialtjänsten. Ett arbete är påbörjat med brukarundersökningar bland 
ungdomar över femton år. Dessa brukarundersökningar är tänkta att göras kontinuerligt för att nå 
målgruppen och utvärdera och förbättra val av insats och bemötande. 

  

5. din kommun som Samhällsutvecklare 
      

       

Mått 31 - 34 - Arbetstillfälle och företagande 
2011 2012 2013 2014 

Medel 
2014 

Andelen förvärvsarbetande i kommunen 
75,7% 76,6% 76,2% 76,0% 78,5% 

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? 
    3,2% 3,1% 4,1% 

Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i 
kommunen? 5,7 5,5 4,4 3,8 4,9 

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om 
kommunens service för företagen?     

Index 
73 

Ingen 
mätn. 

Ingen 
mätn. 

 
      Andelen förvärsarbetande i kommunen har legat på ungefär samma nivå de senaste åren. Karlshamn 

når inte upp till medelvärdet på 78,5%. 
 Karlshamn har en relativt låg andel som fått försörjningsstöd under året i 

förhållande till medel i riket. 
   Antal nya företag som startats är den lägsta nivån under de senaste fem åren och ligger under 

medelvärdet i riket. 
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Mått 35 - Folkhälsa 
2011 2012 2013 2014 

Medel 
2014 

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? 6,6 8,1 8,6 9,6% 9,3% 

 
      Sjukpenningtalet har ökat i Karlshamn men så har även skett i 

övriga kommuner. 
     

Mått 36 - 39 - Miljö 
2011 2012 2013 2014 

Medel 
2014 

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av 
hushållsavfall?   49% 58% 53% 36% 

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala 
bilar? 47% 44%   45% 45% 

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? 10% 18% 16% 22% 20% 

Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och 
leva på? 

Index 
63 

Index 
63 

Index 
63 

index 
66 

index 
60 

    
   Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete för att minska användning av ändliga resurser och 

öka återvinningsgraden. Karlshamn placerar sig som nummer sju bland de 184 deltagande 
kommunerna. I Blekinge är Sölvesborg bäst, nummer fem och Olofström placerar sig som nummer sex. 

 Andelen miljöbilar i förhållande till totala antalet bilar har legat konstant de senaste åren och ligger i 
nivå med snittet i riket. 

 Andelen inköpta ekologiska livsmedel var under mätperioden januari - juni 2014 22 % vilket är en 
ökning mot tidigare och också över medelvärdet på 20 %. 

 Senaste medborgarundersökningen visar att kommuninvånarna i ännu högre utsträckning anser 
att kommunen är en god plats att leva och bo i. Årets index är 66 jämfört med förra årets 63 vilket 
kan tolkas som att vårt visionsarbete, alla satsningar på utemiljöer, framtagande av nya tomter 
och utökad medborgardialog (som även har koppling till punkt 14) har resulterat i en positiv 
attitydförändring. 

        

 

 
 
Finansiell analys 

Karlshamns kommun redovisar en finansiell analys enligt RK-modellen. Målsättningen 
är att analysera fyra viktiga perspektiv. Detta för att kunna identifiera ekonomiska 
problem och därigenom klargöra huruvida kommunen har en god ekonomisk 
hushållning. Den finansiella analysen grundar sig på redovisningsåren 2010-2014. 
 
Fyra perspektiv 
Den ekonomiska analysen som redovisas på följande sidor bygger på fyra perspektiv: det 
ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över 
den ekonomiska utvecklingen. 
 

Resultat 
I ett första läge kartläggs årets resultat och dess orsaker. En eventuell obalans, det vill 
säga att kostnaderna överstiger intäkterna eller att rörelseriktning mot obalans sker, är 
en varningssignal. Under detta perspektiv analyseras också investeringar och deras 
utveckling. 
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En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans 
mellan intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur 
stor andel verksamhetens nettokostnader tar i anspråk av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. Kommunens nettokostnadsandel har fram till 2004 legat kring 
hundra procent vilket innebär att kommunens resultat balanserat på gränsen för vad 
balanskravet medger. Mellan 2013 och 2014 har verksamhetens nettokostnader ökat 
med 7,2 procent.  
 
 
       

Resultat  2010 2011 2012 2013 2014 

Skatteintäkter, utjämningsbidrag m m 1 394 1 432 1 475 1 540 1 586 

Balansomslutning 1 496 1 463 1 560 1 689 1 686 

Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 1 341 1 398 1 429 1 495 1 602 

Nettokostnadsandel % (inkl finansnetto) 95 97 97 97    101 

Årets resultat (mnkr) inkl VA 65 37 44 48    -14 

Investeringsvolym (exkl. VA) (mnkr) 79 158 144 253     54 

Självfin.grad av investeringar inkl VA (%) 149 64 78 51    99 
 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag har mellan 2013 och 2014 ökat med 2,8 procent. 
2014 års resultat på minus 14 mnkr utgör -0,9 procent av erhållna skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. 2014 ingår jämförelsestörande poster på + 14 mnkr i kommunens re-
sultat. Exkluderas dessa poster är årets resultat minus 28 mnkr. 
 
Årets investeringar uppgår till 71 miljoner kronor (inklusive VA) och 54 miljoner kronor 
(exklusive VA). Ingen nyupplåning har skett under 2014. Kommunen har totalt 
amorterat 0,5 miljoner kronor vilket är enligt plan.  
 
Balanskravet 
Karlshamns kommun har före 2003 inte uppfyllt det lagstadgade kravet på ekonomi i 
balans. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2003-11-17 har synnerliga skäl åberopats för 
att göra undantag från att återställa balansen med tanke på tidigare års underskott. Den 
närmare motiveringen var att kommunen tidigare byggt upp en stor förmögenhet och 
att man sedan använt den goda soliditeten för att parera, inte alltför långvariga, 
nedgångar i resultatet. Vad gäller resultaten för 2004 till 2013 har balanskravet klarats 
av dessa år, och följaktligen har kommunen inget åtagande om återställande av 
underskott. 
 
Under 2013 beslutade kommunfullmäktige att införa en resultatutjämningsreserv för att 
utjämna intäkter över tid och därmed kunna möta konjunkturvariationer. Enligt beslutet 
är det möjligt att avsätta den del av årets resultat som överstiger en procent av 
skatteintäkter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift. Beslutet gör det även 
möjligt att från år 2010 göra en retroaktiv avsättning. Den samlade avsättningen år 
2010-2013 uppgår till 134,4 mnkr. 
 
Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 0 mnkr, en procent av årets 
skatteintäkter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift (1 586 mnkr) uppgår 
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till 15,9 mnkr. Medel från resultatutjämningsreserven behövs för att klara balanskravet 
2014. Reserver kommer därför att ta i anspråk 13,9 mnkr, vilket innebär att den 
ackumulerade reserven vid årets slut uppgår till 120,5 mnkr. 
 
I tabellen visas prognosen för balanskravsavstämningen år 2014 samt budget 2015. 
Beräkning har även gjorts av resultatutjämningsreserven (RUR) för åren 2010-2012. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 Budget 015 
Skatter, utjämnings-
bidrag, och kommunal 
fastighetsavgift, mnkr 

1 394 1 432 1 475 1 540 1 586 1 648 

1 % av skatter och 
utjämningsbidrag 

13,9 14,3 14,8 15,4 15,9 16,5 

Årets resultat 64,9 37 43,6 47,7 -13,9 0,2 

Realisationsvinster -1,2 -1,2 -0,2 0 -3,0 0 

Realisationsförluster 1,1 0 0 0 2,7 0 

VA 0 1,1 -0,1 0,1 0,3 0 

Krav på återställande av 
tidigare resultat 

0 0 0 0 0 0 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

64,8 36,9 43,3 47,8 -13,9 0,2 

Medel till 
resultatutjämningsreserv 

-50,9 -22,6 -28,6 -32,4 0  

Medel från 
resultatutjämningsreserv 

0 0 0 0 13,9  

Årets 
balanskravsresultat 

13,9 14,3 14,8 15,4 0,0 0,2 

Ackumulerad reserv 50,9 73,5 102,0 134,4 120,5  
                     

 

Kapacitet  
Det andra perspektivet benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här 
redovisas vilken finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju starkare 
kapacitet, desto mindre känslig är kommunen inför kommande lågkonjunkturer. 

 

Kapacitet 2010 2011 2012 2013 2014 

Soliditet % 67 71 69 67 66 

Soliditet % genomsnitt senaste 5 åren 63 65 66 67 68 

Skuldsättningsgrad % 33 29 31 33 34 

Skattesats (primärkommunal i kr) 21,89 21,89 21,89 22,21 22,21 
 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur 
stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. Soliditeten 
uppgick till 66 procent för 2014 vilket är en minskning från föregående år med 1 
procentenheter. Skuldsättningsgraden är ett mått på hur stor andel av kommunens 
tillgångar som är belånade. Skuldsättningsgraden ökar med 1 procentenheter och 
uppgår till 34 procent för 2014.   
 
Skattesatsen har beslutats vara 22,21 kronor, för 2014. Skatteväxling (32 öre) 
genomfördes med landstinget 2013 då kommunerna tog över hemsjukvården. 
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Kommunens skattesats för 2015 är också beslutad oförändrad. Kommunens skattesats 
jämfört med övriga kommuner i Blekinge för år 2014 framgår av följande tabell:  
 

 

Kommun Kommunal skattesats år 2014 

Karlskrona 21,51 

Ronneby 22,36 

Karlshamn 22,21 

Olofström 22,16 

Sölvesborg 22,27 
 
 

Risk 
Med det tredje perspektivet risk avses hur kommunen är exponerad ekonomiskt. En god 
ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i ett såväl kort som medellångt 
perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta ekonomiska problem. Här 
diskuteras också borgensåtagande och kommunens samlade pensionsskuld. 

 

Risk  2010 2011 2012 2013 2014 

Kassalikviditet (%) 21 78 33 26 30 

Finansiella nettotillgångar (mnkr) 70 20 -14 -142 -138 

Låneskuld (mnkr) * 199 197 150 218 218 

Genomsnittlig låneränta (%) 2,97 3,29 3,22 2,51 2,68 

Pensionsåtagande (mnkr) 683 755 750 791 750 

Borgensåtagande (mnkr) 945 1 199 1 402 1 349 1 437 
* nästa års amortering, kortfristig del ingår 
 
Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är kassalikviditet. 
Kassalikviditeten har ökat jämfört med 2013 och uppgår till 30 procent. Trots en 
likviditet under hundra procent bedöms den finansiella beredskapen på kort sikt vara 
tillfredsställande. Förklaringen till detta är att en stor del av kommunens kortfristiga 
skulder utgörs av semesterlöneskuld som inte kommer att omsättas under det närmaste 
året. 2011 löste Stadsvapnet AB lånet på 239 mnkr till kommunen, vilket förklarar den 
höga kassalikviditeten 2011. Om man bortser från semesterlöneskulden uppgår 
kassalikviditeten till 35 procent. 
 
De finansiella nettotillgångarna har förbättrats något, -138 mnkr 2014 vilket ska 
jämföras med -142 mnkr år 2013. Korta fordringar och långa skulder är oförändrade, 
korta skulder har ökat. Långa fordringar är i princip oförändrade. Den långfristiga 
låneskulden är oförändrad, årets amortering enligt plan är 0,5 mnkr. Den genomsnittliga 
låneräntan den 31 december 2014 uppgår till 2,68 procent. 
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Pensionshantering 
 

Pensionsåtagande, inklusive löneskatt (tkr) 2014 2013 
   
Avsättning pensioner 6 440 6 785 
Ansvarsförbindelse pensionsåtagande 749 982 790 781 
   
Totala pensionsförpliktelser 756 422 797 566 
   
Finansiella placeringar, marknadsvärde 0 0 
Återlånade medel 756 422 797 566 

De totala pensionsförpliktelserna har minskat med cirka 41 mnkr sedan 2013. Under 
åren 2005-2007 gjordes förtidsinlösen av ansvarsförbindelsen med totalt 33,8 mnkr 
inklusive särskild löneskatt.  
 
Kommunen har en pensionsavsättning hos KPA Pensionsförsäkring (se not 17 och 20).  
 
Efter år 1998 tillämpar kommunen försäkringslösning för samtliga anställda. 
 

Kommunens borgensåtagande har ökat med 88 mnkr jämfört med 2013 och uppgår till  
1 437 mnkr. Fram till 2011 lånade kommunen ut 239 mnkr till Stadsvapnet AB vilket 
återbetalades under 2011 och ersattes av externa lån. Borgensåtagandena som uppgår 
till 1 437 mnkr är till största delen (1 383 mnkr) hänförbara till kommunens helägda 
dotterbolag. 
 
 

Kontroll 
Med det fjärde perspektivet kontroll avses avslutningsvis hur upprättade ekonomiska 
målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för 
att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så vis 
att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer. 
 

Kontroll 2010 2011 2012 2013 2014 

Budgetavvikelse (mnkr) 
 

28,9 22,9 10,7 25,3  - 5,5 

Årsresultat i % av skatter + bidrag (exkl VA) 
 

4,7 2,7 3,0 3,1 -  0,9 
      
Årsresultat i % av skatter + bidrag (exkl VA)      
genomsnitt senaste 5 åren 3,2 3,2 3,3 3,3 2,5 

 

 
 

Driftredovisning 
I tabellen redovisas i sammandrag nämndernas nettokostnadsutfall och 
budgetavvikelsen för år 2014 samt nettokostnadsutfall för år 2013: 
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Driftredovisning 

Nämnd/ mnkr 
Nettoutfall 

2014 
Budgetav-

vikelse 2014 
Nettoutfall 

2013 
Kommunstyrelse -117 6,0 -112 
Nämnd barn, ungdom, skola -500 -2,8 -478 
Gymnasienämnd -135 1,8 -132 
Nämnd för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 

-37 -0,5 -32 

Kulturnämnd -25 -0,8 -23 
Teknisk nämnd -85 2,5 -64 
Teknisk nämnd VA inkl finans 0 0,0 0 
Byggnadsnämnd -6 1,0 -7 
Fritidsnämnd -48 -0,9 -46 
Omsorgsnämnd -560 -2,9 -531 
Socialnämnd -93 -0,5 -89 
Övriga nämnder  -11 0,4 -9 
S:a nämndernas nettokostnader -1 618 3,4 -1 523 
Finansförvaltning 1 604 -8,9 1 571 
Summa totalt/årsresultat -14 -5,5 48 

 
Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt underskott i förhållande till budget på 
minus 5,5 mnkr, vilket fördelar sig med plus 3,4 mnkr för nämnderna och minus 8,9 
mnkr för finansförvaltningen. På nämndnivå uppvisar kommunstyrelsen, 
gymnasienämnden, tekniska nämnden och byggnadsnämnden positiva budgetav-
vikelser. 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola, nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning, kulturnämnden, fritidsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden 
redovisar negativa budgetavvikelser. Övriga nämnder redovisar tillsammans positiv 
avvikelse. Förklaringar till nämndernas avvikelse framgår av respektive nämnds 
verksamhetsberättelse.  
 
Finansförvaltningens negativa avvikelse på 8,9 mnkr beror huvudsakligen på att 
budgeterad återbetalning av AFA medel inte erhållits.  
 

 

Investeringsredovisning 
 

Nämnd/styrelse, netto i mnkr Budget 2014 Utfall 2014 
Budgetav- 

vikelse 2014 
Kommunstyrelse 40,4 42,9 2,5 
BUS nämnd -15,2 -13,2 2,0 
Gymnasienämnd -4,5 -3,6 0,9 
NAV nämnd -0,6 -0,6 0,0 
Kulturnämnd -0,9 -0,9 0,0 
Teknisk nämnd -88,5 -64,3 24,2 
Teknisk nämnd VA -31,5 -16,9 14,6 
Byggnadsnämnd -0,2 -0,1 0,1 
Fritidsnämnd -43,6 -11,1 32,5 
Omsorgsnämnd -5,6 -2,7 2,9 
Socialnämnd -1,5 -0,6 0,9 
Summa -151,7 -71,1 80,6 
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Årets nettoinvesteringar blev 71,1 mnkr inklusive VA (54,2 mnkr exkl. VA), vilket är 80,6 
mnkr lägre än den budgeterade nivån på 151,7 mnkr.  
 
 

Kort om de största investeringsprojekten 
 

Projekt > 5 mnkr                                   
Årets 

budget 
Årets 
utfall 

Total 
budget 

Totalt 
utfall 

1153 Stenbackanavet inkl inventarier -56,9 -43,2 -195,0 -181,4 

1322 Norra infarten, cirkulation -5,3 -3,1 -5,7 -3,5 

2603 Labbsalar Väggaskolan -6,2 -4,7 -8,3 -4,8 

1520 Åtgärder Vatten -10,8 -8,9 -117,5 -8,9 

1530 Åtgärder Avlopp -16,0 -8,0 -40,4 -8,0 

1540 VA-utbyggnad, netto -2,8 -0,1 -6,6 -0,1 

2596 Träningshall Jössarinken -20,2 -0,2 -32,6 -0,6 
0002 Östra Piren -5,8 -0,3 -23,3 -8,7 

0033 Stilleryd industriområde MOS 43,9 50,0 -146,9 -70,3 

0018 Stilleryd industriområde 7,0 0,9 0,8 -56,1 

0027 Vettekullaområdet        -0,2 -4,6 -6,3 -17,4 

1195 Kultur- och bibliotekshus -4,6 -3,0 -177,3 -4,0 

Totalt -77,9 -25,2 -759,1 -363,8 

 

Kortfattade kommentarer om de största investeringsprojekten  
1153 Stenbackanavet 
Byggnationen av Stenbackanavet som påbörjades våren 2012 fortgick hela året och 
undervisningen i nya lokaler startade höstterminen 2014. Slutbesiktning genomfördes i 
december 2014. 
 
1322 Norra infarten, cirkulation 
Fjärrvärmeledningarna som tidigare låg placerade under den tänkta vägbanken har 
flyttats strax väster om gång- och cykelvägen 2014. Byggnation av ny anslutningsväg 
mellan Nyemöllevägen och Strömmarondellen beräknas färdigställas 2015, men kräver 
ytterligare 1,3 mnkr.  
 
2603 Labbsalar Väggaskolan 
Ombyggnad av labbsalar hus D på Väggaskolan påbörjades 2014. Färdigställandetid 
beräknas vara maj 2015 och projektet följer budgeten av tilldelade medel. 
 
1520 Åtgärder Vatten 
Vattentornet på Pengaberget i Karlshamn har renoverats utvändigt, totalrenovering av 
Ringamåla vattenverk startade under hösten 2014 och förbättringsåtgärder har gjorts 
på Långasjö vattenverk. Åtgärder på ledningsnätet har genomförts bland annat i 
Strömma, på Hunnemaravägen och Ebbarpsvägen. 
 
1530 Åtgärder Avlopp 
Avloppsreningsverken i Sternö och Mörrum samt pumpstationer har genomgått ett antal 
förbättringsåtgärder. Åtgärder har genomförts på ledningsnät bland annat i Strömma 
och på Stationsvägen, Ebbarpsvägen och Kungsgatan.  
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1540 VA-utbyggnad 
Starten av VA-utbyggnad Matvik-Hällaryd har skjutits fram till 2015. Sedan följer 
utbyggnad i Granefors, Brorstorp, Ire, Gustavstorp m.fl. 
 
2596 Träningshall Jössarinken 
Arbetet med att projektera för en ny träningshall vid Jössarinken fortsätter. Då de 
tillstånd och det förarbete som krävs innan själva byggnationen kan inledas kommer att 
ta tid behöver investeringsmedlen flyttas framåt i budgetarbetet. Under 2014 fanns 20,2 
mnkr avsatta i budget för arbetet. Under 2015 kommer uppskattningsvis en miljon att 
behövas. Resten av pengarna kan med fördel läggas in längre fram i budgeten då de 
kommer att behövas då. Av de kvarstående pengar som finns för investeringsprojekt 
2596 begärs 1 mnkr i överskottshantering 2014 och resterande läggs in i budgeten 
längre fram. 
 
0002 Östra Piren 
Under 2014 blev det inte aktuellt att påbörja arbeten på allmän platsmark i anslutning 
till forskarbyns kommande etapputbyggnad. Däremot blir det under 2015 aktuellt att 
genomföra projektering och eventuellt påbörja entreprenadarbeten.  
 
0018 Stilleryd industriområde (Logistik Karlshamn)  
Den norra delen av området, som bland annat omfattar Östersjövägen, var färdigställd 
vid årets början. En väg som anlagts på kvartersmark mellan Östersjövägen i norr och 
Metallvägen i söder i områdets östra kant asfalterades under våren. Infrastrukturen i 
området kan nu anses vara utbyggd. Mindre kompletteringar för anpassning till 
kommande etableringar kan bli aktuella framöver. Två markförsäljningar har 
genomförts och en mindre bostadsfastighet har lösts in. 
 
0033 Stilleryd industriområde MOS (Motor Ways of the Sea – Järnvägsanläggningar 
Stilleryd) 
Utbyggnad av entreprenaden Järnvägsanläggningar i Stilleryd har pågått intensivt under 
ett par år. Entreprenaden har omfattat delarna Bangård, Kombiterminal samt 
Elektrifiering och Renovering av Hamnspår. Vid årets början återstod endast en del 
avslutande arbeten och en slutreglering med entreprenören. Under året har 
kombiterminalen sålts till Karlshamns Hamn.  
 
I den nu avslutade entreprenaden ingick en första etapp av projektdelen Bangård. Reste-
rande del av bangården med utdragsspår, för vilket detaljplaneläggning är en 
förutsättning, kan utföras år 2017 eller senare. 
 
0027 Vettekullaområdet 
Tomtförsäljning pågår och två tomter har sålts under 2014. Anläggande av GC-väg (gång 
och cykelväg) pågår och beräknas vara färdig våren 2015. Försening är föranledd av 
problem med markservitut. 
  
1195 Biblioteks- och kulturhus 
Arbetet med att ta fram bygglovshandling pågår och beräknas vara klart i mitten på 
mars 2015. I samband med framtagande av bygglovshandlingen har husets granskats 
utifrån konstruktiv uppbyggnad och energifråga. Verksamhetens fasta och lösa 
inredning har arbetats igenom i vissa typrum för att fastlägga verksamhetens 
möjligheter att bedriva sina verksamheter. 
 
Arbetet med kultur- och bibliotekshuset är tänkt att därefter fortsätta med framtagande 
av förfrågningsunderlag för totalentreprenad våren 2016, vilket följs av upphandling 
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hösten 2016. 2017 startar med byggarens projektering. Arbete på plats påbörjas i juni 
2017. Till jul 2018 beräknas huset stå färdigt. Verksamheten har tillträde till huset i 
januari 2019 och beräknas starta sin verksamhet i april 2019. 
 
 

Avstämning av finansiella mål  
Under 2013 beslutade kommunfullmäktige att göra avsättningar till en 
resultatutjämningsreserv samt att ändra de finansiella målen.  
 
Av kommunfullmäktige fastställda, reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
framgår att Karlshamns kommun skall i allt eftersträva en välskött ekonomi, och att all 
verksamhet skall bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med 
följande beslutade finansiella mål som gäller för 2014:  
 

Mål: Ekonomi i balans 
Kostnaderna måste anpassas efter intäkterna, och det är resursstyrning som gäller. 
Ekonomin sätter ytterst gränsen för det totala verksamhetsutrymmet, om det blir 
konflikt mellan mål och resurser. 
 

Mål: God ekonomisk hushållning 
Resultatnivån ska uppgå till lägst 2 % av summan av skatte- och bidragsintäkterna 
under en femårsperiod. Soliditeten för kommunen måste uppgå till lägst 60 % i 
genomsnitt under en femårsperiod.  

 

Avstämning av måluppfyllelse 
Målen för en ekonomi i balans uppnås inte under 2014. Resultatet är -13,9 mnkr vilket 
fördelar sig på nämnderna med +3,4 mnkr och på finansförvaltningen med -8,9 mnkr. 
Årets balanskravsresultat är 0 kr efter att 13,9 mnkr tagits i anspråk från 
resultatutjämningsreserven. Mellan 2013 och 2014 har verksamhetens nettokostnader 
ökat med 7,2 procent. Ökningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag har mellan 2013 
och 2014 ökat med 2,8 procent. 2014 års resultat på minus 14 mnkr utgör -0,9 procent 
av erhållna skatteintäkter och utjämningsbidrag. 2014 ingår jämförelsestörande poster 
på + 14 mnkr i kommunens resultat. Exkluderas dessa poster är årets resultat minus 28 
mnkr. 
 
Soliditeten sjunker från 67 till 66 procent, vilket blir 68 % i genomsnitt de senaste 5 
åren, men är fortfarande på en jämförelsevis hög nivå. Investeringsnivån på 71 mnkr är 
lägre än budgeterad nivå, 152 mnkr, under 2014.  Ingen nyupplåning har skett. 
Ansvarsförbindelsen för pensioner, inklusive löneskatt, minskar med 41 mnkr till 750 
mnkr. 
 
Årsresultatet i % av skatter och bidrag i genomsnitt de senaste 5 åren uppgår till 2,5 %.  
 

Sammanställd redovisning 
Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde 2014-05-05 nya ägardirektiv och 
bolagsordningar för de helägda kommunala bolagen. Därmed lades grunden för att 
uppnå målet med att bolagen skall ingå i den kommungemensamma styrprocessen och 
omfattas av samma gemensamma mål och riktlinjer som gäller för andra delar av 
kommunen. Stadsvapnet i Karlshamn AB och kommunledningen har därefter 
intensifierat sitt arbete med att vidareutveckla koncernstyrningen utifrån de politiska 
målsättningarna, varvid strategi- och dialogmöten har genomförts vid upprepade 
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tillfällen med representanter från både bolags- och förvaltningsdelen av 
kommunkoncernen.  
Koncernen Karlshamns kommun omsatte år 2014 totalt 865 mnkr (exkl. skatter och 
generella statsbidrag). Kommunkoncernen, som via moderbolaget Stadsvapnet i 
Karlshamn AB inkluderar de helägda dotterbolagen Karlshamn Energi AB inkl 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB, Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns Hamn AB inkl 
Karlshamns Kajer AB under namnändring, Karlshamnsfastigheter AB samt delägda 
Västblekinge Miljö AB (50 %), gav ett sammanlagt resultat före skatt om -28 mnkr för 
räkenskapsåret 2014. 
 
Räddningstjänsten i Västra Blekinge 0,4 mnkr (0,3), Cura 5,3 mnkr (5,3) samt 
Miljöförbundet Blekinge Väst 1,4 mnkr (- 0,8) har inte konsoliderats i den samman-
ställda redovisningen men ingår i den kommunala koncernen.  
 
Resultaten före skatt uppgick för Karlshamn Energi AB till -3,4 mnkr (12,1), för 
Karlshamnsbostäder AB till 4,9 mnkr (4,6), för Karlshamns Hamn AB till 0,8 mnkr (0,3) 
och för Karlshamnsfastigheter AB till -6,5 mnkr (-6,4).  
 
 

Nyckeltal 2010 2011 2012 2013 2014 

Soliditet (%) 34,0 34,2 33,3 33,6 32,0 

Resultat före extraordinära poster  69 43 33 49 - 28 
 

Soliditeten uppgår till 32,0 procent och är därmed något lägre mot föregående år. 
Soliditetstalet är hänförlig till ett sämre resultat i kombination med en förhållandevis 
måttlig ökning av tillgångsmassan. Soliditeten är högre än de 25 procent som i de 
finansiella målen fastlagts för kommunkoncernen. 
Budget- och prognosavvikelserna för koncernen sammanhänger, förutom avseende 
kommunen, med att Karlshamnsbostäder AB redovisar ett i förhållande till budget 
positivt resultat. Karlshamn Energi AB, Karlshamnsfastigheter AB och Karlshamns Hamn 
AB har inte nått upp till budgeterade belopp. 
 

Ekonomichefens kommentarer 
Årets resultat, - 13,9 mnkr, är 5,5 mnkr sämre än budget. Budgetavvikelsen fördelar sig 
med + 3,4 mnkr på nämnderna och – 8,9 mnkr på finansförvaltningen. 
Finansförvaltningens negativa avvikelse beror främst på att budgeterad återbetalning av 
AFA medel inte erhållits. Investeringsnivån blev 71 mnkr 2014 vilket är 81 mnkr lägre 
än budgeterad nivå. Till följd av lägre investeringsnivå samt god kassalikviditet har 
ingen nyupplåning skett under året. Målet med en ekonomi i balans och god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts på totalnivå efter nyttjande av resultatutjämningsreserven.  
 
Det finansiella målet vad gäller överskott i förhållande till skatteintäkter och bidrag är 
trots negativt resultat, ca 2,5 % i genomsnitt under senaste femårsperioden. Det 
motsvarar gott och väl kommunfullmäktiges mål, 2 % i genomsnitt under en 
femårsperiod. Följande bedömning görs av de fyra perspektiv, resultat, kapacitet, 
kontroll och risk, som följs upp: 
 
Sammantaget bedöms måttet resultat som försämrat. Mellan 2013 och 2014 har 
verksamhetens nettokostnader ökat med 7,2 procent. Ökningen av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag har mellan 2013 och 2014 ökat med 2,8 procent. 2014 års resultat på 
minus 14 mnkr utgör -0,9 procent av erhållna skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
2014 ingår jämförelsestörande poster på + 11 mnkr i kommunens resultat. Exkluderas 
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dessa poster är årets resultat minus 31 mnkr. Nedskrivning av anläggningstillgångar har 
gjorts med 0,6 mnkr. 
 
Måttet kapaciteten är i princip oförändrat. Den genomsnittliga soliditeten de senaste fem 
åren uppgår till 68 procent (66 procent år 2014). Skuldsättningsgraden 2014 var 34 
procent. Kommunen har dock fortfarande en god soliditet samt en låg 
skuldsättningsgrad. 
 
Måttet risk är oförändrad jämfört med förra året. Pensionsåtagandet 
(ansvarsförbindelsen) har minskat men borgensåtagandet ökat. Kassalikviditeten har 
förbättrats. Investeringsnivån har under året varit förhållandevis låg, 71 mnkr jämfört 
med budgeterad nivå på 152 mnkr Ingen nyupplåning har skett.  
 
Måttet kontroll visar en negativ budgetavvikelse med 5,5 mnkr varav nämnderna +3,4 
och finansförvaltningen -8,9 mnkr. Måttet kontroll bedöms därför något försämrat.  

 
Framtidsbedömning 
2014 bryts den ekonomiskt positiva resultattrend som kommunen haft sedan 2004. 
Kommunens resultat för år 2014 uppgår till ca -14 mnkr före nyttjande av resultat-
utjämningsreserven. Resultatet för koncernen är motsvarade -28 mnkr. 
 
Befolkningstillväxten är cirka en procent per år. Demografin kommer att bli en utmaning 
då allt fler blir äldre men även andelen unga inom förskola och grundskola ökar. De 
åldersgrupper som ökar är de som nyttjar kommunal verksamhet i störst utsträckning. 
 
Kommunsektorns resultat är på väg ner de närmsta åren. Perioden 2015 -2018 bedöms 
bli ekonomiskt tuffa år. Först en bit in på 2020-talet bedöms konjunkturen vända.  
Det ekonomiska läget har efter den senaste skatteprognosen i februari 2015 jämfört 
med den beslutade budgeten för 2015 försämrats.  I förhållande mot de beslutade 
intäkterna för skatter och bidrag i flerårsplanen ser förändringarna ut enligt följande 
tabell; 

 

Belopp i mnkr 2015 2016 2017 
Skatter och bidrag enligt budget för 2015 beslutad 140616 
och flerårsplanen för 2016 och 2017 

1 648 1 712 1 771 

Skatter och bidrag enligt prognos februari 2015  1 644 1705 1763 
Differens -4 -7 -8 

 

Enligt SKLs senaste prognos beräknas skatteunderlaget öka med 5,1 % under 2015. 
Prognosen för 2016 är en ökning med 5,1 % och för åren 2017-2018 en ökning med 4,5 
% respektive 4,3 %. För perioden är det något lägre tillväxt än vad som gällde i samband 
med budgetbeslutet i juni 2014. 
 
Större investeringsprojekt i budget 2015 är färdigställande StenbackaNavet, tillbyggnad 
av Möllegårdens skola i Svängsta, förberedande anläggningsarbeten på Östra Piren i 
samband med planerad byggnation, utbyggnad ledningsnät samt ombyggnadsåtgärder i 
vatten och avloppsverken. Totalt är fastställd nettoinvesteringsbudget för 2015 på 96 
mnkr och planen för 2016 på 144, vilket är en fortsatt hög nivå. 
 
Arbetet med att gå igenom anläggningsreskontran för att anpassa den till den nya re-
kommendationen gällande komponentavskrivning har påbörjats under hösten 2014 och 
kommer att fortsätta under 2015. Arbetet sker i nära samarbete med berörda verksam-
heter. En effekt av den ändrade redovisningsprincipen är att vissa underhållsåtgärder 
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som tidigare bokförts i driftredovisningen istället ska aktiveras och skrivas av över nytt-
jandetiden. Den förändrade principen kommer även att påverka drift- och investerings-
budgetarna. Vi har inte kommit så långt i arbetet så att vi kan beräkna effekterna. 
 

Utmaningar för Karlshamns kommun 
Kommunen har antagit en ny vision samt en ny styrmodell med fokus på resultatet. 
Arbetet med verksamhetsplanerna har inneburit ökad delaktighet för kommunens 
personal.   
 
Ekonomi betyder ” att hushålla med knappa resurser”. Resurser är mer än bara pengar.  
Det är en utmaning att använda våra resurser på bästa sätt utifrån ständigt förändrade 
förutsättningar samtidigt som det är viktigt att våga satsa för framtiden och utveckla 
kommunen. Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det blir därför viktigt att 
anpassa verksamheterna och kostnaderna utifrån demografin.  
 
De kommande åren kommer att bli ekonomiskt tuffa och ställa stora krav på 
kommunens verksamheter. Inom äldreomsorgen finns det ett ökat tryck inom 
hemtjänsten. Antalet barn och elever har ökat inom förskola och grundskola till följd av 
ökad invandring. Detta innebär att kommunens verksamheter behöver arbeta 
effektivare och smartare samt våga prova på nya modeller och tekniker. Samtidigt pågår 
satsningar på bland annat digitalisering och att få företag att etablera sig i Stilleryd för 
att öka antalet arbetstillfällen. Ökad medborgadialog är ett annat viktigt område att 
arbeta vidare med. Andra viktiga områden är personalförsörjning och att minska 
sjukfrånvaron. Kommunen är mitt uppe i en period av stora investeringar. Ökade 
investeringar leder till ökade kapitalkostnader vilket kan komma att ”äta” av 
verksamhetsutrymmet.  
 

 

Personalberättelse 
Kommunen hade den 1 november 2014 2 944 månadsavlönade. Detta är en ökning 
med 90 anställningar sedan den 1 november 2013. Ökningen av antalet årsarbetare är 
87 med hänsyn till att även sysselsättningsgrader justerats. Året dessförinnan ökade 
antalet årsarbetare med 91. Omsorgsförvaltningen har ökat med 60 anställningar och 
utbildningsförvaltningen med 30 anställningar.   

 
Resursanvändningen, räknat i arbetade timmar, har ökat med 3,3 procent under 2014, 
vilket motsvarar cirka 85 årsarbetare. Ökningen återfinns inom omsorgsförvaltningen 
(24), utbildningsförvaltningen (15) samt inom arbetsmarknadsåtgärder inom 
utbildningsförvaltningen (43). Under 2012 minskade den arbetade tiden efter att ha 
ökat under 2011. 2013 låg den åter på 2011 års nivå. 2014 har den arbetade tiden ökat 
ytterligare jämfört med 2013. Timanställningarna har för hela kommunen (inkl arbets-
marknadsenheten) ökat med 22,5 procent motsvarande 62 årsarbetare. Fyllnads- och 
övertiden har ökat motsvarande 10 årsarbetare.  

Personalkostnaderna har ökat från 1 206 mkr 2013 till 1 274 mkr 2014, det vill säga 
med 5,6 procent. Mellan 2012 och 2013 ökade personalkostnaderna med 5,7 procent. 
Arbetsgivaravgifterna har under dessa år varit oförändrade.  

 
84 procent av de anställda arbetar inom omsorgs- eller utbildningsförvaltningarna, 
vilket är oförändrat.  
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91 procent är tillsvidareanställda (vissa tjänstgör dock på annan befattning under 
viss tid) vilket är en minskning från 2013 (93%) 
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsavlönade är för män 97 
procent, för kvinnor 91 procent och totalt 92 procent, vilket är en ökning för männen.  
 
Andelen heltidsarbetande i Karlshamn är 66 procent (män 87 procent, kvinnor 62 
procent). Andelen heltidsarbetande ligger på samma nivå som 2013. 

 
83 procent av kommunens anställda är kvinnor, vilket är oförändrat med de senaste 
åren. 
 
Medelåldern för kommunens anställda är 45,5 år, vilket innebär en föryngring med 
0,4 år. 
 
Medelheltidslönen i kommunen är 25 759 kr/månad (män: 27 235; kvinnor 25 430). 
Medianheltidslönen är totalt 24 550 kr/månad (män: 25 771; kvinnor 24 400).  
 
Den månadsavlönade personalen har varit närvarande 76,4 procent av sina 
anställningsdagar. Detta är en minskning med 1,1 procentenhet.  
Sjukfrånvaron i förhållande till den tillgängliga arbetstiden (enligt KRL, 
kommunala redovisningslagen) ökar med 0,88 procentenhet till 7,05 %. Ökningen 
är 0,97 procentenhet för kvinnorna och 0,64 procentenhet för männen. Det är 
framförallt den längre sjukfrånvaron som ökat under 2014.  
 
Kommunens kostnad för sjukfrånvaro var under 2014 20,6 miljoner kronor. 2013 var 
denna kostnad 19,1 miljoner kronor och 2012 18,2 miljoner. De ökade 
sjuklönekostnaderna 2014 korresponderar med de ökade personalkostnaderna. 
Sjuklönekostnaderna utgör 1,6 procent av de totala personalkostnaderna. 
 
 

     PERSONALNYCKELTAL 2014 
      

       Nyckeltal från Heroma för 2012, 2013 och 2014 
      

       Hela kommunen 2012 2013 
 

2014 2014 2014 

 
Totalt Totalt 

 
Män Kvinnor Totalt 

ANSTÄLLNINGAR 1 NOVEMBER 
      

       Antal månadsanställda 2774 2854 
 

494 2 450 2 944 

fördelning män/kvinnor i %     
 

17% 83% 100% 

       Anställningsform 
      därav tillsvidareanställda 2590 2666 

 
430 2 253 2 683 

därav tillsvidareanställda i % 93% 93% 
 

87% 92% 91% 

       Sysselsättningsgrader 
      därav heltidsanställningar 1 774 1 888 

 
429 1 523 1 952 

därav heltidsanställningar i % 64% 66% 
 

87% 62% 66% 

       Genomsnittlig sysselsättningsgrad 91% 92% 
 

97% 91% 92% 

       Årsarbetare (summerade sysselsgrader) 2 528 2 619 
 

477 2 229 2 706 

       Medelålder 46,1 45,9 
 

45,7 45,4 45,5 
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Hälsa 
      Antal friska personer 1 nov 2565 2639 

 
535 2 274 2 809 

Antal friska i % 92% 92% 
 

96% 92% 92% 

       Lön 
      Medellön - heltidslön 24 840 25 478 

 
27 235 25 430 25 759 

Medianlön - heltidslön 23 500 24 150 
 

25 771 24 400 24 550 

       RESURSANVÄNDNING HELA ÅRET 
      

       Genomsnittlig sjukfrånvaro, dagar/anställd-varav 19,4 21,3 
 

12,6 26,3 24,0 

* Korttid (1-14 dagar) 5,7 5,8 
 

3,8 6,0 5,6 

* Långtid (15 dagar -) 13,8 15,5 
 

8,9 20,2 18,3 

 

Anställningstid och frånvarotid 
      (månadsavlönade) 
      

       Anställningsdagar 1 019 262 1 041 009 
 

178 766 883 291 1 062 057 

 
    

 
      

Frånvarodagar 219 563 233 892 
 

29 050 221 687 250 737 

(omräknade med omfattning)     
 

      

 
    

 
      

Frånvarofrekvens 21,5% 22,5% 
 

16,3% 25,1% 23,6% 

(frånvarodagar/anställningsdagar)     
 

      

 
    

 
      

Närvaro i anställningsdagar 78,5% 77,5% 
 

83,7% 74,9% 76,4% 

 

SJUKFRÅNVARO 2014 enligt kommunala  2012 2013 
 

2014 2014 2014 

redovisningslagen, KRL Totalt Totalt 
 

Män Kvinnor Totalt 

Total sjukfrånvarotid/tillgänglig arbetstid 5,68% 6,17% 
 

4,20% 7,82% 7,05% 

Därav     
 

      

*  för -29 år 3,39% 3,88% 
 

3,19% 6,17% 5,35% 

*  för 30-49 år 5,78% 5,99% 
 

3,42% 7,63% 6,78% 

*  för 50 år - 6,38% 7,35% 
 

5,76% 8,69% 8,09% 

 
    

 
      

Långtidssjukfrånvaro>60dgr/total sjukfrånvaro 49,32% 51,57% 
 

39,88% 55,97% 53,93% 

Därav     
 

      

*  för -29 år 26,29% 25,31% 
 

2,30% 38,43% 32,49% 

*  för 30-49 år 51,04% 50,74% 
 

36,24% 56,13% 54,11% 

*  för 50 år- 51,30% 57,57% 
 

54,18% 60,45% 59,54% 

       

 
2012 2013 

 
2014 2014 2014 

Arbetad tid Totalt Totalt 
 

Män Kvinnor Totalt 

       Arbetade timmar 4 220 246 4 347 431 
 

998 671 3 493 046 4 491 717 

 
    

 
      

Årsarbetare 2 482 2 557 
 

587 2 055 2 642 

(genomsnittligt 1700 timmar/år)     
 

      

 
    

 
      

därav - timmar     
 

      

* fyllnadstid 58 280 42 154 
 

5 245 45 782 51 027 

* övertid 21 170 18 719 
 

6 971 20 100 27 071 

* timtid 462 168 472 645 
 

196 021 382 861 578 882 

       ANMÄRKNINGAR 
      För lärarna med ferietjänst registreras inte ferieledigheter, varför frånvarotalen för dessa avviker i förhållande till 

anställda med semestertjänst och uppehållstjänst. 
      Den arbetade tiden totalt i kommunen ökade under 2014 med cirka 85 årsarbetare, främst inom omsorgsförvaltningen (30) 

och utbildningsförvaltningen (57 varav cirka 37 årsarbetare inom 
arbetsmarknadsåtgärder). 
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Kommunfullmäktige 
 
Ordförande: Ethel Duvskog (S)/Marie Sällström (S) 

Förste vice ordförande: Kenneth Hake (S)/Gert Åkesson (C)  

Andre vice ordförande: Carl-Eric Birgersson (M)/Iréne Ahlstrand Mårlind (M)   

Kommundirektör: Göran Persson 

 

Årets verksamhet  
Valår och den 15 oktober tillträdde den nya fullmäktigeförsamlingen. Kommunfullmäktige är 
kommunens högsta beslutande organ och har under året beslutat om budget, bokslut och an-
svarsfrihet, följt upp ekonomin och tagit del av revisorernas granskningar. En samlad vision har 
godkänts. Översyn av kommunens nämndsorganisation har skett.  Under året har kommunfullmäktige 
slutbehandlat följande motioner: 
 
Motion om solenergi (S) – bifallen genom att motionens intentioner ska beaktas vid utarbetandet av 
energiplan för kommunen.  
Motion om att avskaffa delade turer (V) – motionen avslogs med hänvisning till omsorgsnämndens 
beslut samt redovisat övervägande från den politiska koalitionen. 
Motion om att utreda hur de boende inom handikappomsorgen kan få tillgång till fordon i 
samma utsträckning som tidigare samt möjlig finansiering (M) – motionen ansågs behandlad 
med vad som framkommit i utredningen, omsorgsnämnden fick i uppdrag att fortsätta utreda behovet 
av fordon inom LSS-verksamheten. 
Motion om hormonstörande kemikalier (MP) – besvarades med att miljökraven i upphandlings- 
och inköpspolicyn kompletterades med: ”Kommunen ska i sitt upphandlingsarbete undvika ämnen 
som enligt kemikalieinspektionen är farliga för människor och djurs hälsa.”.  
Motion om att införa LOV, Lagen om valfrihetssystem (M) – motionen avslogs i avvaktan på beslut 
om en eventuell lagstiftning, kommunen genomför en extern utredning som belyser konsekvenserna 
av ett införande av LOV inom hemtjänsten i Karlshamn, omsorgsnämnden fortsätter arbetet med att 
öka valfriheten vad gäller innehållet inom omsorgen och utreder möjligheten att erbjuda så kallade 
tilläggstjänster inom omsorgen. 
Motion om visualisering av den underjordiska infrastrukturen (MP) – motionen avslogs. 
Motion om mutpolicy(MP) – motionen bifölls. 
Motion om samordnad matdistribution (MP) – motionen ansågs besvarad då frågan om utredning 
av sam-/omlastningscentral eller samdistribution sedan tidigare är beslutat att utreda och kommer 
att redovisas under 2014. 
Motion om friluftsområde Västerport (MP) – motionen avslogs med hänvisning till tekniska 
nämndens och fritidsnämndens yttranden. 
Motion om ändring av kommunens avkastningskrav av sitt skogsinnehav (M) – motionen 
avslogs med hänvisning till upprättade yttranden. 
Motion om lärlingsklausuler vid upphandling av kommunala projekt (MP) – motionen bifölls. 
Motion om rätten att få välja privata utförare av hemtjänst (M) – motionen avslogs. 
Motion om inrättande av Whistleblowerfunktion (M) – motionen bifölls och kommunstyrelsen fick 
i uppdrag att påbörja arbetet med att utarbeta interna rutiner eller vidta andra åtgärder som 
underlättar för visselblåsare att slå larm. 
 
Följande taxor har antagits/reviderats: Taxorna för Miljöförbundets Blekinge Väst samt Räddnings-
tjänstens Västra Blekinge verksamheter, taxa för sondnäring och övriga nutritionsprodukter för 
boende på särskilda boenden, kompletterande taxor för Väggabadet (babysim och Relaxpoint), tillägg 
till kommunens avgifter för ansökning och tillsyn för servering av alkohol och försäljning av folköl, ny 
avgift för matdistribution (två maträtter per dag), revidering av Väggabadets taxor, revidering av 
taxor och avgifter vid hyra av lokaler samt en ny renhållningstaxa.  
 
Kommunfullmäktige har antagit/reviderat följande styrdokument: Förbundsordningarna för 
Miljöförbundet Blekinge Väst och Räddningstjänsten Västra Blekinge samt reglementen för dess 
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direktioner, Ledarskapspolicy för kommunkoncernen, Ekonomiska förmåner till förtroendevalda § 9, 
Kriskommunikationsplan, Näringslivsprogrammet, Riktlinjer för investering och leasing, Reglemente 
för partistöd, Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, Kompass 
Karlshamn – program för styrning, uppföljning och kvalitet, Policy mot mutor och andra 
oegentligheter, Folkhälsopolicy för Blekinge län 2014-2018, Förbundsordning för 
kommunalförbundet Sydarkivera, reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna och arvode för 
oppositionspartierna. 
 
Under året har följande frågor och interpellationer besvarats: Om lagstöd för sekretess på 
förteckning över kommunens konstverk och om frågeställaren kan vara säker på att kommunens 
konst är försäkrad till fullt värde, om arbetsmiljön hos våra anställda, om kommunens projekt, om 
kommunen och dess bolags köp och försäljning av fastigheter, mark och egendom samt om byggnation 
på Guöplatån.  
 
Följande detaljplaner/program har antagits: Detaljplanerna Karlshamn 3:3 och 3:4 med flera, 
Sandvik 1:1, Samariten 2 och 3, Tostarp 4:13,Borås 12 samt program för Väggaområdet. 
Kommunfullmäktige har dessutom lämnat följande godkännande/ samtycken: Karlshamns Hamn 
AB:s försäljning av del av fastigheten Stilleryd 8:8 i Karlshamn, överlåtelse/upplåtelse av 
campinganläggningarna i Kollevik och Långasjönäs, Karlshamnsfastigheter AB:s byggnation av etapp 
5a på Östra Piren, samarbetsavtal och överlåtelse av lös egendom för Kombiterminalen, 
bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen, förändringar inom befintliga 
förskole- och skolenheter i Asarum och Mörrum, införskaffande och installation av hjärtstartare på ett 
flertal platser i kommunen, Karlshamnsbostäder AB:s om- och tillbyggnad av Östralycke, medverkan i 
uppförande av kallbadhus samt ny överens-kommelse med Migrationsverket om ensamkommande 
barn. 
 
Hedersgåvor till anställda och förtroendevalda samt Alice Tegnér stipendiet och stipendium till bästa 
ungdomsledare har delats ut. Ett stipendium för unga ledare har instiftats.  
 
Ekonomiskt utfall 
Kommunfullmäktiges verksamhet visar på ett överskott om 139 tkr.  
 
Framtiden - förväntad utveckling 
Kommunfullmäktiges styrande funktion ska utvecklas genom att debatten och arbetet i fullmäktige i 
större utsträckning inriktas på målformulering, utvärdering och uppföljning. Utvecklings- och 
framtidsfrågor ska startas och följas upp i kommunfullmäktige. Kontakten mellan medborgare och 
förtroendevalda ska leda till att angelägna och aktuella medborgar-frågor kan bedömas vara 
strategiska och av stor vikt och i större utsträckning beslutas av kommunfullmäktige. Strävan ska vara 
att få fler ungdomar intresserade av kommunpolitik och engagerade i samhällsdebatten. 
Kommunfullmäktiges sammanträden sänds över webb-tv. Från och med 2015 kommer handlingar 
distribueras digitalt samt elektroniskt voteringssystem prövas.    
 

Ekonomiskt resultat (tkr) 
Driftredovisning (tkr) Bokslut 

2013 
Bokslut  

2014 
Budget 

2014  
Budget-

avvikelse  
Intäkter 11 0 0 0 
Kostnader -1 865 -1 957 -2 096 139 
Summa nettokostnader -1 865 -1 957 -2 096 139 
Verksamhetsmått, (alla belopp i 
kronor) 

Bokslut  
2010 

Bokslut  
2011  

Bokslut  
2012 

Bokslut  
2013 

Bokslut  
2014 

Nettokostnad per invånare * 49 76  60 65 62 
Antal invånare 1 november 31 126 31 205 31 088 31 233 31 573 
*Beräknat på antalet invånare den 1 november. 
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Kommunrevision 
                          
                          Ordförande: Jan Andersson 
                                                  

                         Årets verksamhet 
Kommunens förtroendevalda revisorer prövar i enlighet med kommunallagen på 
kommunfullmäktiges uppdrag om den verksamhet som bedrivs av styrelser och 
nämnder är ändamålsenlig och sker på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som bedrivs inom styrelsen och 
nämnderna är tillräcklig.  

Revisorerna har upphandlat sakkunnigt biträde av PwC, Kommunal sektor för perioden  
2011-2016. 

Där beröringspunkter finns samordnar vi genom lekmannarevisorerna granskningar till 
att också omfatta de kommunala bolagen. 

Revisorerna har till uppgift att självständigt och utifrån en väsentlighets- och 
riskbedömning avgöra vilka verksamheter som ska granskas. Under året har bland annat 
granskning skett av årsredovisning och delårsrapport, överförmyndarens verksamhet, 
uppföljningen av externa utförare inom individ- och familjeomsorgen, chefernas 
förutsättningar för ledarskap, internprissättning och debitering, tekniska nämndens 
större investeringsprojekt och valnämndens verksamhet avseende tillförlitligheten i 
genomförandet av val.  

Granskningsresultaten framgår av vår redogörelse som bifogas revisionsberättelsen och 
de under året presenterade revisionsrapporterna. 

Vi har under året haft kontakter med kommunfullmäktige, genom dess presidium, i ett 
flertal frågor.  

Verksamheten har bedrivits inom den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten och i 
den omfattning som lagstiftning och kommunens reglemente förutsätter. Den antagna 
revisionsplanen för 2014 har i huvudsak genomförts. 

 

Driftredovisning, tkr 
Bokslut 

2013 
Bokslut 

2014 
Budget 2014 Budget-

avvikelse 

Intäkter 0 0 0 0 
Kostnader -1 300 -1 350 -1 350 0 
Summa 
nettokostnader 

-1 300 -1 350 -1 350 0 

 

Verksamhetsmått Bokslut 
2010 

Bokslut 
2011 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2014 

Nettokostnad (tkr) 1300 1300 1300 1300 1350 
Nettokostnad kr/ invånare              43 43 45 45 43 
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Kommunstyrelse 
 
Ordförande: Per Ola Mattsson 
Förvaltningschef: Göran Persson 
 

Årets verksamhet  
Kommunstyrelsen har genomfört sitt samordnings- och uppsiktsansvar genom 
dialogmöten med nämnder, bolag och kommunalförbund och via koncernträffar. 
Kommunstyrelsen har även drivit och samordnat det kommunövergripande utveck-
lingsarbetet och löpande utvärderat det ekonomiska resultatet samt skapat förutsätt-
ningar för Karlshamn att vara en aktiv part i arbetet inom Region Blekinge och i 
Blekinge Väst. 
 
Kommunledningsförvaltningen har som kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation 
uppdraget att bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp 
nämndernas, förvaltningarnas och bolagens verksamheter och vara ett stöd för 
utveckling av en professionell och ändamålsenlig verksamhet. Förvaltningen har också 
ett utåtriktat uppdrag att främja en hållbar utveckling och tillväxt i Karlshamns 
Kommun. Här ingår näringsbefrämjande insatser, marknadsföring, regionala frågor, 
mark- och exploateringsverksamhet och strategiska koncernövergripande frågor om 
hållbar samhällsutveckling. 
 
Under 2014 har arbetet bedrivits genom de fem enheterna kanslienheten, ekonomien-
heten, personalenheten, näringslivsenheten och enheten för strategisk utveckling. Från 
och med 2015 gäller en förändrad organisation med fyra avdelningar där näringslivs- 
och strategiska enheterna sammanförs till en ny avdelning för tillväxt och utveckling 
samtidigt som kommunikations- och IT-enheterna överförts till kansliavdelningen.  
 
Karlshamns 350-årsjubileum firades med ett hundratal evenemang och flera större 
marknadsföringsinsatser genomfördes under året. Bland annat anordnades ett stort 
tårtkalas på torget på privilegiedagen den 15 september och det historiska skådespelet 
under kulturnatten som speglade stadens 350-åriga historia. 
 
Visit Blekinge, en ideell förening bildades samt det av föreningen ägda bolaget Visit 
Blekinge AB. Generellt visar turismen på minskade beläggningssiffror jämfört med förra 
året.  
 
2014 var det så kallade supervalåret med val till EU-parlamentet, riksdag-, kommun- 
och landstingsval. Arbetet har fortsatt med att effektivisera och kvalitetssäkra de 
administrativa rutinerna.  
 
Årsbudget och flerårsplan har sammanställts samt årsbokslut inklusive sammanställd 
redovisning (koncernredovisning) har upprättats. Arbetet med att centralisera 
upphandlingsarbetet har fortsatt.  
 
Marknadsföringen av kommunen som arbetsgivare fortsätter. Det övergripande 
personalarbetet har inriktats mot önskad sysselsättningsgrad vilket införts i hem-
tjänsten och för personliga assistenter. Övriga verksamheter ligger i praktiken mycket 
nära målet önskad sysselsättningsgrad.  
 
Ledarskapspolicyn är under omarbetning och ett nytt länsgemensamt ledarskaps-
program har börjat tillämpas under året. Sjukfrånvaron ökade dessvärre till 7,1 % (24 
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dagar/anställd i genomsnitt) och lönerna steg i genomsnitt med 2,6 %, vilket är bland de 
lägre ökningarna i regionen. 
 
Utveckling och implementering av ett nytt intranät har gett medarbetarna en ny central 
plattform för intern kommunikation. 
 
Ett aktivt arbete bedrivs för att bygga långsiktiga relationer med näringslivet. EU-
projekt har avslutats och nya har startats. Utveckling av Stillerydsområdet har pågått 
under ett par år. I början av året avslutades entreprenaderna och området är nu 
förberett för etableringar. Intressegruppen för Sydostlänken har startat ett arbete inför 
nästa revidering av den nationella infrastrukturplanen.  
 
Ekonomiskt utfall 
Överskottet i driftbudgeten blev 6 miljoner kronor. Detta beror på högre intäkter med 7 
miljoner kronor. Av dessa kommer 5,8 miljoner kronor från projekt. Dessa motsvaras av 
högre personalkostnader med 3,4 miljoner kronor och övriga kostnader med 2,4 
miljoner kronor.  
 
Utöver detta beror avvikelsen främst på lägre kostnader för kollektivtrafik, 
byanätssatsning, lägre personalkostnader (vakanser) och lägre verksamhetskostnader. 
 
Måluppfyllelse för ekonomi blev budgetöverskott med 5 % och bedömd måluppfyllelse 
för verksamheten är 83 %. 
 
Nettoutfallet i investeringsbudgeten blev i stort sett som budgeterat, men med 
avvikelser på projektnivå. Detta beror främst på försenade tidplaner i pågående projekt. 
För finansiering av dessa 2015 behövs tilläggsbudgetering med netto 3,8 mnkr. 
 
Framtiden − förväntad utveckling 
Det internationella arbetet kommer att fortsätta och inom utvecklingsområdena 
Logistik och hamn, Destination Karlshamn, NetPort Science Park samt inom Attraktiva 
boendemiljöer sker fortsatta satsningar. Turismverksamheten ska vara aktiv och dri-
vande i att utveckla destinationen Karlshamn i samverkan med aktörer inom besöksnä-
ringen och genom regional samverkan.  
 
Kvalitetssäkring av dokument- och informationshanteringssystemet samt fortsatt 
utveckling av IT-stödd verksamhetsutveckling med stöd av ny IT-strategi och en 
samordnad IT-plan är angelägna prioriteringar. 
 
Fortsatt utveckling och implementering av Kompass Karlshamn sker och ett nytt e-
handelssystem införs under året samt certifiering av inköpsansvariga. 
 
En ny risk- och sårbarhetsanalys genomförs under 2015.  
 
I ett långsiktigt perspektiv bör sjukfrånvaron minska. För detta krävs en tydligare analys 
av bakomliggande faktorer till de stigande sjuktalen. Konkurrenskraftiga löner och bra 
arbetsförhållanden är delar, som måste fortsätta att utvecklas för att säkra personal-
försörjningen och öka attraktionskraften.   
 
En ny exploaterings- och markförsörjningsstrategi behöver tas fram. Detaljplan för 
Väggaområdet, start av detaljplan/exploatering av Stationsområdet, Asarum, Skytte-
vägen och kvarteret Älgen samt projektering av verksamhetsområde Kapten Holms väg 
etapp 2 sker under 2015. 
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Stilleryd industriområde 
Inom Stilleryd industriområde, Logistik Karlshamn, kan infrastrukturen nu anses vara 
utbyggd. Mindre kompletteringar för anpassning till kommande etableringar kan bli 
aktuella framöver. Två markförsäljningar har genomförts och en mindre 
bostadsfastighet har lösts in. 
 
Utbyggnad av entreprenaden Järnvägsanläggningar i Stilleryd har pågått intensivt under 
ett par år. Entreprenaden har omfattat delarna Bangård, Kombiterminal samt 
Elektrifiering och Renovering av Hamnspår. Vid årets början återstod endast en del 
avslutande arbeten och en slutreglering med entreprenören. Under året har 
kombiterminalen sålts till Karlshamns Hamn.  
 
I den nu avslutade entreprenaden ingick en första etapp av projektdelen Bangård. Reste-
rande del av bangården med utdragsspår, för vilket detaljplaneläggning är en 
förutsättning, kan utföras år 2017 eller senare. 
 
Verksamhetsmått Bokslut 

2010 
Bokslut 

2011 
Bokslut 

2012 
Bokslut 

2013  
Bokslut 

2014 

Nettokostnad (mnkr) -99,6 -109,9 -115,4 -112,3 -117,4 

Nettoinvesteringar 
(mnkr) 

-14,1 -36,9 -34,6 -110,1 42,9 

      

Antal invånare 1/11 31 126 31 205 31 088 31 233 31 573 

Nettokostnad kr/inv 3 200 3 521 3 711 3 596 3 718 

 
 

Driftredovisning (tkr) Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 
Avvikelse 

2014 

Summa intäkter 25 182 -17 349 10 235 7 114 

Summa kostnader -137 483 -134 720 -133 614 -1 106 

Summa nettokostnader -112 301 -117 371 -123 379 6 008 
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Socialnämnden 
 
Ordförande: Jan-Åke Berg 
Förvaltningschef: Annelie Myrbeck 

 
Årets verksamhet  
Socialnämnden ansvarar för individ-och familjeomsorg (IFO).  
Omsorgsförvaltningens vision om en hållbar brukarorienterad organisation på väg utgår 
från kommunfullmäktiges vision ”En plats för liv och lust” samt kommunfullmäktiges 
och omsorgsnämndens mål för verksamheten. 
 
I början av året påbörjade Omsorgsförvaltningen en organisationsöversyn som en 
fortsättning på den tidigare översynen inom Individ och familjeomsorgen. Inom alla 
verksamheter pågår ett omfattande arbete för hållbar utveckling med brukaren i fokus.  
 
Tre externa konsulter fick i uppdrag att genomföra en översyn av Omsorgsförvaltning-
ens organisation och verksamhet inom omsorgsförvaltningen i Karlshamns kommun. 
Personal har varit delaktig i översynen. Resultatet blev en organisationsförändring som 
omfattar hela Omsorgsförvaltning och som verkställs 2015. Målet är ”en ingång” för alla 
kommun invånare.  
 
Socialnämnden visar på en negativ resultat för 2014.  
 
Antal placerade barn och unga har ökat under året och antal dygn som barn var 
placerade har fördubblats. Verksamheten har ett underskott orsakad av kostnaderna för 
placeringar. Antalet OROS-anmälningar har ökat och därmed påverkat trycket på 
utredningsverksamheten. Under året kom 610 stycken in. OROS-anmälningar (2013 var 
anmälningarna 394 stycken). 
Antalet utredningar inom barn- och familj ökade från 252 utredningar under 2013 till 
273 utredningar under 2014. Utökningen av antal utredningar har inneburit en ökad 
belastning för personalen under året.  
 
Under året har både antalet placerade personer och antalet placeringsdygn minskat i 
jämförelse med 2013 avseende vuxna missbrukare. Det negativa utfallet beror på att 
kostnaden per dygn har ökat mot 2013 samt att kostnaderna för insatser på hemmaplan 
har ökat. Vuxenenheten arbetar utifrån målet att behandling ska ske på hemmaplan 
vilket bedöms vara positivt av både utredare och behandlare. 
 
HVB-Varvet har under 2014 haft full beläggning, och har under året tagit emot 14 nya 
ensamkommande ungdomar. Verksamheten har haft mellan 19-26 inskrivna ungdomar. 
Av dessa är det i nuläget 11 ungdomar som bor i träningslägenheter och 15 som bor på 
boendet.  
 
Karlshamns kommun har en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket, att ta 
emot 50 individer per år. Under 2014 har kommunen haft en tillfällig överenskommelse 
om att utöka mottagande till 110 personer. Karlshamns kommun har under 2014 tagit 
emot 284 flyktingar med uppehållstillstånd, varav 146 personer är vuxna och 138 är 
barn. Kommunen kan inte styra inflyttningen i kommunen fullt ut, då den enskilde själv 
kan teckna ett hyreskontrakt i kommunen eller via anhörighetsinvandring. 
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Andelen hushåll med försöringsstöd har ökat under 2014 i jämförelse med 2013. Även 
antalet hushåll med försörjningsstöd som har barn har ökat.  Trots att antalet hushåll 
med försörjningsstöd har ökat har kostnaderna för försörjning minskat. 
 
Under 2014 analyserades effekterna av FIA (Fler i arbete) projekt, analysen lett till att 
verksamheten permanentats.  

 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämnden har ett underskott för 2014 på -1.712 tkr.   
Intäkter, personalkostnader och övriga kostnader har ökat mot budget. 
 
Ledning och gemensamt och Gemensamt IFO 1.094 
Socialpsykiatrin  2.413 
Institutionskostnader vuxna missbrukare och övriga vuxna -1.322 
Barn och unga, framför allt placeringskostnader - 5305  
Försörjningsstöd (inkl FIA, OSA) 2.590 
Övriga insatser vuxna -1053 
Övriga verksamhetsförändringar -129 

 
Framtiden - förväntad utveckling 
Från 2015 kommer verksamheten att vara organiserad utifrån den nya organisationen 
som möjliggör att kommuninvånarna har en väg in till omsorgsförvaltningens alla 
verksamheter.  
 
Socialnämndens verksamhet har för avsikt att fortsätta arbeta med pågående projekt 
(KPB, Våld i nära relationer mm) och analyser av de utvecklingsprocesser som påbörjats. 
Intentionen är att i pågående projekt skapa en balans i kvalité, utveckling och ekonomi. 
 
Under 2015 ska kompass Karlshamn samt Omsorgsförvaltningens strategiska plan 
processas och följas upp.  
 
Under 2015 väntas en fortsatt ökning av placeringar inom Barn och unga samt 
verksamheten för Vuxna missbrukare.  

 
Under 2015 förväntas flyktingmottagandet öka ytterligare. Nya överenskommelser 
kommer att tecknas med Länsstyrelsen. Detta innebär att introduktionsenheten 
kommer att utöka verksamheten samt personalstyrkan för att möta det ökade 
mottagandet. 
 
Det ska göras en samlad bedömning av om de insatser som erbjuds inom missbruks- och 
beroendevårdens insatser stämmer överens med klienternas behov. 
 
Förvaltningen kommer att följa upp utveckling när det gäller kostnader för försörjning, 
FIA, OSA anställningar samt andra externa effekter. Analys- och utvecklingsarbeten 
kommer att fortgå under 2015. 
 
Socialpsykiatrin kommer att fortsätta med sina satsningar för att utveckla och förbättra 
sin verksamhet. 
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* antal invånare per november. 2014 är nettokostnaden beräknad per 31 573 personer.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftredovisning (tkr) Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Budgetavvikelse 

2013 

Intäkter 27.910 31.761 29.407 2.354 

Kostnader -117.305 -125.203 -121.137 -4.066 

Nettokostnader -89 395 -93 442 -91 730             -1 712 

Verksamhetsmått 

Alla belopp i kronor 

Bokslut 
2011 

Bokslut
2012 

 

Bokslut
2013 

 

Bokslut 
2014 

Nettokostnad per invånare *    2 601          2 795   

 

2862  2959 

Genomsnittlig sjukfrånvaro, 
dagar/anst  

15,99 18,17 22,9 28,9 

Sjukfrånvaro i % av tillgänglig 
arbetstid 

4,92% 6,06%     7,99 
(1) 

9,37 
(1) 

Antal/andel nybesök inom 3 veckor 317/ 
82% 

262/ 
100% 

221/ 

85% 

221/ 

100% 

KKIK mått 8.  Handläggningstid (snitt 
antal dagar) för ekonomiskt bistånd 
vid nybesök 

13 5 16 13 

KKIK mått 30. Andelen ungdomar 
som inte kommit tillbaka inom ett år 
efter avslutad insats/utredning. 

-- -- 63% 64% 

Antal institutionsplaceringar barn 
och unga 

14 13 14 13 

Antal vårddygn för vuxna 
missbrukare 

1 602 1 658 1830 1841 

Antal insatser socialpsykiatri 87 74 76 83 
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Omsorgsnämnden  
 
Ordförande: Christel Friskopp 
Förvaltningschef: Annelie Myrbeck 
 

Årets verksamhet  
Omsorgsnämnden ansvarar för stöd till äldre och funktionsnedsatta enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
Omsorgsförvaltningens vision om en hållbar brukarorienterad organisation på väg utgår 
från kommunfullmäktiges vision ”En plats för liv och lust” samt kommunfullmäktiges 
och omsorgsnämndens mål för verksamheten. 
 
I början av året påbörjade Omsorgsförvaltningen en organisationsöversyn som en 
fortsättning på den tidigare översynen inom Individ och familjeomsorgen. Inom alla 
verksamheter pågår ett omfattande arbete för hållbar utveckling med brukaren i fokus.  
Tre externa konsulter fick i uppdrag att genomföra en översyn av 
Omsorgsförvaltningens organisation och verksamhet inom omsorgsförvaltningen i 
Karlshamns kommun. Personal har varit delaktig i översynen. Resultatet blev en 
organisationsförändring som omfattar hela Omsorgsförvaltning och som verkställs 
2015. Målet är ”en ingång” för alla kommuninvånare.  
 
Två större projekt har startats under året. Projekt inom välfärdsteknik för utveckling av 
teknikstöd riktat till brukare inom verksamheten. Projekt BICAB(behov i centrum, 
arbetstidsmodeller samt behovsanpassad bemanning med brukarfokus) omfattar tre 
utvecklingsprocesser som vävs samman. Dessa löper parallellt och berör medarbetare 
inom både myndighet och utförarledet.  
 
Omsorgsnämnden visar ett negativt resultat för 2014. Underskottet beror främst 
på utvecklingen inom verksamhetsområdet hemtjänst. Verksamheten har i flera år 
arbetat strukturerat med att effektivisera verksamheten. Analysen visar nu att de ökade 
behoven inte i dagsläget kan mötas med effektivisering av verksamheten med 
bibehållen kvalitet.  
 
Fokus och utgångspunkt för årets verksamhet har varit att bedriva en verksamhet med 
god kvalitet utifrån brukarperspektiv, resursfördelningssystemen och med en god 
arbetsmiljö för medarbetarna. Uppdraget är att fortsätta utvecklingen av verksamheten 
som gör att visionen blir till praktisk vardag - En hållbar brukarorienterad organisation 
på väg. 
 
 
Stöd i ordinärt boende, Hemtjänst 
Redan vid ingång av 2013 fanns ett ökat behov av hemtjänstinsatser, denna trend har 
fortsatt under 2014. Det har under året skett en stor ökning av antalet bedömda timmar, 
vilket har medfört att verksamheten arbetat med analys och åtgärder i olika delar. I takt 
med att de bedömda timmarna ökat har bemanningen behövt höjas och nya 
medarbetare har anställts vilket ställer andra och större krav på arbetet i enheterna. 
Analys av verksamheten har skett utifrån SKLs metod ”Koll på hemtjänsten”, KPB 
(Kostnad per brukare), genom nulägesmätning av nattverksamheten, mätning av 
insatstid för promenad och inköp, kontroll och uppföljning av disponibel tid samt 
löpande styrning och kontroll av att enheterna har rätt bemanning. Utifrån de olika 
analyserna har åtgärder genomförts. 
Projekt Trygg hemgång har fortlöpt under året och samtidigt har planering för 
implementering i ordinarie hemtjänstverksamhet genomförts. 
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För att öka valfriheten fattade omsorgsnämnden beslut om införande av serviceteam 
och alternativa rätter för brukare med matdistribution. 
 
Särskilt boende för äldre 
Brukare inom särskilt boende har ett särskilt stort behov av individanpassad, 
samordnad och kontinuerlig vård och omsorg. Det ställer stora krav på helhetssyn och 
samarbete över yrkes- och organisationsgränser. Den dagliga vården och omsorgen om 
äldre ska säkerställa och förebygga att den enskilde inte drabbas av sjukdomstillstånd 
som leder till inläggning i slutenvård. 
Under året har verksamheten haft igång 10-20 korttidsplatser fler än planerat enligt 
budget. Alternativet hade varit att brukarna varit kvar på sjukhus med betalningsansvar. 
Vid ingången av 2014 planerades för en minskning av korttidsplatser till förmån för en 
satsning på att möta brukaren i det egna hemmet istället (projekt Trygg hemgång).  
Ett ökat tryck på boendeplatser och volymökningen av behov hos brukare har dock inte 
medgett att verksamheten kunnat verkställa denna planerade minskning. För att 
undvika kostnader för betalningsansvar har man fått hålla korttidsplatser öppna där 
flera brukare får plats i avvaktan på särskilt boende.  
I slutet av året har antalet dygn med betalningsansvar på sjukhuset ökat kraftigt. 
 
LSS – stöd och service 
Verksamhet personlig assistans har arbetat med olika utvecklingsområden för att 
förbättra verksamheten både ur ett medarbetar- och brukarperspektiv. Under året har 
regelbundna bemanningsmöten införts i syfte att öka kontinuiteten för brukaren, utifrån 
effektivt nyttjande av de personalresurser som finns och för att öka effektiviteten samt 
förbygga akuta bemanningsbehov. 
 
Boendeteamets personal arbetar med brukare som har beslut om personligt utformat 
stöd.  
 
Antalet brukare inom boendeteamets insats har de senaste två åren ökat med 25 %. 
Behoven i korttidsverksamheten inom barn- och ungdom har ökat. Verksamheten har 
inventerats och en handlingsplan har upprättats. 

 
Ekonomiskt utfall 
Årets resultat är -2 882 tkr. De största avvikelserna är (tkr): 
 

-366   Negativt utfall inom särskilda boenden inom äldreomsorgen vad gäller 
personalkostnader (individanpassad resursanvändning) och övriga kostnader.  

-1 350 Ett negativt utfall för verksamheten LSS beror framför allt på en ökning av resurser 
med anledning av utökade beslut och större behov av personalstöd i barn- och 
ungdomsverksamheten. Även ett ökat behov av personalstöd i daglig verksamhet har 
påverkat utfallet negativt. 

1 570 Gemensam verksamhet inklusive politisk verksamhet ger ett överskott på grund av ej 
tillsatta tjänster samt gemensamt budgeterade belopp för förändring av 
semesterlöneskuld. Bostadsanpassning ger ett positivt resultat med +164 tkr. 

-2 505 Det negativa utfallet för hemtjänstverksamheten beror på ökningen av antal 
bedömda timmar. Det ökade behovet dagtid har även medfört ett ökat behov i 
nattverksamheten vilket resulterat i ett negativt resultat. KF beslutade under hösten 
om ett tilläggsanslag på 9 261 tkr, dessa är medräknade i resultatet. 

515 Hälso- och sjukvårdsverksamhet ger ett mindre överskott. Den del som skatteväxlats 
ger dock ett underskott främst beroende på ökade kostnader för tekniska hjälpmedel 
och internkostnad för delegerade HSL-insatser som inte skatteväxlats. 

-746 Ökade kostnader för kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter 
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Framtiden - förväntad utveckling 
Från 2015 kommer verksamheten att vara organiserad utifrån den nya organisationen 
som möjliggör att kommuninvånarna har en väg in till omsorgsförvaltningens alla 
verksamheter. Omsorgsnämndens verksamhet har för avsikt att fortsätta arbeta med 
pågående projekt (BICAB, välfärdsteknik, Koll på hemtjänsten, KPB mm) och analyser av 
dem utvecklingsprocesser som påbörjats. Intentionen är att i pågående projekt skapa en 
balans i kvalité, utveckling och ekonomi. 
 
Under 2015 ska Kompass Karlshamn samt Omsorgsförvaltningens strategiska plan 
processas och följas upp.  
 
Inom verksamheten stöd i ordinärt boende(hemtjänst) väntas utvecklingen av de 
bedömda timmarna fortsätta att öka. Förvaltningen kommer att fortsätta följa 
utvecklingen under året. 
 
För att möta behoven av boendeplatser skapades i samband med ombyggnationen av 
Östralycke åtta extra boendeplatser. Dessa kommer att finnas under hela byggtiden. En 
förstudie av framtida nytt äldreboende kommer att göras under 2015.  
 
Inom verksamhet stöd och service finns ett ökat behov av platser i bostad med särskild 
service enligt LSS. Därför kommer under 2015 ett nytt boende riktat till yngre personer 
att startas.  

 
 
Driftredovisning (tkr) Bokslut 2013 Bokslut 2014  Budget 2014 Budgetavvikelse 

2013  

Intäkter 107.240 93.874 88.209 5665 

Kostnader -638.322 -653.524 -644.978 -8.546 

Nettokostnader -531.082 -559.651 -556.769 -2.882 

 
Verksamhetsmått Bokslut 

2010 
Bokslut 

2011 
Bokslut 

2012  
Bokslut 

2013 
Bokslut 

2014 

Nettokostnad per invånare  15.110 15.086 15.708 17.004 17.726 

Sjukfrånvaro i % av tillgänglig 
arbetstid 

7,24% 6,47% 7,20% 7,99% 9,37% 

Genomsnittlig sjukfrånvaro 
dagar/anställd  

21,76 22,92 24,92 29,50 33,50 

Brukartid hemtjänst i förhållande 
till bedömd tid (snitt helår) 

64,88% 65,02% 67,65% 67,73% 67,03% 

Brukartid hemtjänst i förhållande 
till planerad tid (snitt helår) 

-- -- 65,02% 65,09% 67,35% 

Antal bedömda/planerade 
timmar i hemtjänst exkl. trygg 
hemgång 

173.065 168.653 175.815/ 
169.761 

188.191/ 
180.838 

197.939 / 
198.894 

Antal bedömda timmar trygg 
hemgång 

-- -- -- 2.594 4.499 
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KKIK mått 10 Antal personal som 
besöker en brukare under 14 
dagarsperiod i hemtjänst 

12 12 13 15 16 

KKIK mått 26 Serviceutbud 
hemtjänst, % av max 

-- 73% 73% 73% 76% 

KKIK mått 28, Nöjda 
hemtjänsttagare % (2010 och 
2011 NKI vilket inte är helt 
överensstämmande med 2012 
och 2013 

75% 70% 91% 90% 91% 

 

KKIK mått 23, Serviceutbud 
äldreboende % av max 

-- 92% 96% 78% 69% 

KKIK mått 25. Nöjda med sitt 
äldreboende % (2010 och 2011 
NKI vilket inte är helt 
överensstämmande med 2012 
och 2013) 

69% 73% 85% 85% 87% 

Antal ärenden personlig assistans 
enligt SFB (1/10) 

60 59 52 46 46 

Antal ärenden personlig assistans 
enligt LSS (1/10) 

18 22 24 30 33 

KKIK mått 29, serviceutbud LSS 
% av max 

-- 93% 89% 89% 88% 
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Nämnden för barn, ungdom och skola 

Ordförande: Tobias Folkesson 
Förvaltningschef: Ewa Kristensson 
 

Årets verksamhet 
Nämnden för barn ungdom och skola har politiskt ansvar för förskola, grundskola, 
pedagogisk omsorg, fritidsgårdar, fritidshem, musikskola, naturskola och obligatorisk 
särskola. 

Utbildningsförvaltningen har under året fortsatt arbetet med att utveckla synsätt och 
rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå och enhetsnivå. 
Kvalitetsdialoger mellan nämnd och verksamhet har genomförts; en med förskola och 
en med grundskola i fokus. Den nämndsrapport som BUS tagit del av syftar till att 
förbättra insynen i förvaltningens verksamheter och fungera som ett underlag för 
planering och utveckling. Det nya styr- och ledningssystemet Kompass Karlshamn 
håller på att integreras med de fastlagda rutinerna för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Ett förbättringsarbete när det gäller resultatanalys är påbörjat och 
flera prioriterade utvecklingsområden är identifierade. Det pedagogiska 
utvecklingsarbetet med värdegrundsfrågorna pågår ständigt. Skolinspektionen 
avslutade tillsynen av Karlshamn som skolkommun efter att ha bedömt att 
kritikpunkterna är åtgärdade. 
Karlshamn deltar i ett nätverk med 33 andra kommuner i utvecklingsarbetet PRIO 
(Planering, Resultat, Initiativ och Organisation) som leds av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Stockholms stad. PRIO bygger på internationell skolforskning och 
syftet att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att 
utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande 
organisation. Hittills har tre Karlshamnsskolor – Bodestorpsskolan, Norrevångskolan 
och Prästslättsskolan – deltagit i PRIO-arbetet och utvärderingarna har visat på 
positiva resultat. 

Karlshamn är också en av 86 kommuner som deltar i SKL:s Matematiksatsning PISA 
2015. Genom att delta åtar sig kommunerna att förbättra matematikundervisningen i 
alla sina grundskolor och att arbeta tillsammans med andra kommuner. 

Det är ett stort antal barn som söker till förskolan, vilket innebär att lokalbehov och 
rekryteringsbehov är stort. Det är en utmaning ekonomiskt och personellt. 

Stenbackanavet har under året invigts och erbjuder nu moderna och ändamålsenliga 
lokaler för skola, bibliotek och fritidsgård.  

Utveckling av tekniken och pedagogiken kring en-till-en-datorerna i grundskolan 
fortsätter, vilket samtidigt ställer nya krav på undervisning och lärande. Ett 
förberedande arbete inför implementeringen av en-till-en i F-6 har påbörjats.  

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

Musikskolan fortsätter arbetet för en ökad flexibilitet när det gäller val av instrument. 
Cirka 64 procent av eleverna i varje årskurs i grundskolan spelar något 
musikinstrument i en grundkurs, vilket är en jämförelsevis hög siffra. 
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Ire natur- och kulturskola erbjuder pedagogisk handledning för studier av hållbar 
utveckling, ekologiska samband, kretslopp, resurshållning samt kulturhistoriska 
miljöer. Skolan utgör en central roll i utbildningsförvaltningens arbete med hållbar 
utveckling.  

Ekonomiskt utfall 
Nämndens totala budget uppgick år 2014 till 497 308 tkr. Resultatet för 2014 innebär 
en negativ budgetavvikelse på -2 766 tkr vilket motsvarar 0,5 %.  
 
Personalkostnaden inom barnsomsorgen är totalt sett i balans. Uppdelat på respektive 
verksamhet uppvisar fritidshem samt barn i behov av särskilt stöd ett underskott 
medan förskoleverksamhetens personalkostnader uppvisar ett positivt resultat.  
 
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. På vissa enheter har det inte varit möjligt att givet ingångna 
anställningsavtal och utbudet av t ex smala kompetenser skapa en effektiv organisation, 
då medarbetarnas sysselsättningsgrad är större än det faktiska behovet. Även i 
grundskolan har kostnader för elever i behov av särskilt stöd ökat då behoven har varit 
större än förväntat. 
 
Särskolan redovisar ett positivt helårsbokslut då de beräknande interkommunala 
kostnaderna blev lägre än förväntat. De övriga verksamheterna inom nämnden 
musikskola, Ire natur- och kulturskola samt fritidsgårdarna tillsammans med 
verksamheten fritidshem som bedrivs för barn i årskurserna 4-6 uppvisar sammanlagt 
ett positivt resultat.   

 
Framtiden- förväntad utveckling 
En framtida utmaning handlar om försörjningsbehov i bristyrken (exempelvis 
förskollärare och vissa ämneslärare). Demografiska förändringar gör att behovet av 
flexibilitet och snabba anpassningar ökar. Ett växande antal barn är i behov av 
särskilda anpassningar och särskilt stöd, vilket är en tendens i samtliga verksamheter 
från förskola till gymnasieutbildning. En allt viktigare framgångsfaktor i all 
utbildningsverksamhet spås inkludering och att möta olikheter i klassrummet bli. En 
ökad stress och ohälsa bland personalen är ett faktum som måste hanteras i 
organisationerna. 
 

Driftredovisning 

Bokslut Bokslut Budget Budget-

avvikelse 

2013 2014 2014 2014

Intäkter 45 172 45 475 39 762 5 713

Kostnader -523 283 -545 550 -537 070 -8 480

Summa nettokostnader -478 111 -500 074 -497 308 -2 766

 Nämnd, tkr
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Verksamhetsmått 
Alla belopp i kronor Bokslut 

2010

Bokslut 

2011

Bokslut 

2012

Bokslut 

2013

Bokslut 

2014

Nettokostnad per invånare (kr)1 14 305 14 564 14 856 15 308 15 839

Resursanvändning årsarbetare 641 650 667 708 716

Grundskola

Andel elever som är behöriga till gymnasiet2

Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen 82,5 81,5 81,4 83,6

Estetiska programmet 82,5 83,3 84,4 87,0

Naturvetenskapliga och tekniska programmen 77,4 80,5 75,3 82,9

Yrkesprogrammen 84,4 84,2 86,1 88,0

Antal elever som ej är behöriga till gymnasiet2

Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen 63 61 55 48

Estetiska programmet 63 55 46 38

Naturvetenskapliga och tekniska programmen 81 64 73 50

Yrkesprogrammen 56 52 41 35

Meritvärde 202,0 204,0 207,0 204,5 208,3

Antal elever3 3 000 2 950 2 870 2 872 2 919

Förskola

Antal barn4 1 188 1 209 1 263 1 253 1 323

Barn per årsarbetare5 5,5 5,3 5,6 5,4 5,4
1. Nyckeltalet är beräknat på befolkningen per 1 november.

2. Behörighetskraven för gymnasieskolans nationella program skiljer sig mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program och även mellan olika

     högskoleförberedande program. Dessa krav  infördes 2011  och jämförelser med tidigare års behörighetssiffror kan inte göras.

3. Antal elever är ett snitt mellan vår- och hösttermin.

4. Antal barn är data från Skolverket

5. Per den 15 oktober
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Gymnasienämnden 
 
Ordförande: Paul Hedlund 
Förvaltningschef: Ewa Kristensson 
 

Årets verksamhet 
Nämndens ansvars- och verksamhetsområden 

Gymnasieskola: Omfattar nationella program som pågår under tre år, 
introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program och 
utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen.   
Gymnasiesärskola: Omfattar fyra 4-åriga program och individuella program. De fyra 
programmen är: Programmet för administration, handel och varuhantering, 
programmet för fastighet, anläggning och byggnation, programmet för hotell, restaurang 
och bageri och programmet för samhälle, natur och språk. 

Samverkan skola-näringsliv: Inriktas mot samverkansområdena; dialogmöten (till 
exempel mellan yrkeslärare – handledare), programråd, lärlingsråd, lärlingsutbildning 
och Teknikcollege.                                                                                                                

Antagning av elev till gymnasieskola: Verksamheten bedrivs i samverkan med 
Olofströms kommun och Ronneby kommun.                                                                   

Politisk verksamhet: Nämnds arbete med sammanträden fem gånger under året. 
 
Väsentliga förändringar och händelser under året 
Hösten har präglats av ett förberedande arbete på olika nivåer inför det utökade 
uppdraget som gymnasienämnden erhåller genom att politikområdena "kommunal 
vuxenutbildning inklusive särvux och svenska för invandrare", "eftergymnasial 
utbildning inom det kommunala ansvarsområdet", "uppdragsutbildning", "studie- och 
yrkesvägledning för vuxna" och "informationsansvar får ungdomar som fullgjort sin 
skolplikt och som inte fyllt 20 år samt utökat informationsansvar för ungdomar upp till 
25 år" förs över till gymnasienämnden från och med mandatperioden 2015-2018. 
 
Under året har en strategi för lärlingsutbildning inom de frivilliga skolformerna 
utarbetats. Organisationsförslag tas under våren 2015. Tidplan finns. 
 
Tretton lärare har internrekryterats i en omfattande anställningsprocess efter 
förstelärarreformen under våren. Uppdragsbeskrivningar finns och varje förstelärare 
har dessutom individuella fokusområden som till viss del är överlappande. 
 
Reformerna kräver indirekt ändrade funktioner i Väggaskolans lokaler. Ombyggnad av 
skolans laborationssalar påbörjades hösten 2014 och slutförs under 2015. En 
sammanhållen gymnasiesärskola där samtliga verksamheter finns i omedelbar fysisk 
närhet är det högst prioriterade målet för den verksamheten. Den modell som vi idag 
tvingas anamma, med verksamheter både i Asarum och på Vägga, är kostnadsdrivande, 
sårbar och segregerande.  
 
Gymnasienämnden fortsätter arbetet med att omstrukturera det systematiska  
kvalitetsarbetet i enlighet med kommunens centrala direktiv från senvåren 2014. En ny 
verksamhetsplan kommer att vara färdig i utgången av januari 2015.  
 
Utvecklingsarbetet inom området Teknikcollege fortsätter. De program som berörs är 
El- och Energi-, Fordon och Transport- samt Teknikprogrammet.  
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Ekonomiskt utfall 
Gymnasienämnden har ett överskott på 1 853 tkr, vilket främst beror på lägre kostnader 
och högre intäkter än budgeterat för interkommunal ersättning på gymnasieskolan. 
Personalkostnaderna har ökat på språkintroduktion jämfört med budgeten vilket beror 
på fler nyanlända. Bidragen från Skolverket för lärlingsutbildning och 
kvalitetsutveckling för APL är mindre än personalkostnaderna. KORt-samarbetet mellan 
Karlshamn, Olofström och Ronneby har ett överskott på grund av att en tjänst varit 
vakant under höstterminen. Även administrationen har ett överskott pga. en viss tids 
frånvaro. Totalt sett visar personalkostnaderna ett litet underskott, däremot är 
skolskjutskostnaderna på gymnasieskolan och lokalkostnaderna på gymnasiesärskolan 
lägre än budgeterat.    

 

Framtiden -förväntad utveckling 

Brukarnas behov styr verksamheternas prioriteringar. Att möta varje brukares behov, 
krav, önskemål och förväntningar är en reell daglig utmaning för såväl enskilda 
medarbetare som för verksamheterna i sin helhet. 
 
De av riksdag och regering beslutade reformerna inom skolan i allmänhet och 
gymnasieskolan i synnerhet ställer stora krav på verksamheten och dess personal idag 
och under åren som kommer. Gymnasiesärskolans "En gymnasiesärskola med hög 
kvalitet" tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2013. Konkurrensen om 
eleverna är fortsatt hård vilket i sin tur kräver ett fortsatt intensivt arbete med att 
utveckla verksamheten och marknadsföra densamma.  
 
Arbetet med hållbar utveckling (HUT), informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
och digital kompetens kräver nytänk kring såväl verksamhets- som kompetens-
utveckling under åren som kommer.  Nya förutsättningar påverkar också den framtida 
lokalanvändningen. Gjorda lokalutredningar behöver uppdateras både vad gäller 
utbyggnad av digitala klassrum som med hänsyn tagen till befintliga och aviserade 
reformer. Det gäller i allra högsta grad gymnasiesärskolans lokalförsörjning. 

 

Driftredovisning 

 tkr 

 
Intäkter 

Bokslut 
2013 

 
29 175         

Bokslut 
2014 

 
27 127         

Budget 
2014 

 
 

25 904 

Budgetavvikelse 
2014 

 
 

1 223 
Kostnader -160 921      -162 165 -162 795 630 
Summa nettokostnader -131 746      -135 038 -136 891 1 853 

Verksamhetsmått 
Alla belopp i 
kronor 

Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013  Bokslut 2014 

Nettokostnad per 
invånare 1 

3 962 4 147 4 270 4 218 4 277   

Resursanvänd-
ning årsarbetare, 
gymnasieskolan 

98 98 103 103 102 

Resursanvänd-
ning årsarbetare, 
gymnasiesär-

15 17 20,5 20,5 22 
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skolan 

Alla belopp i 
kronor 

Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013  Bokslut 2014 

Gymnasieskolan, 
antal elever 

1 129 1 089 1 110  1 107   1 048 

Gymnasiesär-
skolan, antal 
elever 

37 37 33 33 30 

Nettokostnad per 
elev gymnasie-
skolan2 

87 214 89 269 95 700 99 357 105 454 

Nettokostnad per 
elev gymnsie-
särskolan3 

241 956 288 627 380 481 441 461 497 8464 

Andel elever med 
slutbetyg från 
gymnasie-skolan 
inom 4 år (%)5 

77,5 79,5 86,0  83,0 82,3 

Genomsnittlig 
betygspoäng hos 
de elever som fick 
slutbetyg 
respektive läsår6 

13,5 14,5 13,9  14,1 14,2 

Andel elever (%)
behöriga till hög-
skola av de elev-
er som fick slut-
betyg resp. läsår7 

                82,4                90,2                 84,0  85,7 69,2* 

(93,4 H) 

(38,5 Y) 

1) Nyckeltalet är beräknat på befolkningen per den 1 november 2014. Kostnaderna är inkl förvaltningens 
overheadkostnad. 

2) Totalkostnaden är exkl. nämndskostnader, skolskjutsar, inackorderingstillägg, reseersättning, 
interkommunala ersättningar samt kommungemensamma kostnader. 

3) Totalkostnaden är exkl. nämndskostnader, interkommunalersättning samt kommungemen-samma 
kostnader. 

4) Totalkostnaden är exkl. nämndskostnader, interkommunalersättning, skolskjuts samt kommun-
gemensamma kostnader. 

5) För att få slutbetyg från gymnasieskolan krävs att eleven fått betyg i alla kurser som ingår i programmet.  
Måttet förexempelvis år 2010 avser andelen av nybörjarna hösten 2006 som fått slutbetyg till och med 
läsåret 2009/2010. 

6) Samtliga kursers poäng multiplicerat med vikt för betyg (där IG = 0, G = 10, VG = 15 och MVG= 20) dividerat 
med summa poäng för eleven totalt. Detta för elever som fått slutbetyg. 

7) För grundläggande behörighet till högskolan krävs slutbetyg från nationellt eller specialutformat program 
och minst betyget 
Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ettfullständigt program. Måttet anger an
delen elever som uppnått denna behörighet av alla elever  med slutbetyg respektive år. 
*Från och med 2014 gäller följande: 
En gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program ger också grundläggande 
behörighet till högskola. 
En yrkesexamen ger inte automatiskt grundläggande behörighet, men kan kompletteras med  
behörighetsgivande kurser.  
Dessa kurser är: svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3, samt engelska 6. 
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Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning 
Ordförande: Vivianne Andersson 
Förvaltningschef: Ewa Kristensson 
 

Årets verksamhet  
Vägga vuxenutbildnings systematiska kvalitetsarbete har under 2014 haft gemensamt fokus 
på värdegrundsarbetet. Några av pedagogerna samt rektor har deltagit i Skolverkets lika-
behandlings- och värdegrundsutbildning via Högskolan i Kristianstad. Samtlig personal har 
varit involverad i detta utvecklingsarbete. Två temadagar kring värdegrund har genomförts 
med samtliga elever inom Vägga vuxenutbildning. Planen mot diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling har utvärderats och ny plan för 2015 har tagits fram. Elevforumet är 
välfungerande och samtliga skolformer är representerade. Elevantalet har ökat, framförallt 
inom enheten svenska för invandrare och Omvårdnadsenheten. I samverkan med omsorgs-
förvaltningen beslutades det att Vägga vuxenutbildning skulle göra en extra antagning av 30 
elever för att kunna möta det ökade behovet av personal inom omsorgsförvaltningen. Lärlings-
utbildningen inom Vård- och omsorg som började 2013 har slutförts och en ny grupp har 
startats upp. Lärlingsutbildningen inom särskild utbildning för vuxna, serviceassistenter, 
pågår fortfarande. Antalet sfi-elever ökar ständigt, vilket har lett till ett ökat personal- och 
lokalbehov. Den största gruppen elever inom sfi har kortare skolbakgrund från sina 
hemländer. Detta medför att de ofta behöver en längre tids undervisning inom sfi-
verksamheten. Under 2014 beviljades sfi-enheten ett stadsbidrag för att utveckla en sfi med 
yrkesinriktad språkpraktik. 26 elever har ingått i denna försöksverksamhet. Resultatet är över 
förväntan och innebär bland annat att: 
 

- tiden inom sfi-verksamhet förväntas bli kortare för individen 

- eleverna får en ökad självkänsla 

- optimismen kring möjligheten till arbete ökar  

- vägen till lärlingsutbildning kommer att underlättas 

- språkutvecklingen har gynnats 

- elever vars förutsättningar att utvecklas mer i det svenska språket sågs som ringa har 

visat på motsatsen och gjort stora framsteg  

Vägga vuxenutbildning kommer att låta de elever som ingått i försöket att fullfölja sin sfi med 
detta upplägg, trots att stadsbidraget upphört. 
 
Yrkesutbildning 
Kommunal yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna individer 
kunskaper på en nivå som motsvarar den som uppnås i gymnasieskolan. Utbildnings-
insatserna vänder sig först och främst till den som saknar hela eller delar av en gymnasial 
utbildning. Även den som redan har slutfört en gymnasieutbildning kan delta i utbildningen.  
I en kommungemensam samverkan kallad Gränslöst genomför Karlshamn, Sölvesborg, 
Bromölla, Tingsryd, Olofström, Ronneby och Karlskronas kommuner yrkesutbildningsinsatser. 
Insatserna har under året mött behovet hos individen men också det regionala behovet av rätt 
kompetens i rätt tid. Kommunala medel, men framförallt riktade statsbidrag inom yrkes- och 
lärlingsutbildning, har finansierat insatserna. 

 
Arbetsmarknad 
Arbetsmarknad har under året arbetat med arbetsmarknadspolitiska anställningar, praktik 
och projekt till arbetslösa. Ett exempel är att enheten har anställt 20 unga vuxna i skolan som 
elevstödjare. I Fia, fler i arbete, gjordes en halvtidsutvärdering som visade på att majoriteten 
efter 36 månader hade fortsatt egenförsörjning. För elevstödjarna ser vi samma positiva 
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utveckling efter anställningens slut. Många har fortsatt egenförsörjning. Navigatorporten 
avslutades och de kognitivanpassade verksamheterna integrerades i ordinarie verksamhet. 
 

Ekonomiskt utfall 
Driftredovisningen visar på ett underskott på 542 tkr. Underskottet beror bland annat på en 
icke godkänd upphandling av ESF i Projekt Navigatorporten hos Arbetsmarknadsenheten. 
Vuxenutbildningscenter har ett underskott som beror på högre personal- och verksamhets-
kostnader än budgeterat. Bland annat ökade löne-/verksamhetskostnader för Syo vid tjänst-
ledighet/nyanställning samt minskade intäkter i projekten Exportfrämjare och Grön resurs. 
 

Framtiden - förväntad utveckling 
Vägga vuxenutbildning förväntas öka vad gäller antal elever på sfi och grundläggande 
vuxenutbildningen. Antalet elever inom vård- och omsorgsutbildningar kommer att ökas om 
behovet finns från omsorgsförvaltningen. Vuxenutbildningens arbete mot individualisering, 
flexibilitet och validering kommer att fortgå även under 2015. 
 
Det är fortsatt hög arbetslöshet, över sju procent i riket och högre i Blekinge. Den drabbar 
framförallt särskilt utsatta grupper, såsom ungdomar, utomeuropeiskt födda, 
funktionshindrade och långtidsarbetslösa över 55 år. Arbetet med Ungdomskraft fortsätter, 
närmast under våren med Blekingegemensamma ansökningar till socialfonden. 

 
Driftredovisning (tkr) Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Budgetavvikelse 2014  

Intäkter 61 350 82 626 35 512 47 114 

Kostnader -93 007 -119 981 -72 325 -47 656 

Summa nettokostnad -31 657 -37 355 -36 813 -542 

 
Verksamhetsmått vuxenutbildningen 
Verksamhetsmått Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013  Bokslut 2014 

Nettokostnad per 
invånare  

663 675 763 732 768 

Resursanvändning 
årsarbetare 

34 37 39,7 36 39 

Antal kursdeltagare 5564 5928 4893 6141 10006 

Antal studerande 1343 1380 1289 1267 1491 

Kursavbrott 13 13,5 14 12 9 

 
Verksamhetsmått arbetsmarknadsenheten 
Verksamhetsmått Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013  Bokslut 2014 

Nettokostnad per 
invånare  

 203 230 282 406 

Antal inskrivna 559 510 403 591 621 

Antal avslutade 431 270 183 235 303 

Måluppfyllnad Direkt 
efter avslut (%) (2) 

84 86 85 84 89 

1) Nyckeltalet är beräknat på befolkning per den 1 november 2014 (31 573 personer). 
Arbetsmarknadsenheten tillhörde Servicenämnden till och med 2010. 

2) I måluppfyllnad ingår när man gått till studier, arbete, uppdraget slutfört eller beställningen 
slutförd och åter till beställaren. 
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Kulturnämnden 
Ordförande: Lena Sandgren 
Förvaltningschef: Ewa Kristensson 
 

Årets verksamhet  
Konsument Karlshamn  
Konsument Karlshamns uppgift är att ge budget- och skuldrådgivning och stöd vid 
skuldsanering. Samt att ge vägledande rådgivning på konsumentområdet i frågor som 
omfattar lag och rätt, praxis, avtal och tvister vid köp av varor eller tjänster, samt ge 
energirådgivning. Ett förebyggande arbete sker genom föreläsningar (konsument-
rätt/ekonomi) till skolor, föreningar och företag. 
 
Efterfrågan på budget- och skuldrådgivningen har ökat jämfört med föregående år. 
Konsumentrådgivningen ligger i stort sett på samma nivå som förra året. Utbildning för 
arbetslösa ungdomar har genomförts för fjärde året i rad. Uppdragsutbildning åt 
Konsumentverket för nya konsumentvägledare genomförs. 
 
Kultur- och biblioteksverksamheten 
Kultur- och biblioteksenheten arbetar för att skapa spännande mötesplatser som 
inspirerar både kommuninvånare och besökare. Verksamheten arbetar med 
utgångspunkt i bibliotekslagen och de styrdokument som antagits av kommunstyrelsen 
- det kulturpolitiska programmet och biblioteksplanen.  
 
Under året öppnades nya bibliotek i Asarum och Svängsta, vilket attraherade nya 
användare och lånen ökade dramatiskt. Processen med nya kultur- och bibliotekshuset 
krävde stora arbetsinsatser. Lokstallarna utökades med en ny verksamhet - 
utställningsarenan Lokstallarna+, larm och wifi installerades, uthyrningen ökade och 
besöksantalet steg till 100 000.   
 
Den nya bibliotekslagen påverkade främst i arbetet med att nå prioriterade grupper. 
Verksamheten arbetade för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas 
för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. På de fem biblioteken 
fanns bemannade informationsdiskar 123 timmar/vecka. 
 
Självservice ökade på Stadsbiblioteket och efterfrågades på lokalbiblioteken. Wifi på 
Stadsbiblioteket, Svängsta och Stenbacka bibliotek har medfört nya besökare. 
Kommunens digitala bibliotek, Arena, var tillgängligt dygnet runt och de interaktiva 
tjänsterna har utökats. Bibliotekssystemet uppgraderats, nya licenser och server 
tillkom. 
 
Karlshamns kommuns konstsamling har registrerats, värderats och försäkrats till sitt 
rätta värde, riktlinjer för hantering av förteckning av konstverk upprättats liksom 
rutiner för samverkan vid konstnärlig utsmyckning och tillämpning av enprocentregeln 
vid uppförande av kommunala byggnader.  
 
Kultur- och biblioteksenheten utarbetade en ny organisation. Arbetsmiljön på 
Stadsbiblioteket förbättrades genom att den undermåliga personalmatsalen 
renoverades. Avtal med Securitas har upprättats utifrån behov och inneburit ökad 
säkerhet för personalen. Riktlinjerna för årsanslag till kulturföreningar har reviderats. 
Skottsbergska gården fördes över till kulturnämnden. Jubileumsåret skänkte glans åt 
hela 2014, men krävde stora arbetsinsatser. Den egenproducerade utställningen 
Konstpärlor slog besöksrekord bland Kulturnattens utställningar.  
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Ekonomiskt utfall 
Driftredovisningen nedan visar på ett underskott på 754 tkr. Underskottet beror på ett 
icke budgeterat bidrag till Skottsbergska gården, extra personalförstärkning på 
huvudbiblioteket, kostnader för flyttning, IT-licenser, wifi Karlshamn Open, 
uppgradering av bibliotekssystem, server hos Landstinget, förbättring av arbetsmiljön i 
personalmatsal. Ökade kostnader för larm, bevakning och försäkringsavgifter samt 
intäktsbortfall från Statens Kulturråd. 
 

Framtiden -förväntad utveckling 
Konsument Karlshamn  
Efterfrågan på budget- och skuldrådgivning förväntas öka. Konsument- och 
energirådgivning förväntas ligga på samma nivå som 2014. Det är en stark efterfrågan 
på förebyggande information. Det förväntas bli en fortsatt stark efterfrågan på 
förebyggande informationsinsatser bland skolor, föreningar och företag. 
 
Kultur- och biblioteksverksamheten 
Biblioteket får nya funktioner - inte bara boklån. Användningen av tjänster på nätet 
ökar. Det digitala biblioteket växer, blir en ny mötesplats och användare blir 
medskapare. RFID-teknikens införande på samtliga bibliotek betyder ökad självservice 
och ett steg mot Meröppet. Biblioteket får en större pedagogisk funktion med ett nytt 
förmedlande uppdrag. Den ökande mångfalden innebär dels att kulturutbudet anpassas 
till fler målgrupper, dels att nya krav på bemötande ställs. Mer samverkan gör att 
innehållet påverkas. Verksamheten måste ständigt förändras i takt med samhället. En 
alltmer viktig del blir att marknadsföra servicen och tjänsterna. Modern teknisk 
utrustning och ändamålsenliga lokaler behövs.  

 
Driftredovisning (tkr) Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Budgetavvikelse 2014  

Intäkter 2 329 2 175 1 706 469 

Kostnader -25 673 -26 831 -25 608 -1 223 

Summa nettokostnad -23 344 -24 656 -23 902 -754 

 
Verksamhetsmått Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013  Bokslut 2014 

Nettokostnad per 
invånare i kr (1)  

690 704 719 747 781 

Resursanvändning 
årsarbetare 

16 16 16 16 16 

Medieutlåning/ 
användare 

10,9 9,7 9,5 9,3 8,9 

Antal rådgivnings-
kontakter 

2264 2199 1902(2) 1297(3) 1076(3) 

Budget/Skuld-
saneringsärende 

96 86 93 108 120 

1) Nyckeltalet är beräknat på befolkningen per den 1 nov 2014, (31 573). 
2) Ändrad inmatning av statistik jämfört med tidigare år. 
3) Numera redovisas endast första kontakten i statistiken. 
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Tekniska nämnden 
Ordförande: Leif Håkansson 
Förvaltningschef: Peter Persson, Tf Emina Kovacic 

 

Årets verksamhet  
Tekniska nämnden tillhandahåller tjänster inom verksamheterna trafik, gata, data, kost, 
drift, fastighets- och markförvaltning, produktionsskog, städ samt sotning. Flertalet av 
tjänsterna genomförs på uppdrag av annan nämnd.  
 
Tubbarydsanläggningen: Under året har den dåliga arbetsmiljön på Tubbarydsan-
läggningen varit i fokus. Det är av stor vikt att åtgärda bristerna i arbetsmiljön som 
påtalats av både personal och enhetschefer.  
 
Gatuenheten: Beläggningsarbeten har utförts på följande vägar; Erik Dahlbergsvägen, 
Sölvesborgsvägen, Nyemöllevägen, Jannebergsvägen, Idrottsvägen, Bockaliden och 
Skolvägen i Asarum. Bergskrotning har utförts på bergssidor längs huvudgator för att 
säkerställa att inga stenblock kan rasa ner på fordon eller oskyddade trafikanter. För det 
enskilda vägnätet har det upprättats fyra driftområden för grusvägar och tre 
driftområden för enskilda vägar som är belagda.  
 
Dataservice: Under hela 2014 har arbetet fortsatt med att färdigställa standardarbets-
platserna för anställda i Karlshamns kommun. Dataservice har även påbörjat arbete 
med att säkerställa och uppdatera kommunens IT-plattform för att få den stabil och 
framtidssäker. 
 
Kostservice: Fortsatt implementering av kostdatasystemet AIVO har skett och en 
befintlig resurs inom verksamheten har under 2014 arbetat heltid med AIVO. Det har 
införts två lunchrätter att välja på för äldre i eget boende. Andel ekologiska livsmedel 
uppgick 2014 till knappt 23 %. Köksutrustning har bytts enligt investeringsplan och det 
har medfört bättre arbetsmiljö för personalen samt besparingar vad gäller energi- och 
vattenåtgång.  
 
Driftservice: Driftservice har omorganiserats och sedan juni månad tillhör entreprenad-
gruppen fastighet och i oktober flyttades även driftgruppen dit. Kvarvarande vaktmäs-
tare har delats upp i följande fyra verksamheter; Drift Fritidsgruppen, Drift Arrange-
mangsgruppen, Drift Ytterområden och Drift Centrala Karlshamn. Driftservice har under 
året ansvarat för fordonshanteringen i kommunen samt för omsorgsförvaltningens ana-
loga trygghetslarm. 
 
Fastighetsservice: Det har helt eller delvis genomförts ett antal investeringsprojekt. 
Asarums Bildningscenter som påbörjades våren 2012 fortgick hela året och undervis-
ningen i nya lokaler startade höstterminen 2014. Slutbesiktning genomfördes i 
december 2014. Ett antal projekt har påbörjats på uppdrag från utbildningsförvaltning-
en. Exempel är paviljong i Karlshamn för förskoleverksamhet, tillbyggnad av 
Möllegårdens skola samt renovering av labbsalar på Väggaskolan. Projektering av 
kultur- och bibliotekshus på Östra Piren pågår. 

 

Städservice: Städservice verksamhet har under året fungerat bra, men har inte kunnat 
utveckla arbetet då både städchefen och en av arbetsledarna fått lägga det mesta av sin 
tid på Driftservice. 
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Sotningstjänst: Verksamheten har utförts i enlighet med fastställda mål och gällande 
lagstiftning.  
 

Ekonomiskt utfall 
Kostservice: Kostservice redovisar överskott på livsmedelskostnader och det pågående 
införandet av kostplaneringssystemet AIVO och ett nytt grossistavtal per den 1 mars 
2014 har bidragit till denna utveckling.  
 

Fastighetsservice: Fastighetsservice redovisar överskott på fjärrvärmekostnader på 
grund av lägre värmeförbrukning än normalår. 

 
Framtiden -förväntad utveckling 
Tubbarydsanläggningen: Den samlade bilden talar tydligt för att inte nedprioritera 
nybyggnation av kontor och omklädning på Tubbarydsanläggningen vid kommande 
budgetarbete. 
 
Gatuenheten: Fortsatt stort behov av beläggningsplaner för alla vägtyperna, främst 
gång-och cykelvägar. Underhållsskulden för beläggningar ökar med att fler ingrepp sker 
i kommunens gator och vägar, vilket förkortar deras livslängd. Fortsatt underhåll på 
broar och i vissa fall större brorenoveringar. Kontroll av utlösningsvillkoret medför 
uppgradering av elanläggningarna för belysning. Extrema väderförhållanden som 
stormar, nerfallna träd, bortspolade vägar och dagvattenproblem medför ökad 
beredskap. Industrispåren Karlshamn västra och Kölöspåren är inom de närmaste åren i 
behov av stora investeringar. 
 
Dataservice: Framtiden kommer inte stanna upp vad gäller IT-utveckling. Den ökar hela 
tiden och nya tekniska lösningar finns för att göra verksamheterna bättre och 
effektivare, framförallt inom omsorg och skola. Under 2015 kommer det behöva införas 
trådlösa nät på alla skolor och under hösten ska alla elever från första klass tills de 
slutar gymnasiet ha en egen dator.  
 
Kostservice: Det har beslutats om ett försök med två lunchrätter inom särskilt boende 
som genomförs i början av 2015. Implementering av ytterligare moduler i AIVO 
kostdatasystem. Genomförandeplan utifrån beslut av kostutredning presenteras och 
beslut skall fattas inför budgetprocess 2016. 
 
Driftservice: Ny driftchef har rekryterats och börjar sin anställning den 1 februari 2015. 
 
Fastighetsservice: Arbetet med övergripande lokalplanering pågår och kommer i 
framtiden att vara ett viktigt verktyg för att tillgodose verksamheternas behov av 
ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Flera fastigheter är äldre och i stort 
behov av renovering. Som exempel kan nämnas Tubbarydsanläggningen som är ett stort 
arbetsmiljöproblem i sitt nuvarande skick och snabba åtgärder är nödvändig snarast. 
Väggahallen, Svängstabadet, Väggaskolans A-hus, Österslättsskolans matsal, 
Brandstationen och Väggabadets utomhusanläggning är anläggningar som har ett stort 
underhållsbehov i närtid.  

 
Städservice: När ny driftchef är på plats kommer både städchefen och arbetsledaren att 
återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter på Städservice. Kommunens fordonshantering 
går över från Driftservice till Städservice från och med 2015. 
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Sotningstjänst: Verksamheten har två skorstensfejartekniker 2015 för att kunna hålla 
intervallerna av brandskyddskontroller. Nya brandskyddskontrollfrister och 
sotningsfrister gäller från och med 2015. 

 
Driftredovisning (tkr) Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Budgetavvikelse 2014 

Intäkter 290 011 286 708 281 576 5 132 

Kostnader -354 401 -372 109 -369 694 -2 415 

Summa nettokostnader -64 390 -85 401 -88 118 2 717 

 
Verksamhetsmått Bokslut 2010 Bokslut 2011  Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 

Nettokostnad X -57 970 -60 977 -64 390 -85 401 

Nettoinvesteringar X -94 160 -74 173 -117 210 -64 333 

Antal invånare den 1 
november 

31 126 31 205 31 088 31 233 31 573 

Nettokostnad per 
invånare 

X -1 858 -1 961 -2 062 -2 705 
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VA-verksamheten 
Ordförande: Leif Håkansson 
Förvaltningschef: Peter Persson, Tf. Emina Kovacic 
 

Årets verksamhet 
Från och med 1 januari 2014 ingår Sternölaboratoriet i VA-verksamheten.  
 

Vattenförsörjning 

Vattentornet på Pengaberget i Karlshamn har renoverats utvändigt och en byggnadsteknisk 
undersökning av vattentornet i Asarum har gjorts inför kommande renovering 2015. På Långasjö 
vattenverk har en invallning till dieseltanken satts på plats, för att hindra att diesel läcker ut i 
vattenskyddsområdet, kolet i filter 5 & 6 samt en återfiltreringspump till kolfiltret har bytts ut. 
Skalskyddsåtgärder har genomförts på tryckstegringsstationer i Åryd, Hällaryd och Svängsta och 
under hösten påbörjades totalrenovering av Ringamåla vattenverk. För att säkerställa att vi inte 
kommer att gå under tröskelnivån i Mien har det installerats en online-nivåmätare i Mien och en 
flödesmätare i Mieån. Även SMHI:s hydrologiska prognossystem har köpts in för beräkning av 
nederbörd, flöden, nyttig tillrinning med mera. VA-enheten har under året medverkat i Svenskt 
Vattens kommunikationssatsning ”Mitt Vatten – Sveriges kommuner för rent vatten” för att 
uppmärksamma hur viktigt det är med rent vatten. Arbetet har riktats mot allmänheten via skolor, 
kampanjer (exempelvis biltvättarhelg) samt evenemang såsom SMAK-festivalen och Hamnens Dag. 

Avloppshantering 
På Sternö reningsverk har ett antal åtgärder genomförts under året, såsom byte av styrsystem, byte av 
drivaxel och brythjul i försed 1 & 2 samt byte av skrapor till mellansedimentering 1 & 2. Ett 
pilotprojekt med ozonrening av utgående avloppsvatten har genomförts, där målsättningen var att se 
vilken läkemedelsreducering och desinficering som uppnåddes i avloppsvattnet. Projektet gav goda 
resultat. På Mörrums reningsverk har järnkloridstanken setts över och bultförband, flänsar och 
slangar har bytts ut och ett nytt mottagningsskåp har monterats. Flera olarmade pumpstationer har 
fått GSM-larm installerade och några äldre pumpstyrningar har bytts ut mot nya moderna som 
underlättar övervakning via larmsystem. Ny pumpstation i Strömma, P14 Strömma spinneri, är klar 
och driftsatt.  

 
Ekonomiskt utfall 
Vattenförsörjning/avloppshantering 
VA-verksamhetens intäkter har under ett par års tid inte kommit upp i budgeterad nivå och taxan har 
därför reviderats inför 2015, både vad gäller anslutningsavgift och brukningsavgift. Vad gäller 
kostnader så är det främst verk-kostnaderna inom avlopp och ledningskostnaderna inom vatten som 
är högre än budgeterat. 
 

Investeringar 
Av verksamhetens totala investeringsbudget om 31,5 mnkr har 16,8 mnkr använts. Den främsta 
anledningen till att det kvarstår medel är att arbetet med överföringsledningen mellan Mörrums och 
Sternös avloppsreningsverk har skjutits fram på grund av lakvattenfrågan i Mark- och 
Miljödomstolen. Projektet beräknas starta 2015. Renoveringen av Ringamåla vattenverk pågår och 
beräknas vara klart vecka 13, 2015. VA-utbyggnaden kommer att starta 2015. 
 
 

Framtiden 
Vattenförsörjning 
Vattenverket vid Långasjön är till åldern kommet och detta gör att det finns ett stort upprustnings-
behov inom en snar framtid. Medel har beviljats för projektering av ett nytt vattenverk som är 
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kostnadsberäknat till cirka 210 mnkr. Reservvattentäkter måste tas fram då befintliga inte är använd-
bara. Nytt tillstånd för vattenreglering inom Vattendom Mien ska tas fram. 
 
Avloppshantering 
Beslut är taget om nedläggning av Mörrums avloppsreningsverk och anläggande av 
överföringsledning. Spillvattenförsörjningen på landsbygden efterfrågas allt mer.   
Arbetet med att ta fram prioriterade områden för utbyggnad har gjorts tillsammans med 
Miljöförbundet och ligger som grund för antagen VA-policy och VA-plan. Fortsatt samarbete med 
grannkommunerna och VMAB angående hållbar slamhantering. 
  
Verksamhetsmått 2014* 2013 2012 2011 2010

Nettoinvesteringar (mnkr) -16,9 -9,0 -6,6 -5,1 -7,6

Vattenförsörjning

Antal klagomål på dricksvattenkvalitet (st) 12 18 11 14 14

Läckor på huvudvattenledning (st) 16 15 22 22 17

Avloppshantering

Källaröversvämningar totalt (st) 11** 4 0 4 1

Stopp på spillvattenförande huvudledningar (st) 19 23 18 22 19

*Inkl. Sternölaboratoriet

**10 av 11 källaröversvämningar orsakades av hagel och stort regn i Mörrum 26 juni 2014.  
 

 

Resultaträkning  Bokslut Bokslut 

VA-verksamheten (tkr) Not 2013 2014* 

*Inkl. Sternölaboratoriet    

Verksamhetens intäkter 1 69 035 76 144 

Verksamhetens kostnader 2 -57 589 -65 170 

Avskrivningar 3 -7 708 -8 097 

Verksamhetens nettokostnader  3 739 2 877 

(varav jämförelsestörande poster)    

Skatteintäkter  0 0 

Finansiella intäkter 4 58 0 

Finansiella kostnader 5 -3 849 -3 135 

Resultat före extraordinära intäkter  -53 -258 

Extraordinära intäkter   0 0 

Extraordinära kostnader   0 0 

Årets resultat  -53 -258 
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Balansräkning    

VA-verksamheten (tkr) Not 2013 *2014 

*inkl. Sternölaboratoriet    

TILLGÅNGAR    

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader, mark och tekniska anläggningar 6 107 270 116 220 

Maskiner och inventarier 7 7 323 7 132 

Summa materiella anläggningstillgångar  114 592 123 352 

Omsättningstillgångar 8   

Förråd  0 0 

Kundfodringar  0 0 

Övriga fodringar  0 0 

Förutbetalda  kostnader och upplupna 
intäkter 

 0 0 

Kassa och Bank  0 0 

Summa omsättningstillgångar  0 0 

SUMMA TILLGÅNGAR  114 592 123 352 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

   

Eget kapital    

Ingående eget kapital  9 3 493 3 440 

Årets resultat  -53 -258 

Utgående eget kapital  3 440 3 182 

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner 10 0 0 

Skulder    

Långfristiga skulder 11 110 523 119 115 

Lån av kommunen  0 0 

Investeringsfond  0 0 

Kortfristiga skulder 12 630 1 055 

Leverantörsskulder  0 0 

Övriga skulder  0 0 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

13 0 0 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

114 592 123 352 

NOTER (tkr)   

Not 2013 2014* 

*Inkl. Sternölaboratoriet   

   

NOTER   

Not 1 Verksamhetens intäkter   

   

Brukningsavgifter 49 956 50 473 

Anslutningsavgifter ¹ 0 0 

Övriga intäkter inkl interna fördelningar 19 080 25 671 

Intäktsföring av förutbetalda intäkter 0 0 

Summa 69 035 76 144 
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¹ Inkomster av nya anslutningsavgifter uppgick 
under året till 0 tkr.  

  

 Av årets anslutningsavgifter intäktsfördes 0 
tkr. (se not 11) 

  

   

Not 2  Verksamhetens kostnader   

   

Material  6 605 5 152 

El 4 963 5 020 

Övriga kostnader 24 950 26 552 

Köpt vatten 135 100 

Personalkostnader 13 982 16 737 

Hyror 0 0 

Externt köpta tjänster 4 424 8 820 

Från förvaltningen fördelade kostnader 2 094 2 283 

Från kommunen fördelade kostnader 436 506 

Förlust vid avyttring av anläggningstillgång 0 0 

   

Summa 57 589 65 170 

   

Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar   

   

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan    

över den förväntade nyttjandeperioden   

   

Årets avskrivningar fördelas på:   

   

Materiella anläggningstillångar   

Byggnader och mark 7 708 8 097 

Maskiner och andra tekniska anläggningar   

Inventarier, verktyg, fordon och installationer   

   

Summa 7 708 8 097 

   

   

Not 2013 2014* 

*Inkl. Sternölaboratoriet   

   

Not 4 Finansiella intäkter   

Tillgodoräknad dag till dag ränta enligt 
saldofördelningar 0,5 % 

58 0 

Tillgodoräknad ränta på överlikviditet 0,5% 0 0 

   

Not 5 Finansiella kostnader   

Ränta på långfristiga skulder (hos kommunen) 
2,98 % 

3 849 3 135 
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Not 6 Byggnader, mark och tekniska 
anläggningar 

  

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Ingående anskaffningsvärden 304 643 312 909 

Inköp per 31/12 15 266 18 984 

Anslutningsavgifter -7 000 -3 519 

Försäljning/utrangering 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 312 909 328 374 

   

Ackumulerade avskrivningar enligt plan   

Ingående  avskrivningar enligt plan -199 391 -205 640 

Försäljning/utrangering 0 0 

Årets avskrivningar enligt plan -6 248 -6 514 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt 
plan 

-205 640 -212 154 

   

Utgående planenligt restvärde 107 270 116 220 

   

   

Not 7 Maskiner och andra inventarier   

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Ingående anskaffningsvärden 17 932 19 347 

Inköp  1 415 1 392 

Försäljning/utrangering 0 -403 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 347 20 336 

   

Ackumulerade avskrivningar enligt plan   

Ingående  avskrivningar enligt plan -10 283 -12 024 

Försäljning/utrangering 0 403 

Årets avskrivningar enligt plan -1 741 -1 583 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt 
plan 

-12 024 -13 204 

   

Utgående planenligt restvärde 7 323 7 132 

   

   

Not 2013 2014* 

*Inkl. Sternölaboratoriet   

   

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

  

Förutbetald hyra 0 0 

Övriga förutbetalda kostnader 0 0 

Avräkning med kommunen 0 0 

   

Summa 0 0 
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Not 9 Eget kapital   

Ingående eget kapital 3 493 3 440 

Tillskott 0 0 

Årets resultat -53 -258 

   

Utgående eget kapital 3 440 3 182 

   

   

Not 10 Avsättningar för pensioner   

Kompletterande ålderspension 0 0 

Efterlevandepension 0 0 

PA-KL pensioner 0 0 

Särskild ålders-/visstidspension 0 0 

Särskild löneskatt 0 0 

   

Summa avsättning 0 0 

   

Ansvarsförbindelser för pensioner   

Pensionsförmåner intjänade tom 1997 0 0 

Särskild löneskatt 0 0 

   

Summa ansvarsförbindelser 0 0 

   

Not 11 Långfristiga skulder   

Lån från kommunen ingående balans 108 732 110 523 

Lån från kommunen förändring under året 1 791 8 592 

Investeringsfond ¹ ingående balans 0 0 

Investeringsfond ¹ förändring under året 0 0 

   

Summa 110 523 119 115 

¹ Investeringsfonden härrör från tidigare 
övertag från abonnentkollektivet.  

  

   

   

Not 2013 2014* 

*Inkl. Sternölaboratoriet   

   

Not 12 Kortfristiga skulder   

Okompenserad övertid och semesterlöneskuld 
VA 

630 1 055 

   

Summa 630 1 055 
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Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

  

Semesterlöneskuld 0 0 

Arbetsgivaravgift 0 0 

Upplupna löner 0 0 

Förutbetalda intäkter från överuttag som ej 
förts till investeringsfond¹ 

0 0 

Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter² 0 0 

Övriga interimsskulder 0 0 

   

Summa 0 0 
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Byggnadsnämnden 
 
Ordförande: Jan Bremberg 
Förvaltningschef: Peter Persson, TF Emina Kovacic 
 

Årets verksamhet  
Planverksamheten har under året arbetat med detaljplaner som möjliggör bostäder och 
verksamheter, utveckling av medborgardialog i form av utåtriktade utomhusaktiviteter 
samt slutskedet av den kommunövergripande översiktsplanen som tar avstamp i 
kommunens vision ”Karlshamn – en plats för liv och lust”.  
Bygglovsverksamheten har upplevt en ansträngd situation till följd av ytterligare 
förändringar i plan- och bygglagen (Attefallshuset, flera beslutsmoment med mera). 
Detta har resulterat i att vi har anställt ytterligare en byggnadsinspektör på projektbasis. 
Exploatering av de nya utvecklingsområdena i Vettekulla, Skogsborg och Asarum har 
resulterat i ökat antal bygglovsärenden.  
Mätningsavdelningens produktion av nybyggnadskartor har ökat i takt med försäljning 
av tomter i Skogsborg, Matvik, Vettekulla och Asarumsdalen. Digitalisering av mät-
arkivet i syfte att anpassa och tillgängliggöra information för våra medborgare har 
inneburit ökade kostnader för avdelningen. 
 
Ekonomiskt utfall  
Stadsmiljöavdelningen redovisar i år ett positivt resultat på en mnkr. Denna budgetav-
vikelse förklaras främst av höga intäkter för bygglovs- och mätningsverksamheten, 
beroende på två stora bygglovsprojekt samt försäljning av tomter i nya bostadsområden. 
Avvikelsen beror även på vakanta tjänster, partiell ledighet och föräldraledighet bland 
personalen under året. 

 

Framtiden – förväntad utveckling 

Under 2015 kommer Stadsmiljöavdelningen arbeta med nya, fördjupade översikts-
planer, kommunal havsplanering samt starta flera nya detaljplaner. Utökad 
medborgardialog kommer prioriteras samt utbildning av nämndens politiker.  

Driftredovisning, tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Budgetavvikelse 2014

Intäkter 5 895 7 389 6 581 808

Kostnader -12 623 -13 090 -13 282 192

Summa nettokostnader -6 728 -5 701 -6 701 1 000  
 

Verksamhetsmått 
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

2010 2011 2012 2013 2014 
Nettokostnad per invånare, kr 177 210 224 215 181 
Beviljade ansökningar om bygglov 
och anmälan enligt PBL (inkl. 
strandskyddsdisp, förhandsbesked, 
rivnings- och marklov) 

531 508 509 433 416 

Registrering av obl. 
Ventilationskontroll (antal system) 

134 50 156 138 163 

Antal detaljplaner (antagna el. 
överlämnade till KF för antagande) 

12+2* 5 3 6+1** 5 

Olovliga ärenden (anmälda olovliga 
byggnationer/ändrad användning) 

54 42 21 44 36 

*) Tolv detaljplaner och två övriga, det vill säga vindbruksplan och belysningsstrategi 
**) 6 detaljplaner + Program för Väggaområdet 
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Fritidsnämnden 
 

Ordförande: Andreas Saleskog 
Förvaltningschef: Peter Persson/ TF Emina Kovacic 
 

Årets verksamhet  
Parkenheten 
Under vinter- och vårsäsongen har gallringar skett i den bostadsnära skogen runt 
ställverket i Karlshamn, vid Prästslättsskolan, i Stenbackaområdet, vid Klockvägen mot 
Iglavägen, vid Slånbärsstigen i Asarum samt i områdena runt Svängstaparken. 
Vattningen under sommaren har varit intensiv och gräsklippning har pågått sent in på 
hösten. Skötsel och tillsyn av de kommunala badplatserna och på vandringsleder har 
varit tidskrävande. Under våren arrangerades Parkens Dag i Rosengården. Med 
anledning av kommunens jubileum har två lekplatser invigts liksom belysning på 
lekplatsen i Rosengården. Parkvandring har genomförts.   Apollovägens- Murklevägens- 
lekplatser Karlshamn, Nygårdsvägens lekplats, Mörrum och Slånbärsvägens lekplats i 
Asarum är färdigställda. Nya juldekorationer har gjorts på Ronnebygatan och vid 
Beijerondellen. På kommunens hemsida samt på Instagram informeras kontinuerligt om 
Parkenhetens verksamhet. 
 
Fritidsenheten 
Antalet besök på Väggabadet har jämfört med 2013 varit oförändrat. På Svängstabadet 
har besöksantalet sjunkit med ca 20 % sedan 2013. Arbetet med att bygga ett strandbad 
vid Väggabadet inleddes den 1 november. Skateplazan vid spontanidrottsplatsen på 
Österslätt har utvecklats ytterligare i samarbete med åkarna.  
I Solskensviken har den långa bryggan förlängts och uppställningsplatserna vidgjorts. 
Arbetet med trumman Kieholmen har under året färdigställts. Delar av parkerings-
situationen i Matviks hamn har lösts. På Kastellet har fritidsenheten i samarbete med 
Länsstyrelsen färdigställt restaureringen av murarna som påbörjades under 2013. 
Förutom själva terrassmuren har trapphuset i krutkällaren och valvet i porten in till 
Kastellet lagats och fått ny puts. 
 
Vid årsskiftet tog fritidsenheten över Stadsteatern från Österslättskolan. Arbetet med att 
förbättra lokalen för de som arbetar i den, vaktmästare, föreningar, skådespelare och 
artister, har inletts. Bokningar av Lokstallarna handhas numera av Fritidsenheten. 
Parkeringsplatsen vid Vägga Södra har asfalterats och målats upp. Nya fiskebryggor för 
insjöfisket har köpts in och ersatt gamla befintliga bryggor i Kroksjöområdet. På 
Jössarinken har ytterligare en temporär lagning av betongpisten skett. Detta för att 
säkerställa säsongen i ishallen. Karlshamns kommun förhandlar med entreprenören om 
ansvarsfrågan. Utbildningsprogram för idrottsföräldrar sker i samverkan mellan 
Karlshamns kommun och SISU Idrottsutbildarna. Träffpunkt Annexet är en 
samlingsplats för barn och äldre i behov av särskilt stöd och har fortsatt. 
Det ekonomiska ansvaret har delats upp i olika verksamhetsområden och styrs nu av 
respektive verksamhetsansvarig.  
 

Ekonomiskt utfall 
Parkenheten 
Budgeten har hållits. Stora kostnader för juldekorationer och skötsel av naturbad och 
vandringsleder samt gräsklippning. 
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Fritidsenheten 
Fritidsenhetens ekonomiska underskott beror till stor del på kostnader förknippade 
med anläggningar för inomhusidrott, fritidsområden, Bellevueparken samt betongpist 
Jössarinken. Betongpisten på Jössarinken har fått åtgärdats tillfälligt och advokat-
kostnader har uppkommit i samband med ansvarsfrågan. Många av fiskebryggorna i 
Kroksjöarna fick åtgärdas akut då de medförde risk för säkerheten. Positivt är att 
Väggabadet efter många år av ekonomiskt underskott visade ett positivt resultat 2014. 

 

Framtiden -förväntad utveckling 
Parkenheten 
Behovet av besiktning av stadsträd samt åtföljande beskärningsarbeten är stort.  
Många besökare på badplatser, vandringsleder och slingor gör att skötselbehovet är 
stort. I samband med exploateringar, när ny parkmark och natur tillkommer, behövs 
ekonomisk kompensation för skötsel. Fler stormar ger mer underhåll av badplatser 
eftersom sanden spolas bort och tångrensning utförs oftare. Reservat på Sternö kräver 
utökad driftbudget för skötsel av slingor, grillplatser, sophämtning med mera.  
Kommunen har ca 4,5 mil gräns till privata fastigheter inom område med detaljplan där 
merparten utgörs av skogsmark. En inventering med skötselåtgärder behöver göras på 
denna mark i likhet med lekplatsinventeringen. Tidigare beslut har varit att röjning skall 
utföras ca var 10:e år vilket idag är omöjligt med nuvarande personalstyrka. 
Lekplatsenkät kommer att visa brukarnas synpunkter på lekplatsernas standard. 
 

Fritidsenheten 
Då spontanidrottandet verkar bli en allt vanligare företeelse i dagens samhälle finns ett 
behov av att utveckla ett sätt att föra statistik kring dessa motionsformer. Detta för att 
kunna försvara/motivera olika satsningar med annat än känslor. En annan viktig aspekt 
att ta hänsyn till och utveckla är hur vi ska locka fler tjejer till spontanidrottsplatserna, 
vilka aktiviteter lockar dem? En utmaning är att få folkhälsoperspektivet att bli en 
naturlig del av framtida kommande kommunala satsningar i samband med detaljplaner 
eller när en skola, äldreboende eller annat byggs och utvecklas. Det är viktigt att inom 
kommunen tydliggöra ansvarsfrågan för olika objekt och verksamhetsområden 
exempelvis genom gränsdragnings- och checklistor. 
  
Ett samarbete med exempelvis fritidsgårdarna kan inledas för att utforma ett så kallat 
sportotek där medborgarna kan låna/hyra utrustning som behövs för att kunna prova 
på olika fritidsaktiviteter. 

 
Driftredovisning (tkr) Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Budgetavvikelse 2014  

Intäkter 28 979 28 478 27 126 1 352 

Kostnader -74 631 -76 655 -74 451 -2 204 

Summa nettokostnader -45 652 -48 177 -47 325 -852 

 
Verksamhetsmått Bokslut 2010  Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 

Nettokostnad per invånare  0 -1 350 -1 469 -1 462 -1 526 

Väggabadet totalt antal badande 77 387 60 883 139 345 135 248 135 043 

Gräsyta, kvm 963 000 1 065 200 1 068 000 1 070 900 1 071 925 

Bruttokostnad/lekplats -27 127 -29 111 -32 311 -34 539 -38 220 

Bellevueparken, antal 

arrangemang 

176 212 170 180 234 
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Överförmyndarnämnd 
 
Ordförande: Ingvar Gustavsson  

Förvaltningschef: Göran Persson 

 

 

Årets verksamhet 
Överförmyndarnämnden skall enligt 16 kap Föräldrabalken utöva tillsyn över 
förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Nämnden består av tre ledamöter 
och lika många ersättare. Från och med oktober 2013 består personalstyrkan av två 
heltidsanställda handläggare. Under 2014 har en deltidsanställd assistent hjälpte till 
under en handläggarens fyra månaders föräldraledighet.  Handläggarna alternerar som 
sekreterare i nämnden (alternerande). Under 2014 har överförmyndarnämnden haft 
elva ordinarie sammanträden.  
 
Kommunen betalar arvoden och ersättningar för utlägg till gode män och förvaltare vars 
huvudmän har skattepliktiga bruttoinkomster som understiger 2,65 basbelopp och där 
tillgångarna understiger 2,0 basbelopp.  
 

Ekonomiskt utfall 
Kommunen har i 106 ärenden helt eller delvis stått för arvode och kostnadsersättningar 
för de ekonomiska redovisningar som gode män och förvaltare har lämnat och som 
granskats 2014. Sammanlagt har det utbetalats cirka 1 190 000 kr till gode män 
(inklusive gode män för ensamkommande barn) och förvaltare exklusive sociala 
avgifter. Driftredovisningen visar på ett budgetöverskott med cirka 92 800 kr.  
Överförmyndarnämnden har återsökt medel från migrationsverket för utgifter under år 
2014. Beslut har ännu inte kommit till nämnden avseende en del av de återsökta 
utgifterna. Vissa utgifter för år 2014 tillkommer, eftersom de gode männen lämnar in 
arvodesanhållan i efterhand. 
 

Framtiden -förväntad utveckling 
Antalet godmanskap och förvaltarskap har under 2014 jämfört med 2013 varit nästintill 
oförändrat. Sett över tid är det en tydlig tendens att kommunen istället för huvud-
männen i större utsträckning får stå för ställföreträdarnas arvode och övriga utgifter.  
Efter SOU 2013:27 har vi från och med 1 januari 2015 en ny lagstiftning. 
Utredningsansvaret ligger på tingsrätten men de har numera rätt att förelägga 
överförmyndarnämnden att inhämta de utredningar som behövs i ärendet. Det kommer 
med all säkerhet medföra en ökad administrativ belastning. Nämnden har också fått ett 
tydligare utbildningsansvar för gode män och förvaltare vilket kommer öka kostnaderna 
för interna och externa utbildare.  
Frågan om framtidsfullmakter, som är tänkt att kunna ersätta vissa godmanskap, är 
under utredning. Vid ett införande så kommer initialt arbetsbelastningen att öka innan 
en förväntad minskning av godmanskapen hinner ske. Enligt förslaget ska fullmakten 
registreras hos överförmyndarnämnden vilket bland annat innebär ett nytt digitalt 
registersystem.  Under 2014 sökte 7 049 ensamkommande barn asyl i Sverige, en 
ökning med 80 procent i förhållande till 2013. Prognosen för 2015 är enligt 
Migrationsverket 8 000 barn. Överförmyndarnämnden erhåller 30 tusen kronor när 
barnet blir kommunplacerat (en månad efter permanent uppehållstillstånd) och ska 
täcka de kostnader nämnden har för barnet fram tills godmanskapet upphör. I de fall 
socialtjänsten inte skyndsamt kan hitta särskilt förordnad vårdnadshavare kommer 
eventuellt de 30 tusen kronorna inte att räcka. 
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Driftredovisning 

tkr 
 Bokslut 

2013 
Bokslut 

2014 
Budget 

2014 
Budgetavvikelse 2014 

      
Intäkter      522         205 385 -180 
Kostnader  -3023 -2909 -3182 +273 
Summa nettokostnader  -2501 -2704 -2797 +93 
      
Verksamhetsmått 
Alla belopp i 
kronor 

Bokslut 2010  Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 

Nettokostnad per 
invånare  

63 kronor 71 kronor 82 kronor 80 kronor 86 kronor  

Antal 
godmanskap 

316 325 339 318 314 

Antal 
förvaltarskap 

31 40 40 42 41 

Antal 
förmynderskap 

30 35 19 41 69 

Summa 377 400 400 401 424 
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Valnämnden 
 

Ordförande: Kenneth Hake 
Förvaltningschef: Göran Persson 
Administrativ chef: Jens Odevall 

 
Årets verksamhet 
I varje kommun ska finnas en valnämnd. Kommunen är indelad i två valkretsar 
uppdelade på 18 valdistrikt.  Valnämnden består av fem ledamöter och lika många 
ersättare. Under Supervalåret 2014 har två val hållits. Val till Europaparlamentet hölls 
den 25 maj och val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige hölls den 14 
september. Valnämndens största kostnadspost är arvoden till röstmottagare och nämnd 
samt därtill hörande personalomkostnader. Därutöver tillkommer kostnader för hyra av 
vallokaler, förtäring, reseersättning med mera. Kommunen erhöll statsbidrag från 
Valmyndigheten om drygt 1 mnkr för genomförandet av de båda valen. 
 
Valnämnden har under 2014 drivit ett projekt kallat Valinspiratörer i syfte att öka 
valdeltagandet bland unga och utrikesfödda. Via kommunens projekt Grön Resurs 
rekryterades fyra utlandsfödda valinspiratörer som i samband med de båda valen var 
ute och informerade på utvalda ställen i kommunen. Vid valet till riksdag, kommun- och 
landstingsfullmäktige rekryterade valnämnden två ungdomsvalinspiratörer. 
Ungdomarna var liksom Grön Resurs ute och informerade på utvalda ställen i 
kommunen. En valsamordnare anställdes hösten 2013 i syfte att genomföra 
valnämndens projekt samt vara handläggande tjänsteman åt nämnden.   

 
Ekonomiskt utfall 
Valnämndens verksamhet visar på ett överskott om 149 tkr.  
 

Framtiden - förväntad utveckling 
Under åren 2015-2017 är inga val planerade. År 2018 kommer val till riksdag, kommun- 
och landstingsfullmäktige att äga rum i september månad. Val till Europaparlamentet 
kommer att hållas i maj-juni år 2019.  

 

Ekonomiskt resultat (tkr) 
 

Driftredovisning (tkr) Bokslut 
2013 

Bokslut  
2014 

Budget 
2013 

Budget-
avvikelse  

Intäkter 0 1 032 750 282 
Kostnader -76 -2 885 -2 752 -133 
Summa nettokostnader -76 -1 853 -2 002 -149 
 
Verksamhetsmått Bokslut  

2010 
Bokslut  

2011 
Bokslut  

2012 
Bokslut  

2013  
Bokslut  

2014 
Nettokostnad per invånare (kr) * 8          0,22         0,90 2,43 5,87 
Antal invånare 1 november 31 126 31 205 31 088 31 233 31 573 
* Beräknas på antalet invånare den 1 november 
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Festivalkommittén 
Ordförande: Suzanne Svensson 

Producent: Conny Nilsson 
 

Årets verksamhet  
Festivalen präglades som vanligt av mycket musik. Tack vare det fina sommarvädret 
blev torsdagskvällen välbesökt. Onsdagskvällens konsert var i år riktad mot den yngre 
publiken i form av pojkgruppen ”The Fooo” samt Dj:arna ”Nause”. Med anledning av 
kommunens 350-års jubileum var entréavgiften låg. 
 
Ytterligare ett led i jubileumsfirandet var invigningskonserten i samarbete med 
Karlshamns Musiksällskaps Symfoniorkester och som gästsolist Malena Ernman, tyvärr 
fick Malena Ernman utgå på grund av sjukdom. Kvällen blev trots detta en succé då 
Karin Thulemark samt Johan Wållberg, från Karlshamn, tillsammans med 
symfoniorkestern gjorde det till en ”Karlshamnsafton”. 
 
Tillsammans med ”Ridestore” organiserades en ”Skate Camp”, innehållande tävlingar 
under alla dagarna. Detta är en ungdomssatsning som vi kommer att bygga vidare på. 
 
Vad gäller maten i kulturkvarteren och närodlat fortsätter det att växa. I år fanns det 
inslag från Lettland. Vi jobbar vidare med projektet och hoppas kunna utöka med fler 
internationella inslag framöver. 
 
Som helhet och med tanke på alla positiva omnämnande som vi fått både vad gäller 
innehållet som organisation och ordning måste årets festival anses mycket lyckad. 
 

Ekonomiskt utfall 
Tack vare ett ökat ekonomiskt bidrag som ligger i paritet för vad en festival med så 
omfattande och omväxlande programutbud kostar så lyckades vi i år hålla ekonomin i 
balans. 
 

Framtiden - förväntad utveckling 
Utökat samarbete med ”Ridestore” för att ytterligare bygga på ”Skatecampen” till att bli 
ett större ungdomsevenemang. Utöka samarbetet med konstföreningen för att öka det 
kulturella utbudet. Jobba vidare för att utveckla tankarna med internationell mat. 

 
 

Driftredovisning (tkr) Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Budgetavvikelse 

2014  

Intäkter 2455 2318 2993 -675 

Kostnader -5409 -5599 -6325 726 

Summa nettokostnader -2954 -3281 -3332 51 

 
 
Verksamhetsmått Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013  Bokslut 2014 

Östersjöfestivalen, 

nettokostnad per 

invånare (kr) 

54 59 74 95 104 
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Karlshamnsfastigheter AB  
 

Allmänt  
Karlshamnsfastigheter AB bygger, köper, säljer och förvaltar verksamhetslokaler inom 
Karlshamns kommun. Bolaget är en viktig kugge för utvecklingen av näringslivet i 
Karlshamns kommun och verkar som ett komplement till den privata näringen gällande 
försörjning av verksamhetslokaler. I vissa fall är kommunalägda lokaler den enda 
möjligheten för att kunna skapa önskade nyetableringar och efterleva de krav som 
näringen och utvecklingen kräver. Den rådande konjunkturen vid etableringstillfället 
har varit och är en av parametrarna inför beslut. Bolaget erbjuder verksamhetslokaler 
för handel, hantverk, utbildning och industrier. 
 
Bolaget äger sju och förvaltar en fastigheter i Svängsta och Karlshamn av olika ålder och 
karaktär. Tillsammans förvaltar bolaget cirka 48 160 m2. Den största och mest 
ekonomiskt krävande fastigheten är Halda Utvecklingscentrum i Svängsta. Fastigheten 
består av ca 33 300 m2 varav ca 24 000 m2 uppskattas som uthyrningsbart. Fastigheten 
är stor och av äldre karaktär (1887 – 1966) och har ett löpande stort underhållsbehov, 
samt är av betydande vikt för Svängsta och företagandet där. Här finns idag 29 företag 
och cirka 145 personer har sin utkomst. Företag med flest enskilt anställda har 35 
årsanställda och 110 säsonganställda, till största del ungdomar. Under året har vi 
etablerat ett Företagshotell för små företag. I Karlshamn finns våra största fastigheter 
på Östra Piren. De är av en helt annan karaktär och mer teknikkrävande. Den största 
hyresgästen är Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Här finns även andra verksamheter 
som avspeglar den nya tidens framtidsföretag. Flera företag som startat inom Blekinge 
Business Incubator (BBI) har nu blivit riktiga företag i våra lokaler. Bolaget kan erbjuda 
verksamhetslokaler av olika standard, inriktning och prisklass. Det ser vi som en 
konkurrensfördel. 
 
Årets resultat 

 Årets resultat blev – 6,5 mnkr mot budgeterat – 5,9 mnkr. Bolaget erhöll 
koncernbidrag.  

 
Viktiga händelser under året 

 Bygglov beslutat för etapp 5 och 6. 
 Ett fortsatt stort intresse för etableringar på Östra Piren som har hög 

hyresbeläggning. 
 Arbetet med underhållsplanen och energibesparande åtgärder för samtliga 

fastigheter. 
 
Framtidsbedömning 

 Utvecklingen på Östra Piren fortsätter. 
 Etapp V, forskningscentrum på Östra Piren, byggstart 2015, klart för inflyttning 

2017. 
 Halda Utvecklingscentrum fungerar som ett nav för företagen i 

Svängstaregionen. 
 
Resultat och nyckeltal, alla belopp i tkr 2010 2011 2012 2013 2014 
Resultat efter finansiella poster -4 439 -4 990 -25 024 -6 448 -6 462 
Soliditet (%) 2,0 2,0 2,0 2,1 1,7 
Avkastning på sysselsatt kapital - - - - - 
Nettoinvesteringar 3 242 1 128 14 944 2 990 5 154 
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 Karlshamn Energi AB 
Karlshamn Energi AB är ett helägt kommunalt bolag i Stadsvapnetkoncernen. 
Karlshamn Energi bedriver eldistribution, värmeförsäljning, bredbandsverksamhet och 
tjänster. Karlshamn Energi Elförsäljning AB producerar vindkraft och säljer el. 
 
Resultat 
Årets resultat blev – 3,4 mnkr. Det negativa resultatet beror på nedskrivning av 
anläggningsvärde i våra vindkraftverk med 14 mnkr. Resultatet exklusive nedskrivning 
är 10,6 mnkr (12,8 mnkr). Resultatet ligger under budget till stor del på grund av lägre 
leveranser av fjärrvärme och distribution i elnätet. Detta beror i sin tur på att 2014 var 
ett exceptionellt varmt år.  Koncernbidrag lämnas med 10,1 mnkr. Priser på fjärrvärme 
och elnät är fortsatt mycket konkurrenskraftiga. Sjukfrånvaron var 1,2 %.  
 
Viktiga händelser under året 
Elpriset fortsätter att vara på en låg nivå. Detta och att det har skett en teknikutveckling 
av vindkraftverk har gjort att det i dag går att köpa vindkraft till ca 25 % lägre 
investering per producerad MWh än för 2-3 år sedan. Därför har vi varit tvungna att 
anpassa anläggningsvärdet av våra vindkraftverk i Sölve till dagens nivå.  
 
Affärsområdet Bredband har utvecklats vidare. Under året har KEAB dragit fram 
svartfiber till alla KABOs fastigheter samt installerat fiber i 183 villor i Högadal. 
Installation pågår i Rosenkällan till 143 villor och kommer var klart februari 2015.  
 
Under 2014 har en Nöjd Kund Index undersökning genomförts. Resultatet visar på 
fortsatt högt index på 82 och högt förtroende för Karlshamn Energi. 92 % av våra 
kunder är nöjda och en procent är missnöjda. Det är en utmaning att behålla denna nivå 
och kräver fortsatt förbättringsarbete.  
 
Karlshamn Energi fortsätter att göra insatser för ett mer hållbart samhälle.  Under 2014 
installerades Karlshamns första snabbladdare för elbilar och två rena elbilar har köpts 
in för att ersätta bensindrivna bilar.  Under 2014 investerades i ytterligare elproduktion 
från solceller varvid kapaciteten fördubblades till totalt ca 37 MWh/år. 
 
Framtidsbedömning 
Karlshamn Energi har en stabil verksamhet med god lönsamhet och nöjda kunder. 
Företaget har goda förutsättningar att nå uppsatta verksamhetsmål och ägarkrav. 
Kundernas fokus på energibesparing kommer att öka vilket kan ge svagt minskade 
värmeleveranser framöver. För att möta detta görs en översyn av affärsmodellen för 
fjärrvärme. 
 
Fortsatt satsning på utbyggnad av öppna bredbandsnät med anslutning av fastigheter 
och villor. Ökad konkurrens på bredbandsområdet skapar ett större utbud av tjänster, 
vilket i slutändan gynnar kunderna. Karlshamn Energi arbetar för ett utökat regionalt 
samarbete. På elhandelsområdet kommer samarbetet med Skellefteå Kraft att fortsätta. 
KEAB vann Karlshamns Kommuns el upphandling som gäller i fyra år. Därmed ökar 
leveransen från 2015 med ca 38 GWh/år.  

 
                          Nyckeltal    2010     2011   2012    2013 2014 
                          Resultat efter finansiella poster, mnkr          15,6      12,8    15,0     12,1      -3,4 
                          Soliditet, %          31         33       36        29         29 
                          Avkastning på sysselsatt kapital, %                11,2         7,9     7,2        6,1     0,6 
                          Nettoinvesteringar, mnkr                                 24          27    103        40         35 
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Karlshamns Hamn AB 
Karlshamns Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamn AB. Enligt ägarens 
direktiv från 2005 skall Karlshamns Hamn AB vara kommunstyrelsens redskap i näringspolitiska 
frågor som är kopplade till hamnverksamheten.  Sedan 2013 är Karlshamns Hamn moderbolag i en 
koncern där Karlshamn Tank Storage, som ägs till 50 %, samt Karlshamns Kajer AB, som ägs till 100 
%, ingår.  
 
Under år 2014 omsatte Karlshamns Hamn AB 5 343 000 ton (4 703 000 ton), vilket är högre än 2013 
års volymer. Genom 2014 års volym befäster Karlshamn därmed sin ställning som en av Sveriges 
största hamnar. 2014 års ekonomiska resultat är bättre än föregående år.  
 

 

Hamnen har vidare sin största och mest betydelsefulla verksamhet inom segmenten petroleum-, bulk- 
och skogsprodukter samt färjetrafik. 

Årets resultat 
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 0,8 mnkr (0,3 mnkr). 

 
Viktiga händelser  

 Karlshamns Hamn kom under våren 2013 överens med Karlshamns Kommun hur markbyte 
ska genomföras mellan Karlshamns Kommun och Karlshamns Hamn i Stilleryd. Markbytet 
kommer att genomföras under 2015. 

 Karlshamns Hamn köpte under hösten 2014 in Kombiterminalen från Karlshamns Kommun. 
Denna placerades i det nya dotterbolaget Karlshamns Kajer AB under namnändring till 
Karlshamn Kombiterminal AB. Karlshamn befäster genom 2014 års volym sin ställning som en 
av Sveriges största hamnar. 

 Karlshamns Hamn startar under 2014 containerverksamhet. 

 2014 tecknas avtal på nya affärer när det gäller sågade produkter, vilket ökar volymen med 
300 % och skapar en bra tillväxtpotential för framtiden. 

 Nya kontrakt på oljelagring skrivs under slutet av 2014. Dessa kompenserar delvis för det 
avslutade kontraktet med holländska staten 2013.  

Resultat och nyckeltal 

      

alla belopp i tkr 2009 2010 2011 2012 

2013 

koncern 

2014 

koncern 

Resultat efter finansiella poster 8 000 3 200 2 090 606 315 830 

Soliditet (%) 33,2% 34,3% 37,9% 33,6% 33,8% 36,0% 

Avkastning på sysselsatt kapital 2,51% 0,95% 0,65% 0,18% 0,09% 0,23% 

Nettoinvesteringar 56 811 20 208 6 503 61 281 15 958 60 631 
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Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamnsbostäder är ett allmännyttigt helägt kommunalt bostadsbolag och omfattas därför av 
lagen för dessa. Huvudsaklig verksamhet är förvaltning och uthyrning av bostäder. Bolaget har 
2 265 ordinära bostäder fördelade på 139 895 kvm. Dessutom 54 849 kvm lokaler främst åt 
den kommunala omsorgens verksamhet. Bolaget har bostäder i alla kommundelar och är 
också organiserade efter detta. Totala antalet anställda är 56. Bolaget är miljödiplomerat.  
 

Årets resultat 
Det ekonomiska resultatet för 2014 är cirka 4,8 mnkr. Ägardirektivet uppfylls. De ekologiska 
och sociala resultaten följer också uppsatta mål.  

 

Viktiga händelser under året  
Fokus på insatser för hållbar utveckling, Konceptstrategi, Förstärkt underhåll och Planering 
för nybyggnation. Sociala ansvaret innebär att antalet avhysningar och hyresskulder hållits på 
en låg nivå. Trygghetsinventeringar  och tillgänglighetsinventering enligt ”House enable” har 
skett i ytterligare ett antal bostadsområden. Samtliga hyresgäster erbjuds att delta i bostads-
möten. Ekonomiska ansvaret innehåller motiverade hyreshöjningar för en stabil ekonomi.  
Genomsnittlig hyreshöjningen under 10 år är 2,08 % och följer eller understiger övrig pris-
utveckling. Beaktas bör att underhållssatsningarna ökat kraftigt och driftkostnaderna sänkts. 
Ekologiska ansvaret, resursförbrukningarna har fortsatt minska. Särskilt påtagligt är den 
fortsatt sjunkande vattenförbrukningen och att bolaget har stora möjligheter att nå miljömålet 
20/20 före 2020. Även avfallsmängden, värme- och elförbrukningarna minskar. Energiinstal-
lationer av olika slag har god återbetalningsförmåga. Konceptstrategin har inneburit 
ytterligare ungdomsbostäder som nu är ca 25. Studentbostadsgarantin innehålls. Antalet 
trygghets/ seniorbostäder kommer att öka genom påbörjad byggnation i Asarum och 
planeringen i Mörrum. Inom ramen för Förstärkt underhåll har det stora renoveringsprojektet 
i kv. Dalsland (Vinkelgatan) slutförts under året med mycket bra resultat. Planeringen av ny-
byggnation har avsett seniorbostäder i Mörrum samt projektering och upphandling av Östra-
lycke särskilt boende.  Kommunfullmäktige har gett bolaget ansvar för Östralyckeprojektet. 
Behovet av särskilda boenden har ökat och 18 boenden i temporära paviljonger har 
kompletterat byggnationen. Projektet Tegelbruksviken pågår och färdigställs i mars 2015. 
Markområde i Mörrum har förvärvats för bostadsbyggnation. Kund- och medarbetarunder-
sökning har gjorts under året och resultaten är goda. Undersökningarna är bra underlag för 
verksamhetens utveckling. Bolaget arbetar enligt LEAN metoden. 

 

Framtidsbedömning 
Marknaden bedöms under det närmaste året som fortsatt stark. En stark ekonomi är förut-
sättningen för att kunna möte det stora behovet av renoveringar och upprustningar 
kommande år. Dessa behov påverkar möjligheterna till nyinvesteringar. Förväntningar och 
krav från kunder blir högre och mera differentierade- en utmaning som bolaget måste kunna 
hantera. Personalens kompetens och goda ambitioner måste kontinuerligt stödjas för att 
kunna möta detta. 2015 förväntas bli i stort som 2014. Investeringarna i Östralycke blir om-
fattande och möts delvis av en försäljning av gruppbostäder som görs direkt på nyåret. 
Investeringsvolymen kommer att öka genom seniorbostäder. Resultatet kommer att följa 
ägardirektivets krav. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Resultat efter finansiella poster 2839 4575 6898 4560 4858 
Soliditet % 17,7 17,7 18,5 19,1 19,0 
Avkastning på sysselsatt kapital * 0,4 0,6 0,9 0,6 0,6 
Nettoinvesteringar 64335 24983 5742 24712 33619 
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          Räddningstjänsten Västra Blekinge 
I Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner är räddningstjänsten organiserad i 
ett kommunalförbund. Förbundet arbetar utifrån tre huvudprocesser: Stöd till enskilda, 
Insatser vid oönskade händelser och Analys och utredning. Förbundet har ett 
handlingsprogram för räddningstjänsten där förebyggande åtgärder särskilt betonas.  
 
Årets resultat uppgår till -437 tkr, vilket är en försämring mot budgeterat resultat för 
året som var 14 tkr. Detta beror framför allt på att organisationen varit pressad och 
arbetat mycket med interna arbetsmiljöfrågor. Detta har också lett till en 
organisationsomställning där ledningen i förbundet har förändrats. Frånsett detta har 
förbundets ekonomi följt den beslutade budgeten och förbundet har bedrivit 
verksamheten enligt beslutad verksamhetsplan. 
 
Viktiga händelser 2014: Utbildningar för barn och unga har fortsatt, leverans av ny 
släckbil med nytt släcksystem, utbildning av personal i släcksystemet, tillsyner på 
flerbostadshus, utbyte av andningsskydd i hela förbundet, rekryteringar, utvecklat 
internt arbetsmiljöarbete och hantering av intern och extern erfarenhetsåterföring. 
 
Framtidsbedömning: För att uppfylla förbundets vision om det skadefria samhället för 
alla som bor, vistas och verkar i medlemskommunerna måste förbundet följa med 
samhällsutvecklingen och vara rätt dimensionerade för de risker som finns i 
medlemskommunerna.  
Förbundet uppfyller de finansiella mål som beslutats. Det egna kapitalet bedöms trots 
årets förlust vara fortsatt stabilt vilket gör det möjligt att även framledes upprätthålla en 
god ekonomisk hushållning. 

 
 

 
 

Miljöförbundet Blekinge Väst 
Miljöförbundet Blekinge Väst ska fullgöra medlemskommunerna Karlshamns, 
Olofströms och Sölvesborgs myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
Karlshamns ägarandel är 51 %. 
 

  Årets resultat uppgår till 1 357 tkr vilket är drygt 1200 tkr bättre än budgeterade   
  140 tkr. År 2013 hade Miljöförbundet ett underskott med 781 tkr vilket berodde på  
  att Miljöförbundet inte kunde fakturera avgifter för utfört arbete under december  
  på grund av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen rörande taxor för  
  Miljöförbundets verksamhet. Efter att medlemskommunerna antagit  
  miljöförbundets taxor i början av 2014, kunde fakturering ske. Avgifter om cirka 400  
  tkr från 2013 återfinns därför i 2014 års resultat.  

 
Det positiva resultatet för 2014 har kunnat åstadkommas genom att förbundet redan 
vid årets början såg att avgiftsintäkterna under 2014 skulle komma att bli väsentligt 
lägre än budgeterat. Kostnadsreducerande åtgärder vidtogs, såväl på 
personalkostnadssidan som för övriga kostnader. Anledningen till att förbundet 
bromsade så hårt var att förbundet haft underskott från både 2012 och 2013 som 
minskat det egna kapitalet. Att driva verksamheten med reducerad personalstyrka har 
främst påverkat arbetsresultatet, jämfört med beslutad verksamhetsplan. 
Miljöförbundet har under december 2014 beslutat om personella reduktioner och 
omorganisation av administrationen, för att inte behöva driva verksamheten med 
vakanser under 2015. 
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Cura Individutveckling 
Året som gått har präglats av utveckling, förnyelse och expansion. Detta gäller framför 
allt Cura Ungdomsboende som utökades med ytterligare ett boende, Cura Boda, i 
Jämshög. Ett antal utvecklingsprojekt där vi kommer att se resultatet under innevarande 
år har genomförts. Som exempel kan nämnas utökningen på Notavillan med fem platser 
som från höstterminen 2015 kommer att erbjuda ytterligare ett nationellt program, 
estetiska programmet, på Klaragymnasiet. Utökningen på Notavillan är en konsekvens 
av ett ökat tryck på verksamheten, under 2014 var den genomsnittliga 
beläggningsgraden 94 procent. Utökningen gör det möjligt att skilja äldre och yngre 
barn åt vilket är en uttalad intention från lagstiftaren. Gymnasieskolan breddar sig för 
att attrahera, i första hand, Blekinges ungdomar att söka till skolan och inte välja andra 
alternativ. Cura Resurscentrums tjänster efterfrågas i allt högre grad och vissa 
organisationsförändringar har genomförts för att klara av att svara upp mot 
kommunernas allt större efterfrågan. Karlshamns ägarandel är 20 procent. 

Anställningen av en personalchef innebär ökat fokus på personalfrågor, såsom 
bemanning, rekrytering, kompetenskrav och så vidare. Personalchefen ansvarar tillika 
för Resurscentrum som både externt och internt utgör vårt kompetenscentrum. De 
befintliga verksamheterna inom Cura Ungdomsboende har också expanderat till följd av 
ett stort tryck under framför allt senare delen av året. Detta sammantaget innebär att 
Cura utökats med cirka 20 nya medarbetare under 2014 från 130 till 150.                                                                                                                                                                                                                                                         

Årets resultat uppgår till 5,3 mnkr vilket är en avvikelse mot budget med cirka 3,7 
mnkr. Det egna kapitalet ökade därmed till 38,1 mnkr. I enlighet med tidigare beslut, har 
medlemskommunernas avgifter reducerats retroaktivt i samband med bokslut med 
totalt 7,8 mnkr. 

 

Västblekinge Miljö AB 
Västblekinge Miljö AB ägs av kommunerna Karlshamn, Olofström samt Sölvesborg. 
Karlshamn äger 50 % och övriga 25 % vardera. Uppdraget från ägarna är att ombesörja 
det som kommunerna enligt lag är skyldiga att verkställa avseende hanteringen av 
hushållsavfall samt att behandla avfall från verksamheter, industri samt bygg.  

  Årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 1,2 mnkr. Omsättningen var  
  115 mnkr. 

 
Under året har totalt 80 985 ton avfall tagits emot, vilket är en minskning med 17 194 
ton sedan föregående år. Minskningen beror till största del på mindre mängd massor 
från marksaneringen i Bromölla. Ägarkommunernas hushållsavfall och grovavfall har 
ökat något och uppgick till 17 144 ton. Hushållsavfallet bestod av 8 683 ton restavfall 
som skickats som brännbart material för energiåtervinning. Matavfallet, 3 792 ton, har 
tillsammans med ytterligare 6 571 ton från externa kommuner behandlats biologiskt 
genom rötning och kompostering. Av övrigt avfall, 16 620 ton har ungefär hälften 
skickats som brännbart material för energiåtervinning och ungefär en fjärdedel har 
flisats för förbränning. 
 
Biogas/fordonsgas om 357 233 Nm3 har levererats till E-on under året. Västblekinge 
Miljö AB har ännu inte tagit över ansvaret för driften av biogasanläggningen.   Metangas 
från avfallsupplagen (36 MWh) har tagits omhand och använts för bland annat 
uppvärmning av lokaler.  

 
  Under 2014 har det kommit ett klagomål om besvärande lukt till    
  Miljöförbundet.     
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                Sammanställd redovisning 

Resultaträkning (mnkr)      Not Kommun 
2014 

Sammanställd 
redovisning 

2014 

Kommun 
 

2013 

Sammanställd 
redovisning 

2013 
Verksamhetens intäkter                          2 384 865 371 867 
Verksamhetens kostnader                      3 -1 916 -2 262 -1 808 -2 150 
Avskrivningar                                             4 -84 -175 -86 -163 
Verksamhetens nettokostnader - 1 616 -1 572 -1 523 -1 446 
     
Skatteintäkter                                             5 1 281 1 281 1 255 1 255 
Generella statsbidrag och utjämning   6 305 305 285 285 
Finansiella intäkter                                   7  8 5 8 5 
Finansiella kostnader                               8 
Jämförelsestörande intäkter                   2 

-6 
14 

-47 -5 
28 

-50 
 

     
Resultat före extraordinära poster -14 -28 48 49 
     
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 
Skatt, uppskjuten                                    1 0 3 0 2 
Skatt, aktuell                                            1 0  0 0 
Årets resultat -14 -25 48 51 
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              Sammanställd redovisning 
Kassaflödesanalys (mnkr) Kommun 

 
2014 

Sammanställd 
redovisning 

2014 

Kommun 
 

2013 

Sammanställd 
redovisning 

2013 
Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster -14 -28 48 49 

Just för poster som inte ingår i 
kassaflödet: 

    

Avskrivningar, nedskrivningar 84 175 86 163 
Förändring av avsättningar 0 0 0                              0 
Reavinst, försäljning materiella 
anläggn.tillgångar 

-3 -10 0                              0 

Reaförlust, försäljning materiella 
anläggn. tillgångar 

3 3 0  

Betald skatt 0 -1 0 -1 
Övrigt  0  0 0 
Upplöst VA-fond/avsättning deponi 0  0 -2 
     
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital 

70 139 
 

134 209 

     
Kassaflöde från förändr. I 
rörelsekapital 

    

Ökning/minskning av varulager 0 3 0 -1 
Ökning/minskning av kortfristiga 
fordringar 

0 -11  27 31 

Ökning/minskning av kortfristiga 
skulder 

12 28 11   6 

Kassaflöde fr. den löpande 
verksamheten  

82 159 172 245 

     
Investeringsverksamheten     
Förvärv av immateriell 
anläggningstillgång 

0  0 0 

Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 

-71 -225 -262 -362 

Avyttring av materiell 
anläggningstillgångar 

7 23 1 3 

Förvärv av finansiella 
anläggningstillgångar 

0 0 0 19 

Avyttr/minsk av finansiella 
anläggn tillgång 

0 0 0 0 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten   

-64 -202 -261 -340 
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      Sammanställd redovisning 
Finansieringsverksamheten Kommun 2014 Sammanställd 

redovisning 
2014 

Kommun 2013 Sammanställd 
redovisning 

2013 

Upptagna lån 0 111 70 70 

Upplöst VA-fond 0 0 0 0 

Långfristiga fordringar 0 0 0 0 

Amortering av låneskulder -1 -20 -1 -12 

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten 

-1 91 69 58 

     

Årets kassaflöde 17 48 -20 -36 

Likvida medel vid årets början 88 174 108 210 

Likvida medel vid årets slut 105 222 88 174 
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              Sammanställd redovisning 
Balansräkning (mnkr)           Not Kommun 

 
2014 

Sammanställd 
redovisning 

2014 

Kommun 
 

2013 

Sammanställd 
redovisning 

2013 
Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Imateriella anläggningstillgångar 0 2 0 3 
Materiella anläggningstillgångar     
- mark, byggn och tekn anläggn       11 1 140 2 253 1 165 2 274 
- maskiner och inventarier                12 120 547 114 560 
- pågående nyanläggningar 0 158 0 89 
Finansiella anläggningstillgångar   13 182 26 182 26 
Summa anläggningstillgångar 1 442 2 986 1 461 2 952 
 
 

    

Omsättningstillgångar     

Förråd mm 0 4 0 7 
Kortfristiga fordringar                        14 139 242 139 231 
Kassa och bank                                     15 105 223 88 174 
Summa omsättningstillgångar 244 469 227 412 
     
Summa tillgångar 1 686 3 455 

 
1 688 3 364 

     
Eget kapital, avsättningar och 
skulder  

    

Eget kapital     
Eget kapital, ingående 1 131 1 131 1 083 1 080 

Upplöst VA-fond till EK 0 0 0 0 

Årets resultat -14 -25 48 51 

Summa eget kapital              16 1 117 1 106 1 131 1 131 
     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner och 
liknande  

    

förpliktelser                                           17           6 7 7 7 
Avsättning för uppskjuten skatt 0 42 0 47 
Övriga avsättningar 0 6 0 6 
     
Skulder     

Långfristig skuld anläggningslån     18 218 1 742 218 1 662 
Långfristig skuld VA-fond                  18 0 0 0 0 
Kortfristiga skulder                             19 345 552 332 511 
Summa avsättningar och skulder  569 2 349 557 2 233 
Summa eget kapital, avsättn och 
skulder  
 

1 686 3 455 1 688 3 364 
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          Sammanställd redovisning 
                                                                   Not Kommun 

 
2014 

Sammanställd 
redovisning 

2014 

Kommun 
 

2013 

Sammanställd 
redovisning 

2013 
Panter och ansvarsförbindelser     
     
Ansvarsförbindelser     
Pensionsförpliktelser som inte har 
upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna                                         20 

750 750 791 791 

     

Övriga ansvarsförbindelser     

Borgens- och övriga 
ansvarsförbindelser                               21 

1 437 2 500 1 349 2 500 

Ställda panter  125 0 135 
Summa panter och ansvars-                                                   
förbindelser 

 
2 187 

 
3 375 

 
2 140 

 
3 426 

 

Karlshamns kommun 

Resultaträkning (mnkr) Not 2014 2013 

Verksamhetens intäkter  2 384 371 
Verksamhetens kostnader  3 -1 916 -1 808 
Avskrivningar  4 -84 -86 

Verksamhetens nettokostnader  - 1 616 - 1 523 

    
Skatteintäkter  5 1 281 1 255 

Generella statsbidrag och utjämning  6 305 285 
Finansiella intäkter 7 8 8 
Finansiella kostnader  

Jämförelsestörande intäkter  

8 
 

2 

-6 
 

14 

-5 
 

28 
Resultat före extraordinära poster  -14 48 
    
Extraordinära intäkter  0 0 

Extraordinära kostnader  0 0 

Årets resultat  9 -14 48 
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            Karlshamns kommun 
Kassaflödesanalys Not 2014 2013 

Resultat efter finansiella poster  -14 48 
Avskrivningar, nedskrivningar  4,11,12 84 86 
Förändring av avsättningar 17 0 0 
Reavinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar              11,12 -3 0 
Reaförlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar  11,12 3 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

 70 134 

     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning/minskning av varulager    0 0 
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 14 0 27 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  19 12 11 

KASSAFLÖDE FR DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN 

  82 172 

    
Investeringsverksamhet    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  10 -71 -262 
Avyttring/ minskning av materiella anläggningstillgångar  10 7 1 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 13 0 0 
Avyttring/minskning av finansiella anläggningstillgångar  13 0 0 

KASSAFLÖDE FR 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

 -64 -261 

    
Finansieringsverksamheten    
Upptagna lån 18 0 70 
Långfristiga fordringar  0 0 
Amortering av låneskulder  18 -1 -1 

KASSAFLÖDE FR 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

 -1 69 

    

Årets kassaflöde  +17 -20 
Likvida medel vid årets början 15 88 108 
Likvida medel vid årets slut  15 105 88 
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Karlshamns kommun 
Balansräkning (mnkr) Not 2014 2013 

    
Tillgångar    

    
Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

-  mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 1 140 1 165 

-  maskiner och inventarier 12 120 114 

Finansiella anläggningstillgångar  13 182 182 

Summa anläggningstillgångar  1 442 1 461 

    

Omsättningstillgångar    

Förråd m m  0 0 

Fordringar 14 139 139 

Kassa och bank 15 105 88 

Summa omsättningstillgångar  244 227 

    

Summa tillgångar  1 686 1 688 

    

Eget kapital, avsättningar och skulder    

    

Eget kapital    

Eget kapital, ingående  1 131 1 083 

Upplöst VA-fond  0 0 

Årets resultat  -14 48 

Summa eget kapital  16 1 117 1 131 
 

- varav avsättning/uttag resultatutjämningsreserv (RUR)  

 

 

9,16 

 

-14 

 

32 

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  17 6 7 

    

Skulder    

Långfristiga skulder anläggningslån 18 218 218 

Kortfristiga skulder  19 345 332 

  569 557 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 686 1 688 

    

    

Panter och ansvarsförbindelser    

    

Ansvarsförbindelser    

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland    

skulderna eller avsättningarna  20 750 791 

    

Övriga ansvarsförbindelser    

Borgens- och övriga ansvarsförbindelser  21 1 437 1 349 

    

Summa panter och ansvarsförbindelser  2 187 2 140 
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Noter (mnkr) 
Not 1 Skattekostnad 2014 2013 
 Sammanställd redovisning  

 Dotterbolagens skattekostnad är 0,1 mnkr och 
redovisas i koncernresultaträkningen. 
Uppskjuten skattekostnad hänförlig till 
obeskattade reserver och koncernmässiga 
justeringar uppgår till 3,4 mnkr. 

  

    
Not 2 fortsätter s 92 Verksamhetens intäkter mnkr   

 Bidrag från staten, EU, 
Försäkringskassan m m 

         161               147 

 Försäljning av verksamhet           50 48 
 Hyror, arrende                                                                                                         37 42 
 Omvårdnadsavgift, 

barnomsorgsavgift                                               
         101 100 

 Konsumtionsavgift 
Försäljning av kost, skog m m                                                                           

 
            32 

 
33 

 Övriga avgifter               0                    1   
 Försäljning 

anläggningstillgångar 
3 0 

 Fördelningar               0                    0 
 Summa intäkter 384 371 
    
 Jämförelsestörande intäkter: 14 28 
 2014: Blekingetrafiken 10,5 mnkr, Socialstyrelsen 

3,3 mnkr 2013: AFA återbetalning 28,3 mnkr 

  

  398 399 
    
Not 3 fortsätter s 92 Verksamhetens kostnader   
 Löner till anställda -922 -873 
 Sociala avgifter -295 -282 
 Entreprenader, köp av 

verksamhet och konsulter 
-230 -200 

 Bidrag och transfereringar -111 -113 
 Pensionskostnader -83 -77 
 Lokal och markhyror, leasing -77 -75 
 Bränsle, energi och vatten -43 -46 
 Materialkostnader -56 -53 
 Livsmedel -26 -27 
    Övriga kostnader -73 - 62 
 Summa kostnader -1 916 -1 808 
    
    
 (mnkr) Intäkter Kostnader 
 Enligt driftredovisningen 706 -2 238 
 Avgår finansiella poster i verksamheten   
 Jämförelsestörande poster 14  
 Avgår interna poster -322 314 
 Aktiverat eget arbete  8 
 Resultaträkningen 398 -1 916 
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Not 2 Verksamheternas intäkter har ökat med 13 mnkr jämfört med 2013. Bidragen har 
ökat med 14 mnkr, ökade statsbidrag främst till vuxenutbildning, introduktion samt 
arbetsmarknadsåtgärder. Försäljning av turistanläggningarna ger lägre arrende och 
hyresintäkter med cirka 5 mnkr.  
 
Jämförelsestörandeintäkter 2014 uppgår till 13,8 mnkr och avser utbetalning av 
obeskattade reserver från Blekingetrafiken 10,5 mnkr samt prestationsersättning från 
Socialstyrelsen med 3,3 mnkr. 2013 ingick jämförelsestörande poster med 28 mnkr 
(AFA-medel). 
 
Not 3 Verksamheternas kostnader har ökat med 108 mnkr jämfört med 2013. Ökningen 
fördelar sig främst på personalkostnader som har ökat med 68 mnkr varav 30 mnkr är 
löneökning. Antalet anställda har ökat med 90 personer främst inom pedagogisk 
verksamhet, omsorgsverksamhet samt arbetsmarknadsåtgärder. Jämfört med 2013 har 
kostnaderna för väghållning, lokalkostnader, grundskola, vuxenutbildning samt Individ- 
och familjeomsorg ökat . Kostnaderna för livsmedel, värme och el är något lägre än 2013.  

 
Not 4 Avskrivningar 2014 2013 

 Avskrivning enligt nominell metod 83 76 
  Nedskrivning anläggningstillgångar 1 10 
   84 86 

Not 5 Skatteintäkter 2014 2013 

 Allmän kommunalskatt 1 268  1 263 
            Skatteavräkning 2013 

Skatteavräkning 2012 
13  

-8 

  1 281 1 255 
    

Not 6 Generella statsbidrag och 
utjämning 

  

  Inkomstutjämningsbidrag 252 243 
 Strukturbidrag  

Införandebidrag 
Regleringsbidrag 

3 
11 

7 

0 
0 

14 
 Bidrag för LSS-utjämning 43 41 
 Kommunal fastighetssavgift 55 54 
 Kostnadsutjämningsavgift -66 -67 
     
  305 285 
    

Not 7 Finansiella intäkter   
 Sammanställd redovisning   
 Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 5 
  Kommunen   
 Ränteintäkter 4  4 
 Borgensavgifter 4 4 
    

Not 8 Finansiella kostnader   
  Sammanställd redovisning   
 Räntekostnader och liknande resultatposter -47 -50 
  Kommunen   
 Räntekostnader mm  -6 -5 
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Not 9 Årets resultat 2014 2013 
 Avstämning mot kommunallagens 

balanskrav: 
  

  Årets resultat enligt resultaträkningen 
(tkr) 

-13,9 47,7 

               -     varav kommunen           -
13,6 

47,7            

                                        -     varav vatten 
-     varav avlopp 
 
Avgår: resultat vatten och avlopp 
Avgår: samtliga realisationsvinster  

-2,1 
1,8 

 
-0,3 

1,0             
-1,1        

                
+ 0,1     

   0 
 Justerat resultat 0,0          +47,8 

 
 

- varav avsättning till/uttag frånl 
resultatutjämningsreserv (RUR) 

 
- 13,9 

 
  32,4 

 

Not 10 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 2014 2013 
  Investeringsutgifter, brutto  135 282 
 Investeringsbidrag 0 0 
 Försäljningsmedel exkl. reavinster                                                              -64 -20 
 Nettoinvesteringar 71 262 
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Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2014   

Anskaffning enl IB       
       

Belopp mnkr  Markreserv Verksamh Fastigheter Publika Fastigheter Summa mark, 
  fastigheter för affärs- fastigheter för annan byggn, tekn  
   verksamhet  verksamhe

rt 
anläggningar 

 111 112 113 114 115  
Anskaffningsvärde
n 

      

Ingående       
anskaffningsvärde 119 1 169 323 459 8 2 079 
Årets investerings-       
utgifter 8 54 19 20 1 102 
Årets investerings-       
inkomster -7 0 -3 -53  -63 
Utrangeringar  -1    -1 
Försäljning 0 -12    -12 
Nedskrivningar  0    0 
Omklassificeringar       
Utgående       
ackumulerade       
anskaffningsvärde 120 1 210 339 426 9 2 105 

       
       

Avskrivningar       
Ingående       
avskrivningar -1 -504 -212 -192 -5 -914 
Utrangering  0    0 
Försäljningar  7    7 
Nedskrivningar       
Omklassificeringar       
Årets       
avskrivningar 0 -37 -7 -13 0 -57 
Utgående       
ackumulerade       
avskrivningar -1 -534 -219 -205 -5 -964 

       
       
       
       

Ingående 
planenligt 

      

restvärde 118 665 111 267 3 1 165 
Utgående planenligt      
restvärde 119 676 120 221 4 1 140 
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Not.12 Maskiner, inventarier, bilar, ADB samt konst   2014    

Anskaffn enl IB        
        

Belopp mnkr Maskiner Inventarier Fordon ADB Konst Övriga Summa 
      Maskiner maskiner 
 121 122 124 127 128 129 invent m m 
        

Anskaffningsvärde
n 

       

Ingående        
anskaffningsvärde 32 222 21 73 4 7 359 
Årets investerings-        
Utgifter 1 18 5 9 0 0 33 
Årets investerings-        
inkomster  -1     -1 
Försäljning 0 -3     -3 
Utrangering   -1    -1 
Nedskrivning        
Omklassificeringar        
Utgående        
ackumulerade        
anskaffningsvärde 33 236 25 82 4 7 387 

        
        

Avskrivningar        
Ingående        
avskrivningar -16 -154 -15 -57  -3 -245 
Försäljning 0 2     2 
Utrangering   1    1 
Omklassificeringar        
Årets        
avskrivningar -2 -13 -2 -8  -1 -26 
Utgående        
ackumulerade        
avskrivningar -18 -165 -16 -65  -4 -268 

        
        
        

Ingående planenligt        
restvärde 16 68 6 16 4 4 115 
Utgående planenligt       
Restvärde 15 71 9 17 4 3 119 
 

 

 

Not 13  Finansiella 
anläggningstillgångar 

2014 2013       
 

  Aktier och andelar:   
 Aktier i koncernföretag 162                162 
 Övriga aktier och andelar 8                    8 
 Långfristiga fordringar:   
 Koncernfordringar 0                   0 
 Övriga långfristiga fordringar 12                 12 
   182              182 
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Not 14 Fordringar 2014 2013 
 Kundfordringar 24 19 
  Diverse kortfristiga fordringar 81 74 
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 34 46 
  139 139 
    
Not 15 Kassa och bank   
 Plusgiro  0 2 
 Bankgiro  98 78 
 Bank 7 8 
   105 88 
    
Not 16 Eget kapital   
 Sammanställd redovisning   
 Ingående eget kapital*   
 Årets resultat   
  Utgående eget kapital enligt balansräkning   
 Kommunen   
 Ingående eget kapital* 1 131 1 083 
 Årets resultat -14 48 
    

 Utgående eget kapital enligt balansräkning 1 117 1 131 

 - varav ackumulerad reserv (RUR)          120 134 
 

Not 17 Avsättning till pensioner 2014 2013 
 Ingående avsättning 5 6 
 Försäkring 0 0 
 Ränte- och beloppsuppräkning 0 0 
 Intjänad PA-KL, FÅP, SAP 0 0 
 Nya utbetalningar -1 -1 
 Utbetalningar ÖK-SAP 0 0 
 Nya efterlevandepensioner 1 0 
 Grundändring 0 0 
 Arbetstagare som pensionerats 0 0 
 Övrigt 0 0 
 Utgående avsättning 5 5 
 Förändring avsättning 0 -1 
 Aktualiseringsgrad % 98 98 

    
 Löneskatt avsättning pensioner   
 Ingående löneskatt avsättning pensioner 1 1 

 Förändring löneskatt 0 0 

 Utgående löneskatt avsättning pensioner 1 1 
    

 Avsättning pensioner inkl löneskatt 6 6 
    
 Kommunen har en försäkringslösning hos KPA   
    
 KPAs överskottsfond mnkr   
 Ingående kapital 0 1 
 Utgående kapital 0                  0 
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Kommunen har under år 2014 inte betalat ut garantipension och särskild ålderspension till någon före detta 
anställd.  Under år 2013 var motsvarande uppgift en före detta anställd. Pensionsskuld för förtroendevald gäller 
en person. Framtida ålderspension beräknas uppgå till 0,1 mnkr per år. 

 

Not 18 Långfristiga skulder lån 2014 2013 
             
Förändring under 2014 av anläggningslånens bokförda värden:   
 Ingående balans 218 148 
 Ingående balans, kortfristig del 0,5 2 
 Upplåning 0 70 
 Amortering utöver plan 0 0 
 Amortering enligt plan -0,5 -2 
 Nästa års amortering, kortfristig del 0,5 0 
 Utgående balans 218 218 
 

Anläggningslånen, långfristig och kortfristig del, fördelar sig per långivare enligt följande:   
 Nordea   6 6 
 Handelsbanken 

Kommuninvest 
60 

152 
             30 

182 
    
 Summa 218 218 
 Summa långfristiga skulder 218 218 
 

Not 19 Kortfristiga skulder   
    
 Leverantörsskulder 64 53 
 Moms och särskilda punktskatter 4 4 
 Personalens skatter och avgifter 19 18 
 Övriga kortfristiga skulder 27 29 
 Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 231 228 
                        - varav upplupna löner 18 16 

                        - varav okompenserad övertid 6 6 

                        - varav semesterlöneskuld 81 77 

                        -vara särskilt pensionsåtagande 0 0 

            345 332 
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 Not 20 Ansvarsförbindelse pensioner 2014 2013 

    

 Ingående ansvarsförbindelse 637 604 

 Försäkring IPR 0 0 

 Ränteuppräkning 5 6 

 Basbeloppsuppräkning 1 13 

 Gamla utbetalningar -32 -33 

 Grundändring 0 0 

 Förändring diskonteringsräntan * 0 47 

 Aktualisering -1 -1 

 Bromsen -3 0 

 Övrigt -3 1 

 Utgående ansvarsförbindelse 604 637 

    

 Förändring ansvarsförbindelse -33 33 

 Aktualiseringsgrad % 98 98 

    

 Löneskatt ansvarsförbindelse pensioner   

 Ingående löneskatt 154 146 

 Förändring löneskatt -8 8 

 Utgående löneskatt 146 154 
 

 Ansvarsförbindelse pensioner inkl 
löneskatt * 

750 791 

 Enligt redovisningsprinciperna för pensionsåtaganden redovisas 
den totala pensionsskulden till och med år 1997 som 
ansvarsförbindelse. År 2007 infördes en ny, av SKL 
rekommenderad beräkningsmodell, RIPS 07 för beräkning av 
pensionsskulden.  
 
* Sänkning av diskonteringsräntan 2013 innebär att 
ansvarsförbindelsen ökar med 47,1 mnkr år 2013, 
jämförelsestörande post. 

  

 

Not 21 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 2014 2013 
 Karlshamnsbostäder AB inkl generell borgen 505 475 
 Karlshamn Energi AB inkl Karlshamn Energi 

elförsäljning AB  
190 184 

 Karlshamns Hamn AB inkl Karlshamns 
Kombiterminal 

227 212 

 Karlshamnsfastigheter AB 176 177 
 Stadsvapnet AB 286 255 
 Kommunalt förlustansvar för egnahem 0 0 
 NetPort 19 19 
 Västblekinge Miljö AB 34 27 
  1 437 1 349 

 
Karlshamns kommun har i oktober 1997 KF § 105, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 
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kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlshamns kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 299 065 476 978 kronor och totala tillgångar till 290 729 650 160  kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 562 221 973 kronor och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 1 520 260 509 kronor. Kommunens andel av Kommuninvest totala 
förpliktelser och tillgångar är 0,52 %. Vid årsskiftet uppgick kommunkoncernens låneskuld till 
Kommuninvest till 1 049 mnkr.    
 
 

Redovisningsprinciper  
Kommunen följer i stort den kommunala redovisningslagen, rekommendationer från 
Sveriges kommuner och landsting samt av Rådet för kommunal redovisning utfärdade 
rekommendationer med undantag av: 
 anslutningsavgifter, redovisas ej som intäkt i resultaträkningen utan som 

investeringsinkomst 
 exploateringsverksamhet, redovisas inte som omsättningstillgång utan som 

anläggningstillgång 
 avskrivning på materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter anskaffningsåret. Vi 

bedömer att över tiden blir effekten i stort samma som rekommendationens. 
 värdering av förråd görs till senaste inköpspris, då förrådshållningen är av mycket 

begränsad omfattning och avser huvudsakligen drivmedel för motorfordon.    
 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet (utgiften 
minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Anläggningstillgång är 
en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk, har en nyttjandeperiod överstigande tre år 
och inte är av ringa värde. Med ringa värde menas en total anskaffningskostnad 
understigande ½ basbelopp exklusive moms. Avskrivning av anläggningstillgångar ska 
spegla beräknad nyttjandeperiod för olika typer av investeringar. De vanligaste 
avskrivningstiderna är: 
 
Fastigheter och anläggningar:  20-33 år 
Maskiner och inventarier:                              5-10 år 
Gator och VA-ledningar:        33 år 
IT-utrustning:                                                                      3 år 
Mark och exploateringsverksamhet:        Obegränsad livslängd (ingen avskrivning) 
 
En årlig riskbedömning görs av mark- och exploateringsområden. 
 
I redovisningen förekommer objekt utan bokfört värde. Dessa objekt är slutavskrivna men 
fortfarande i drift. Exempelvis bilar med avskrivningstid 5 år eller att det är objekt med 
budgeterade belopp framåt i tiden. 
 
Komponentavskrivning ska enligt en ny rekommendation (från och med 2014) användas 
som metod för att dela upp väsentliga investeringar i ett antal delkomponenter med 
varierande avskrivningstider beroende på deras olika nyttjandetider. Tidigare har mer 
schablonmässiga avskrivningsmetoder använts för hela anläggningstillgången. En effekt av 
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den ändrade redovisningsprincipen är att vissa underhållsåtgärder som tidigare bokförts i 
driftredovisningen istället ska aktiveras och skrivas av över nyttjandetiden. Den förändrade 
principen kommer även att påverka budgetering av drift och investering. 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2014 om principer för komponentavskrivning i 
Karlshamns kommun. Av beslutet framgår bland annat att komponentavskrivning ska 
tillämpas från och med 2014 samt att investeringsprojekt som påbörjats före 2014 men som 
fortfarande pågår ska omfattas av komponentavskrivning. 
 
Under hösten har arbetet, i samarbete med berörda verksamheter, påbörjats för att gå 
igenom hur komponentavskrivning ska fungera i praktiken i vår kommun. Uppdelning av 
komponenter har påbörjats inom VA-verksamheten. Arbetet med uppdelning i komponenter 
samt fastställande av eventuella beloppsgränser ännu inte är klart. 
 
De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och okompenserad 
övertid redovisas som kortfristig skuld. Kostnadsbokföring av semesterlöneskulden sker 
månadsvis sedan 2013-01-01. 
 
Investeringsfond VA, 4 mnkr, upprättades under 2010. Tidigare har motsvarande belopp 
redovisats som eget kapital, VA-verksamheten. Lagen om allmänna vattentjänster innebar en 
möjlighet att avsätta medel till en fond för framtida nyinvesteringar som skulle komma hela 
kollektivet tillgodo. Förutsättningarna för fonden har ändrats och behovet av en fond 
kvarstår därför inte längre. Under 2011 löstes därför resterande del av fonden (9/10) upp 
och återfördes till Eget kapital. 
 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not. Som 
jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som uppgår till 
väsentligt belopp.  År 2014 finns det två jämförelsestörande poster på totalt 14 mnkr. 10,5 
mnkr avser utbetalning av obeskattad reserv från Blekingetrafiken, 3,3 mnkr avser 
prestationsersättning från Socialstyrelsen. År 2013 fanns det en jämförelsestörande post, 
återbetalning av AFA medel till kommunen, cirka 28,3 mnkr. Redovisas i not 2. 
 
Kapitalkostnader består dels av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år 
beräknat på objektens anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet med 2,5 
procent. 
 
Kommunalskattens slutavräkning baseras liksom tidigare år på SKL:s prognos. Preliminär 
slutavräkning för år 2014 har beräknats utifrån SKL:s decemberprognos, cirkulär 14:61. 
Skuld slutavräkning år 2014 blir -109 kronor per invånare i kommunen (31 088 invånare 1 
november 2012) vilket totalt blir 3,4 mnkr. Justering av slutavräkning för år 2013 blev 0,2 
mnkr (+7 kronor per invånare 1 november 2013, 31 233 invånare). 
 
Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med 
kommunal redovisningslag. För pensioner intjänade fr. o m 1998 (PFA 98) har 
kommunfullmäktige beslutat (september 2000) att pensionsmedel skall tillsvidare till högsta 
möjliga individuella del utbetalas till av den anställde vald kapitalförvaltare/ 
pensionssparkonto. Detta gäller även åren 1998 och 1999.  RIPS 07 används vid beräkning av 
pensionsåtagandet.  Avsättningen till pensioner minskar med 277 tkr exklusive särskild 
löneskatt och 345 tkr inklusive särskild löneskatt. Avsättningen uppgår till 6,4 mnkr 
inklusive inkl särskild löneskatt vilket är en minskning med 0,4 mnkr sedan 2013. 
 
Ansvarsförbindelsen minskar med 33 mnkr exklusive särskild löneskatt, 41 mnkr inklusive 
särskild löneskatt. Ansvarsförbindelsen, som ligger utanför balansräkningen, minskar från 
791 mnkr till 750 mnkr inklusive inkl särskild löneskatt. Utbetalningen av pensioner 
inklusive inkl löneskatt minskar från 41 mnkr 2013 till 39 mnkr 2013.  
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Resultatutjämningsreserv (RUR), reservering till RUR får göras med högst ett belopp som 
motsvarar den del av årets resultat som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Beslut har fattats av 
Kommunfullmäktige 2013 om att reservera medel upparbetade 2010-2012. Uttag ur 
reserven kan budgeteras från och med 2014. År 2014 har uttag ur reserven gjorts med 13,9 
mnkr. Efter 2014 års uttag kvarstår 120,5 mnkr i resultatutjämningsreserven. 
 
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband 
med löneredovisningen med följande procentsatser: 
 
Förtroendevalda  31,42 % 
Anställda med avtalspension 38,98 % 
Övriga  32,15 % 

 

             Redovisningsprinciper för den sammanställda redovisningen 
              

Här ingår de företag där kommunens ägarandel, direkt eller indirekt, uppgår till minst 20 %. 
Verksamhet som bedrivs inom ramen för kommunalförbunden, Räddningstjänsten Västra 
Blekinge och Cura Individutveckling, ingår inte.  
 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Förvärvsmetoden innebär att kommunens bokförda värden på ägarandelar i dotterbolagen 
eliminerats mot bolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Med proportionell konsolidering 
menas att endast ägda andelar av bolagens resultat- och balansräkningar tas med i 
redovisningen. 
 
I kommunens sammanställda redovisnings egna kapital ingår, förutom kommunens, endast 
den del av bolagens egna kapital som tjänats in efter förvärvandet. Obeskattade reserver har 
redovisats som eget kapital efter avdrag för latent skatt. Eftersom redovisningen endast ska 
visa förhållandet gentemot externa parter har interna mellanhavanden eliminerats. 
Väsentlighetsprincipen har tillämpats. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan 
förekommande och som uppgår till väsentligt belopp.  
 

ORD OCH UTTRYCK 
 

Aktualiseringsgrad, andel aktualiserade personer vid beräkning av pensionsåtagandet. 
 
Avkastning på sysselsatt kapital är ett verksamhetsmått i de kommunala bolagen och 
utgörs av rörelseresultat med tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsen och finansiella 
intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.  
 
Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt 
bestämd. 
 
Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Man 
kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram 
(skulder, avsättningar och eget kapital). 
 
Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar. Dels 
rörelsekapitalet som är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, dels 
anläggningskapitalet som är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 
Finansiella kostnader och intäkter är räntekostnader på lån som kommunen tagit upp 
samt ränteintäkter som kommunen erhåller avseende exempelvis likvida medel på bank. 
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Fordringar är dels kortfristiga (likvid skall erhållas inom ett år) dels långfristiga. 
 
FÅP- förmånsbestämd pension för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. 
 
Försäkring IPR, inlösen av den intjänade pensionsrätter per år-12-31. 
 
Grundändring, vid pensionsskuldsberäkning, ändrad livslängdsantaganden med mera. 
 
Internränta är en kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och 
omsättningstillgångar) som nyttjas inom en viss verksamhet. År 2014 var internräntan 2,5 %. 

Kapitalkostnader är samlingsbegreppet för internränta och avskrivning. 

Kassaflödesanalysen visar hur årets verksamhet, investeringar och finansiering har 
påverkat likvida medel.  
 
Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. 
 
PA-KL-pensioner intjänad från och med år 1998, gäller främst personer födda 1937 och 
tidigare. 
 
Periodisering innebär att kostnader och intäkter hänförs till de redovisningsperioder till 
vilka de hör. 
 
Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit. Den visar även 
föränd- ringen av eget kapital, något som också kan utläsas genom att jämföra 
balansräkningen för de två senaste åren.  
 
Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. 
 
SAP- särskild avtalspension, intjänad från och med år 1998 gäller räddningstjänsten. 
 
Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom ett år) dels långfristiga. 
 
Soliditet beskriver hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med eget kapital. 
Andel eget kapital av de totala tillgångarna. 
 
Sysselsatt kapital utgörs av balansomslutningen med avdrag för ej räntebärande kortfristiga 
skulder och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld (kommunala bolag). 
 
Tillgångar är dels omsättningstillgångar (exempelvis kontanter, statsbidragsfordringar och 
förråd), dels anläggningstillgångar (exempelvis fastigheter, inventarier, aktier och långfristiga 
fordringar). 
 
Årets resultat Resultatet uttrycks som skillnaden mellan intäkter och kostnader och utläses 
av resultaträkningen. 
 
ÖK-SAP, visstidspensioner och särskild avtalspension. 
 
tkr= tusentals kronor. 
mnkr = miljontals kronor. 
mdkr = miljarder kronor 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-04-13 5 

 
 

Revisionsberättelse för år 2014 
 

Förslag till beslut 
 
att med godkännande ta informationen till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2015-03-27 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2014. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2014 godkänns. Till revisionsberättelsen hör: 

- Revisorernas redogörelse 
- De sakkunnigas rapport från granskning av årsredovisningen 
- Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen. 

 
Beslutsunderlag 
 
1 Revisionsberättelse 2014 
2 Granskningsrapport 
 
 
Protokollsanteckning 
 
De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna NN och NN presenterar 
revisionsberättelsen för år 2014.  
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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ronnrIllrlanualunliahlinavalatingen,Kansli

2015-03.-27
2015-03-27

Till
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun

KARLSHAMN

Revisionsberättelseför år 2014

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits
av kommunstyrelsen och nämnderna. De kommunala företagens verksamhet har
granskats genom lekmannarevisorer, utsedda bland kommunens revisorer.

Styrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig kontroll och återrapporteringtill
fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning
samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag från fullmäktige.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente
och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning
och ansvarsprövning

Utförda granskningar och svar på dessa från kommunstyrelsen och nämnderna
framgår av bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter.

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämndema har bedrivit verksamheten på
ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare är bedömningen att
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att den interna kontrollen varit
tillräcklig.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och
nämnderna ansvarsfrihet för år 2014.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2014 godkänns.

Till revisionsberattelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse
De saldcunnigasrapport från granskning av årsredovisningen
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna 1de kommunala bolagen

eiaCC,~C-n
Sven-Gunnar Svensson

/22;-6-- --
/ ars-Erik Joha

Th' mqvist

Jan Andersson
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Revisorernas redogörelse för år 2014

Inledning
De viktigaste granslcningarna som genomförts under året redovisas kortfattat i denna
redogörelse. Samtliga revisionsrapporter har tillställts berörda nämnder,
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Träffar har ägt rum med kommunfullmäktiges presidium för att bl.a. diskutera
gemensamma frågor, revisionens arbete och informera om vår planering.
Vi har utfört granskningarna enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god
revisionssed inom kommunal verksamhet. I granskningsarbetet har vi som sakkunniga
biträden efter upphandling anlitat PwC.

Lekmannarevision i de kommunala bolagen återges som avslutande punkt i denna
redogörelse.

Årets granskningar har utöver den skriftliga rapporteringen även skett genom andra
kontakter med kommunstyrelsen, nämnderna och förvaltningarna enligt de mål
revisorerna fastställt för granskningsåret och andra iakttagelser från tidigare
granskningar. I dessa har vi bland annat följt frågor om sponsringsverksamheten i
kommunen och åtgärdsarbetet med anledning av skolinspektionens granskning av
nämnden för barn, ungdom och skola, gymnasienämnden och nämnden för
arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Vi har haft 1 350 tkr till vårt förfogande och har utnyttjat detta anslag.

Årets genomförda granskningar åtföljda av revisionsrapporter presenteras kortfattat i det
följande.

Årsredovisningen för år 2014
Rapport över granskning av årsredovisningen lämnas i ett separat dokument.
Kommunens ekonomi lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagstiftningen.

Vi instämmer i kommunens bedömning att de finansiella målen inte har uppfyllts.
Delmålet att soliditeten ska uppgå till lägst 60 % i genomsnitt under en femårsperiod är
uppfyllt då soliditeten för året uppgår till 66 Vooch den under åren 2010-2013 har varit
över 60 %. Även delmålet om 2 % i överskott klaras eftersom årsresultatet uppgår till 2,5
% av skatte- och bidragsintäkter i genomsnitt under en 5-års period.
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Vi bedömer att verksamhetsmålenär mer i form av aktiviteter,vilket är en osäkerhetsfaktorsom
medför att vi inte kan uttala oss om resultaten för verksamhetennår upp till de mål fullmäktige
beslutat om. Det ska dock framhållasatt det finns många bra beskrivningarav hur nämndernaoch
styrelsenarbetar med målen.

Delårsrapport januari-augusti 2014
Kommunen är enligt den kommunala redovisningslagen skyldig att upprätta en
delårsrapport minst en gång per år. Kommunens delårsrapport januari-augusti 2014 har
granskats och den uppfyllde laglcrav och god redovisningspraxis på de flesta punkter.

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

En uppföljning av vilka åtgärder som företagits med anledning av granslcningen av
kommunens fordon som skedde år 2012 har genomförts. Uppföljningen fastställer att
kommunstyrelsen inte fullt ut vidtagit de åtgärder som den föregående granskningen
uppmärksammade. Bedömningen grundar sig på att nämnderna inte använder
fordonsregistret i bilportalen, att alla nämnder inte har dokumenterade regler för
hantering av bilarna, att nämndernas och styrelsens internkontrollplaner inte innehåller
kontroller inom området och att få formaliserade analyser av nyttjandet av fordonen görs.
Samtidigt konstaterar vi att kommunen befinner sig i en förändringsprocess vad gäller
hanteringen av kommunens bilar. Ett nytt fordonsregister håller på att upphandlas
samtidigt som två tjänstemän har anställts i syfte att arbeta med all praktisk såväl som
administrativ hantering av fordonen.

Kommunstyrelsens svar

Kommunstyrelsen behandlade rapporten den 26 mars 2015. Av yttrandet framgår att
kommunstyrelsen har upphandlat ett nytt fordonsregister benämnt Fordonskontroll. Detta
register framhävs som såväl mer avancerat som lätthanterligt. Ett par fördelar som
framhävs är registret hämtar uppgifter direkt från Transportstyrelsen och att det på ett
smidigt sätt går att få ut olika rapporter med exempelvis fordonens mätarställning m.m.
för att underlätta analyser av nyttjandet av fordonen.

Kommunstyrelsen har även haft ett möte med Skatteverket kring vilka regler som gäller
för bland annat körjournaler etc. Just nu håller styrelsen på att ta fram en rutin för att
medarbetare ska inrapportera mätarställningen efter användning och även rapportera in
när fordonet har tankats. Utöver detta håller nämnden också på att arbeta fram en
övergripande fordons- och trafiksäkerhetspolicy samt tillhörande riktlinjer vad gäller
hanteringen av kommunens fordon. Arbetet ska presenteras för kommunstyrelsen under
våren 2015.
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Granskning av stora investeringsprojekt

Revisorerna har granskat huruvida tekniska nämnden bedriver investeringsprojekt
ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.

Granskningen visar att tekniska nämnden till stora delar bedriver investeringsprojekt
ändamålsenligt. Rapporten slår också fast att den interna kontrollen bör utvecklas.
Projekten i verksamheten bedöms bedrivas med tydliga projektorganisationer,
dokumenteras väl genom byggmötesprotokoll, förteckningar av ÄTA-arbeten görs, samt
att uppföljning sker av vidtagna åtgärder i samband med besiktningar. I granskningen
framförs att nämnden dock bör överväga att, i delegationsordningen (och i eventuella
riktlinjer för investeringsverksamheten), belsluta om beloppsgräns för när kommunens
ombud i byggprojektet ska inhämta godkännande av ett ändrings- och tilläggsarbete av
överordnad. För att ytterligare stärka den interna kontrollen i stora investeringsprojekt bör
övervägas beloppsgräns vid vilken ytterligare en beslutsattestant krävs för att betalning
ska ske.

Tekniska nämnden bör även fatta beslut om ett särskilt dokument som reglerar och
stödjer hur ett investeringsprojekt ska bedrivas, vilket ansvar, roller, projektets olika
faser, kalkyler, budget, uppföljning och utvärdering behandlas. Dokumentet syftar till att
klargöra nämndens förväntningar på tjänstemannaorganisationen vad avser hur processen
bedrivs och rapporteras, både vad gäller verksamhetsrelaterade som ekonomiska
aspekter. Vidare framhävs att investeringsutgiften i ett stort projekt, i budget och
uppföljning, bör fördelas på projekteringskostmder, byggledning, kontroll,
byggentreprenaden, byggherrens reserv för eventuella tillkommande utgifter, avgifter och
anslutningar samt den ränta som beräknas aktiveras. Dessutom poängteras att en
avstämning, och i förekommande fall budgetjustering, regelmässigt bör göras direkt efter
entreprenadens upphandling är genomförd för att därigenom få tydligare signaler om
eventuella avvikelser.

Tekniska nämndens svar

Rapporten överlämnades till tekniska nämnden i mars 2015.

Granskning av överförmyndarnämndens verksamhet

Granskningen av överförmyndarnämndens verksamhet visade att överförmyndarens
verksamhet till stora delar bedrivs ändamålsenligt och med en tillräcldig intern kontroll.
Bedömningen grundar sig på iakttagelserna att ansvars- och rollfördelningen är tydlig och
att granskningen visar att verksamheten bedrivs med god ordning. Granskningen
uppmärksammade dock vissa förbättringsområden, exempelvis skulle verksamheten
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stödjas av att nämnden beslutar om sammanhållna riktlinjer och dokumenterade rutiner.
Framförallt för att säkerställa en enhetlig hantering av frågor inom verksamheten och
därigenom även rninska sårbarheten vid exempelvis frånvaro eller olika behandling av
ärenden. Nämnden bör även uppdatera och aktualisera delegationsordningen samt
tydliggöra och säkerställa vilka ärenden som nämnden vill få återrapporterade till sig.
Nämnden bör därutöver tillse att uppföljning och kontroll sker i enlighet med upprättad
intern kontrollplan. Vid granskning av årsräkningarna noterade revisorerna att
kontrollmomentet "spärrade överförmyndarkonton" bör dokumenteras bättre och att ställa
högre krav på redovisningen av "Sörja för person".

Överfönnyndarnämndens svar

Överförmyndarnämnden behandlade rapporten den 12 mars 2015. Nämnden redogör för
att rutinbeskrivningar tagits fram vad gäller de viktigaste arbetsuppgifterna inom
nämndens verksamhetsområde. Dessa rutiner finns även tillgängliga på
överförmyndarnämndens sida på intranätet, för att på så sätt finnas tillgängliga för
verksamheten om ordinarie handläggare är frånvarande. En rutin för kontroll och
bedömning av nya ställföreträdare finns också med i dessa arbetsbeskrivningar. Vad
gäller rutinbeskrivningar till ställföreträdare är ambitionen att påbörja arbetet med dessa
under 2015. Dessa planeras sedan att publiceras på nämndens hemsida. Vad gäller
redovisningen av uppdraget att "Sörja för person" kommer nya och mer utförliga
blanketter att införas. Granskning av "Spärrade överförmyndarkonton" kommer läggas
till som en punkt i den granskningsrutin som redan finns framtagen.

Nämnden meddelar även att uppföljning och kontroll i enlighet med den upprättade
internkontroHplanen sker genom att nämnden beskriver en återrapporteringsrutin som
gäller för intern kontrollplanen i ett nämndbeslut. Denna återger att det ska finnas en
tydlig tidsdefiniering när återraportering ska ske och av vem och när nämnden ska
kontrollera hur långt granskningen har kommit samt när slutavstämning ska ske.

Arvodesriktlinjer finns beslutade sedan den 11 november 2014, i vilka även
nämndspecifika mål finns angivna. Delegationsordningen kommer också att ses över vid
den årliga aktivitetsförklaringen under våren 2015.

Granskning av chefernas förutsättningar för ledarskap

Granskningen av chefernas förutsättningar för ledarskap syftade till att besvara
revisionsfrågan om huruvida omsorgsnämnden, BUS-nämnden och tekniska nämnden
använder sina ledarresurser på ett ändamålsenligt sätt.

Granskningen visade att cheferna inom omsorgsnämnden, BUS-nämnden och tekniska
nämnden till största delen har förutsättningar för att utöva sitt ledarskap. Bedömningen
grundar sig på att cheferna till stora delar har möjlighet att ta ansvar för sin verksamhet,
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de kan styra sin verksamhet och personal, det ges möjlighet till kompetensutveckling, det
finns möjlighet till delaktighet och inflytande, arbetsmängden och tiden är hanterbar, det
finns samverkansformer för chefer och dialogen med överordnad chef fungerar i stort bra.
Granskningen uppmärksammade även ett antal förbättringsområden för att ledarskapet, i
ännu större utsträckning, ska bidra till en mer effektiv verksamhet. Exempelvis upplevs
styrkedjan (målstyrningen) allt för vag. Enligt vår bedömning bör styrkedjan brytas på
enhetsnivå. Koncernledningsgruppen har uppmärksammat bristen och införandet av
Kompass Karlshamn ska förtydliga styrningen på olika nivåer.

Det är således viktigt att implementeringen av Kompass Karlshamn görs grundligt så den
upplevs som ett stöd och inte en börda. Det administrativa stödet behöver utvecklas inom
verksamheterna, särskilt stödet avseende IToch ekonomi. Att det inte finns ett
fungerande intranät bedöms som en brist. Vidare framhävs att någon form av utvecklat
ledningsstödsystem bör övervägas att köpas in för att ytterligare förenkla planering och
uppföljning av verksamheten. Verksamheten behöver även frigöra utrymme för ett mer
framåtsyftande strategiskt arbete för verksamhetens utveckling.

Kommunstyrelsenssvar

Kommunstyrelsen behandlade rapporten den 18 november 2014. 1svaret välkomnar
kommunstyrelsen revisionens översyn av ledarskapets förutsättningar i Karlshamns
kommun. Kommunstyrelsen konstaterar att revisorernas iakttagelser i Karlshamn
stämmer väl överens med den bild som nationella studier över ledarskapet förmedlar.
Kommunstyrelsen tar till sig bedömningen och meddelar att de ska beakta synpunkterna i
det framtida utvecklingsarbetet för cheferna. En nyckelfråga kommer att bli
implementeringen och effekterna av Kompass Karlshamn, varför denna del kommer
ägnas särskild uppmärksamhet med hänsyn till chefernas situation.

Granskning av externa utförare inom individ- och
familjeomsorgen

Granskningen visade att socialnämndens interna kontroll över insatser som ges av externa
utförare behöver stärkas ytterligare. Bedömningen grundar sig på att det saknas ett
heltäckande stöd till handläggande personal i form av rutiner, att styrning och uppföljning
från handläggande socialsekreterare behöver bli bättre och att det förekommer brister i
handläggningen. Vi rekommenderar att de skriftliga rutiner som finns kompletteras med
uppgifter om kontroller av boendet innan placering och att rutinerna sedan förs in i
förvaltingens centrala kvalitetssystem.

I de stickprov som genomfördes i granskningen uppmärksammades brister i rutinerna vad
gäller genomförandeplaner. Socialtjänsten har på olika sätt följt upp vården som getts på
institution. Uppföljningen består främst av besök på institutionen, korrespondens med
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institutionen och vårdnadshavare samt placerad och formella beslut om
övervägande/omprövning i socialnämnden.

Vi anser det som positivt att socialnämnden deltagit i SKL:s upphandling av hem för vård
av boende (HVB) för barn och unga. Genom ramavtalet kommer den interna kontrollen
stärkas, bland annat gällande avtalshanteringen och kvalitetskriterier. Inom
missbrukarvården fmns också ramavtal. Dessa används dock inte eftersom
ramavtalsleverantörerna inte bedöms uppfylla ställda krav på kvalitet och effektiva
behandlingsmetoder. Vi rekommenderar nämnden att se över möjligheten att genomföra
en ny upphandling av HVB inom missbruksvården.

Vi bedömer att de förtroendevalda i nämnden ges tillräcklig återkoppling. Vi grundar vår
bedömning på att centrala beslut i en placering inte delegerats till ett utskott utan
behandlats av nämnden i plenum.

Socialnämndenssvar

Rapporten har enligt uppgift behandlats av socialnämnden den 26 mars 2015.

Granskning av internprissättning och debitering

Granskningen visade att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställer att systemet med
interndebitering är ändamålsenligt och sker med tillräcklig intern kontroll. Bedömningen
grundar sig på att det inom vissa områden saknas principer för hur kostnader ska fördelas,
att det i stor utsträckning saknas forum för dialog mellan beställare och utförare, att
beloppen som fördelas ut via den interna kostnadsfördelningen inte motsvarar
självkostnaden och att de beställande nämnderna bör efterfråga tydligare underlag i de
fall där dessa upplevs oklara. Granskningen uppmärksammade också att det finns en
översiktlig beskrivning av rutiner och regler för interndebiteringen, att det fmns mål för
vad internfördelningen ska bidra till att uppfylla, att det i vissa fall ftnns avtal eller andra
underlag mellan beställare och utförare samt att underlagen för internfördelning av
kostnader i de flesta verksamheter är tillfredsställande.

Kommunstyrelsenssvar

Rapporten överlämnades till kommunstyrelsen i mars 2015.

Granskning av kommunens insyn vid privat utförd personlig
assistans

Granskningen visar att omsorgsnärnnden inte har tillräcklig insyn vid privat utförd
personlig assistans. Det flnns brister i nämndens kontroll av privat utförd personlig
assistans. Bedömningen grundar sig på att nämnden saknar skriftliga rutiner tör tydlig
ansvarsfördelning och arbete med kontroll av ersättning som utbetalas för personlig
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assistans till privata utförare. Det har heller inte genomförts någon stickprovskontroll av
privata utförare. Vidare behöver rutiner tas fram för anmälan till försäkringskassan om
assistansersättningen används för annat än vad den är avsedd för, för kontroll av assistans
som utförs av närstående samt tillämpningen av kommunens ansvar för tillfälliga
utökningar. På grund av bristande kontroller är möjligheterna att upptäcka fusk små.
Förändringarna i lagen som trädde i kraft den 1juli 2013 har ännu inte lett till tillräckliga
förändringar i rutiner inom förvaltningen. Nämnden måste säkerställa att de förändringar
som är gjorda i lagen får genomslag i förvaltningens sätt att arbeta.

Omsorgsnämndens svar

Rapporten överlämnades till nämnden i mars 2015.

Granskning av tillförlitligheten i genomförandet av val

Granskningen visar att valnämnden genomfört valet till Riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige på ett delvis ändamålsenligt och tillförlitligt sätt och att det finns
brister som behöver åtgärdas inför kommande val. I granskningen har det dock inte
funnits några avvikelser från föreskriven ordning som skulle kunna bli prövningsbart
utifrån vallagens bestämmelser om överklagande av val. Det finns fiera exempel på hög
servicegrad gentemot de röstberättigade. Valnämnden har dessutom varit aktiv i
genomförandet av valet i ett fiertal moment. Granskningen uppmärksammade ett antal
förbättringsområden, bland annat att delegationsordningen bör utvecklas, att nämnden
bör upprätta rutinbeskrivningar och att nämnden bör säkerställa att valnämnden
protokollför onsdagsräkningama. Vidare bör nämnden även protokollföra beslut såsom
placeringsordning av valsedlar i valsedelställ och ta fram en dokumenthanteringsplan för
att säkra hanteringen av hur valmaterial ska förvaras och arkiveras. Det är av vilft att
nämnden även fastställer principer för rekrytering av röstmottagare samt att nämnden
säkerställer att minst två personer transporterar förtidsröster.

Valnämndens svar

Rapporten behandlas av revisorerna den 26 mars 2015 och lämnas därefter över till
valnämnden för svar.

Lekmannarevision i de kommunala bolagen
Genom lekmannarevisorerna har vi också granskat verksamheten i de kommunala
bolagen enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen. Samtliga kommunens revisorer
erhåller rapporter från lekmannarevisoremas arbete i bolagen och utsedda
lekmannarevisorer har under året haft kontinuerliga kontakter med styrelserepresentanter
och ledning för respektive bolag.
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Granskning av årsredovisning 2014

1 Sammanfattning

Vibedömeratt årsredovisningenhuvudsakligenredogörförutfallet av verksam-
heten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Kommunenleverupp tillkommunallagenskravpå en ekonomii balans(KL8:5ab).

Definansiellamålenhar inte uppnåttsunder året. Delmålgällandesoliditetoch
överskottsgradbedömsuppfyllt.

Förvaltningsberättelseninnehålleren uppföljningavnämndernasverksamhetsmål
ochdetvå finansiellamålsomfullmäktigehar angiviti 2014årsbudget.

Vibedömervidareatt Karlshamnskommunsekonomiskasituationochutveckling
beskrivspå ett utförligtsätt. Kommunensresultatför år 2014uppgårtill -13,9mkr
(föregåendeår 48 mkr)motbudgeteratresultat -8,4 mkr.

Karlshamnskommunleverupp tillkommunallagenskravpå en ekonomii balans,
efterdet att man löstupp resultatutjämningsreservenmed 13,9mkrför att nå ett
nollresultat.Per den sista december2014uppgårKarlshamnskommunsegetkapi-
tal till 1117mkr (föregåendeår 1131mkr).

Kommunenhar tillvissdelnått upp till de avkommunfullmäktigefastställdaverk-
samhetsmålensomangivitsi 2014års budget.I årsredovisningengörsen uppfölj-
ningavprioriteradekärnområdenochutvecklingsområdenmedkommungemen-
sammamålochdefinansiellamålen.Flerakommungemensammamålär inte kopp-
ladetillverksamhetsåret2014utan ska uppnåsår 2017ellerpå sikt.Bedömningar
somgörshuruvidamål är uppfylldahelt ellerdelvisär i flerafallsvårt att ta ställ-
ningtilleftersomde oftaär avövergripandekaraktärochintepreciserademed
mått. Vinoterar dockatt det finnsbra beskrivningaravhur arbetetpågår inom
målområdena.

Nämndenförbarn, ungdomochskola(-2,7mkr), omsorgsnämnden(-2,9mkr) och
socialnämnden(-1,7mkr)visarnegativabudgetavvikelser,medangymnasienämn-
den (+1,9mkr) ochtekniskanämnden(+2,7mkr)visarpositivaavikelser.Övriga
nämnderhar både positivaochnegativaavvikelsermentill lägrebelopp.Budgetav-
vikelsenpå sammantagennivåär positivochuppgårtill 2,2 mkr.
Den prognos somlämnadesviddelårsbokslutetvisaratt bedömningenvar i nivå
medutfalletför helåret.

Vibedömeratt årsredovisningeni alltväsentligtuppfyllerkravenpå rättvisande
räkenskaper ochär upprättad enligtgodredovisningssed.
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Kommunenavvikeri väsentligmeningfrån godredovisningssedvadbeträffartil-
läggsupplysningarenligtföljande:

Anslutningsavgifternaredovisasintesomen intäkt i resultaträkningenutan
somen investeringsinkomst.
Exploateringsfastigheterredovisasinte somen omsättningstillgångutan som
en anläggningstillgång.
Avskrivningarpåbörjasåret efteranskaffningsåret.
Kommunenavvikerävenfrån RKR11:4Materiellaanläggningstillgångardär
det reglerasatt från ochmed 2014skallkomponentredovisningtillämpas.I
kommunenredovisningsprinciperangesatt linjär avskrivningtillämpasmed
avskrivningstiderpå mellan3 och33 år.
Värderingavförrådgörsinte enligtgodredovisningssed,utan värderastill sen-
aste inköpspris.Beloppenär docksmå.

Karlsharnns kommun 2 av 13

-�123�-



Granskning av årsredovisning 2014

2 Inledning
2.1 Bakgrund
I denkommunalaredovisningslagen(KRL)reglerasexternredovisningenför
kommunerochlandsting.I lagenfinnsbestämmelserom årsredovisningen.Vidare
reglerasden kommunalaredovisningenavuttalandenfrån Rådetförkommunal
redovisning(RKR)ochi tillämpligadelaravRedovisningsrådetochBokförings-
nämndensnormering.

Revisionsobjektär kommunstyrelsensomenligtkommunallagenär ansvarigför
årsredovisningensupprättande.

När det gällernämndernasredovisning,skallden enligtkommunallagenutformas
på det sätt somfullmäktigebestämmer.

2.2 Revisionsfråga och metod
Revisorernahar bl. a. tilluppgiftatt prövaomräkenskapernaär rättvisande.Inom
ramenför dennauppgiftbedömsom årsredovisningenär upprättad i enlighetmed
lagomkommunalredovisning(kap3 —8).Vidareskarevisorernaenligtkommu-
nallagen(9:9a)avgeen skriftligbedömningavomresultatetenligtårsredovisning-
en är förenligtmed de målfullmäktigebeslutatom.Bedömningenskabiläggasårs-
bokslutet.Dettaskerinomramenför upprättandetavrevisionsberättelsen.

Granskningen,somskerutifrån ett väsentlighets-ochriskperspektiv,skabesvara
följanderevisionsfrågor:

Lämnarårsredovisningenupplysningomverksamhetensutfall,verksamhetens
finansieringochden ekonomiskaställningen?Medverksamhetensutfallavses
utfalleti förhållandetill fastställdamålochekonomiskaramar.

Ärårsredovisningensresultatförenligtmedde målfullmäktigebeslutat avse-
endegodekonomiskhushållning?

Harbalanskravetuppfylltsochhanteras eventuellaunderskotti enlighetmed
balanskravetsregler?

Ärräkenskapernai alltväsentligträttvisande?Medrättvisandeavsesföljsamhet
mot lag,rekommendationerochgodredovisningssed.

Granskningenavårsredovisningenomfattar:

förvaltningsberättelse(inkl.drift- ochinvesteringsredovisning)

resultaträkning

kassaflödesanalys

balansräkning

sammanställdredovisning
Bilagorochspecifikationertill årsredovisningensolikadelarhar granskats.
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Vihar ävenbedömtkommunensekonomiskaställningochutveckling,efterlev-
naden avbalanskravetochomresultateti årsredovisningenär förenligtmedde
målför godekonomiskhushållningsomfullmäktigebeslutatom.

Vidarehar viocksåinomramenför granskningenavårsredovisningenbedömt
nämndernasredovisningaravhur defullgjortsitt uppdragfrånfullmäktige.
Granskningenbaseraspå nämndernasrapporteringtillfullmäktigesåsomden
presenterasi årsredovisningen

Granskningenhar utförtsenligtgodrevisionssed.Detinnebäratt granskningen
planerats ochgenomförtsur ett väsentlighets-ochriskperspektivför att i rimlig
gradkunnabedömaomårsredovisningeni alltväsentligtger enrättvisandebild.
Medrättvisandebild menasatt årsredovisningeninte innehållerfelsompåverkar
resultat ochställningellertilläggsupplysningarpå ett sätt somkanledatillett fel-
aktigtbeslutsfattande.Granskningenomfattardärföratt bedömaett urvalavun-
derlagenför deninformationsomingåri årsredovisningen.Dåvår granskningdär-
för inte varit fullständigutesluterden inte att andra än här framfördafelaktigheter
kanförekomma.

Granskningenhar introduceratsgenomkontakterochsamplaneringmedkommu-
nens ekonomikontor.Granskningenhar utförtsenligtgodrevisionssedmedut-
gångspunkti SKYREV:sutkast "Vägledningförredovisningsrevisioni kommuner
ochlandsting".Vägledningenbaseraspå ISA(InternationalStandardsonAuditing).
Somframgåravvägledningenkan implementeringenskesuccessivtvarförtillämp-
ligaISAhelt ellerdelvishar följts. Granskningenhar skettgenomintenjuer, do-
kumentgranskning,granskningavräkenskapsmaterialochi förekommandefall
registeranalys.

Vårgranskningochvårasynpunkterbaseraspå det utkast till årsredovisningsom
presenterades2015-03-18.Kommunstyrelsenfastställerårsredovisningen2015-03-
26.

Rapportensinnehållhar sakgranskatsavekonomichefochredovisningschef.
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3 Granskningsresultat

3.1 Verksamhetens utfall, finansiering och eko-
nomiska ställning

3.1.1 Förvaltningsberättelse
Översikt över utvecklingen av verksamheten

Bedömning och iakttagelser
Vibedömeratt förvaltningsberättelsensöversildochupplysningari allväsentlighet
överensstämmermedkraveni KRL.

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning
Analysenavårets resultatochden ekonomiskaställningengeren rättvisandebild.
Förvaltningsberättelsenbeskriverocksåkort hur ekonominutvecldasde närmaste
åren.

Förvaltningsberättelseninnehålleruppgifterompensionsåtagande.

Definansiellanyckeltalenbeskrivsochredovisas.Degeruttryckför godekonomisk
hushållningi det finansiellaperspektivet.

Händelser av väsentlig betydelse
Avförvaltningsberättelsenframgårväsentligahändelsersominträffatunder räken-
skapsåret.

Förväntad utveckling
Avårsredovisningenframgårdenförväntadeutvecklingenavkommunensolika
verksamheter.

Väsentliga personalförhållanden
DenobligatoriskaredovisningenavsjukfrånvaroredovisasenligtKRL4:1a, detvill
sägafrånvaronspecificeraspå lång-ochkorttidsfrånvaro,män ochkvinnorsamt
åldersindelad

Gemensam förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsenomfattarenbeskrivningavden samladekommunalaverk-
samhetensorganisationochsärskildaupplysningarom ekonomiochverksamheti
koncernföretageni enlighetmed RKR8.2.

Obligatorisk information enligt KRL och RKR:s rekommendationer
I förvaltningsberättelsenredovisasupplysningarompensionsmedelochpensions-
förpliktelseri enlighetmed RKR7.1.
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Granskning av årsredovisning 2014

Vibedömeratt verksamhetsmålenär välbeskrivna.Förvaltningsberättelseninne-
hålleren uppföljningavverksamhetsmålensomfullmäktigehar angiviti 2014 års
budget.Flerakommungemensammamål är intekoppladetillverksamhetsåret2014
utan skauppnåsår 2017ellerpå sikt.

Totaltfinns27mål,varav10 målbedömsvarauppfyllda,13delvisuppfylldaochtvå
avmålenär inte uppfylldaunder 2014.Ett avmålenär långsiktigtochutvärderasej.
Merpartenavmålenär inte mätbara.Vibedömeratt målenär mer i formavaktivi-
teter,vilketär en osäkerhetsfaktorsommedföratt vi inte kanuttala ossomresulta-
ten förverksamhetennår upp tillde målfullmäktigebeslutatom. Detskadock
framhållasatt det finnsmångabra beskrivningaravhur man arbetar medmålen.

3.1.3.1 Finansiellamål
Kommunfullmäktigei Karlshamnskommunbeslutade2013att ändra definansiella
målen.Definansiellamålenfrån 2013är följande:

Ekonomi i balans
Kostnadernamåsteanpassasefterintäkternaochdet är resursstyrningsom
gäller.
Ekonominsätterytterst gränsenfördet totalaverksamhetsutrymmet,om
det blir konfliktmellanmålochresurser.

God ekonomisk hushållning
Resultatnivånskauppgåtilllägst 2 % avsummanavskatte-ochbidrags-
intäkternaunder en femårsperiod.
Soliditetenförkommunenmåsteuppgåtill lägst6o%i genomsnittunder en
femårsperiod.

Måletför en ekonomii balansnås inte då resultatetär negativtochuppgårtill -13,9
mkr. Delmåletom 2 % i överskottklaraseftersomårsresultatetuppgårtill 2,5%av
skatte-ochbidragsintäkteri genomsnittunder en 5-års period.Soliditetenuppgår
till 66 %,varfördetta delmålär uppfyllt.

3.1.3.2 Målförverksamheten
Kommunensprioriteradekärnområdenochutvecklingsområdenmedkommunge-
mensammamål omfattar:

Prioriterade kärnområden:
Trygghet,vård ochomsorgförbarn ochäldre
Utbildning
Arbeteochintegration

Utvecklingsområden:
Tillväxtochnäringsliv
Turismen
Attraktivtboende
Ekonomiochpersonal
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Denjämförelsestörandeposten2013på 28 mkr,avsågengångsutbetalningar
frånAFA.I årsredovisningshandlingenbeskrivsåretsjämförelsestörande
postersomuppgårtill 14mkrblandredovisningsprinciper.Deomfattarut-
betalningavobeskattadereserverfrånBlekingetrafiken10,5 mkr ochutbe-
talningavprestationsersättningfrån Socialstyrelsen3,3mkr.

Bidragenhar ökatmed 14mkr i år i formavökadestatsbidragfrämsttill
vuxenutbildning,introduktionsamtarbetsmarknadsåtgärder.

Personalkostnadernahar ökatmed 62mkr,avseendegenerellalöneökningar
med 2,3%(2,6%inför2015),nyanställningarinomomsorgs-ochutbild-
ningsförvaltningen.Totalti kommunenhar antaletårsarbetareökatmed90
personer.

I postenavskrivningarbokförsävennedskrivningaravanläggningstillgångar.
Nedskrivningenär beslutadavKSi sambandmedatt bokslutetgodkänns.
Total nedskrivningi år uppgårtill 571tkr (föregåendeår 10mkr).

Skatteintäkternahar ökatmed 26mkr,vilketberorpå skatteutvecklingen
sombaseraspå den senasteprognosenfrån SKL15:84i december.Beskatt-
ningsunderlagethar ökat.

Inkomstutjämningsbidragethar ökatmed9 mkr,vilketberor på att medel-
skattekraftenliggerunder riksgenomsnittet.

3.2.2 Balansräkning
Bedönming och iakttagelser
Vibedömeratt balansräkningeni alltväsentligtgeren rättvisandebild avtillgångar,
avsättningar,skulderochegetkapital.

Balansräkningenär uppställdenligtKRLochomfattartillräckliganoter.

Bilagorochspecifikationerfinnsi tillräckligomfattning.

Vårbedömningär att tillgångarna,avsättningarnaochskuldernaexisterar,är full-
ständigtredovisadeochrätt periodiserade.

EnligtRKR11.4Materiellatillgångarskallfrån ochmedår 2014komponentredovis-
ningtillämpas.I kommunenredovisningsprinciperangesatt linjär avskrivningtill-
lämpasmedavskrivningstiderpå mellan4 och50 år. Upplysninglämnasatt kom-
munfullmäktigei oktober2014fattat beslutomprinciperförkomponentavskriv-
ningi kommunen.Avbeslutetframgåratt komponentavskrivningskalltillämpas
från ochmed 2014samtatt investeringsprojektsompåbörjatsföre2014mensom
fortfarandepågårska omfattasavkomponentavskrivning.Dettaarbeteär inteklart.
Dethar inte skettnågonredovisningenligtnyaregelverketunder 2014.Samma
redovisningsprinciperåterfinns2014somtidigareår.
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Somframgåravkassaflödesanalysenredovisasett positivtkassaflöde2014.Delik-
vidamedlenhar ökatmed 17mnkrjämförtmed2013.Investeringarhar under peri-
odenskettnetto med64 mnkr,vilkafinansieratsinomdenlöpandeverksamheten.
Avskrivningarnahar belastatmed 84 mkr

Kassaflödetfrån denlöpandeverksamheten,somdelvisär till föratt flnansierain-
vesteringsverksamheten,var under år 201482 mnkr (2013172mnkr).Aktuellt
kassaflödebestår i stort avredovisatresultatochgjordaavskrivningar,samtkort-
fristigaskulder.

3.2.4 Sammanställd redavisning
Bedömning och ialdtagelser
Vibedömeratt densammanställdaredovisningengeren helhetsbildavkommunens
ekonomiskaställningochåtaganden.Konsolideringenavunderliggandeenheter
har beskrivitspå ett korrektsätt.

3.2.5 Tilläggsupplysningar
Bedömning och iakttagelser
Vibedömeratt årsredovisningenstilläggsupplysningaruppfyllerKRL:skravochi
övrigtlämnasi enlighetmedgodredovisningssed,innebärandeatt:

Tillämpaderedovisningsprinciperbeskrivervarjesärskildredovisningsprin-
cipocheventuellaförändringaravdessasomårsredovisningensintressenter
mästekännatill för att rätt förståårsredovisningensinnehåll

Viktigauppgifterochposter i förvaltningsberättelse,resultat-ochbalans-
räkningsamtkassaflödesrapportspecificerasochpreciserasi notupplys-
ningarsomkrävsi KRLrespektiveRKR:srekommendationersamt godre-
dovisningssedi övrigt.

Kommunenbeskriveri årsredovisningenatt man avvikertillvissdelfrån godredo-
visningssedvadbeträffartilläggsupplysningarenligtföljande:

Anslutningsavgifternaredovisasinte somen intäkt i resultaträkningenutan
someninvesteringsinkomst.
Exploateringsfastigheterredovisasintesomen omsättningstillgångutan som
en anläggningstillgäng.
Avskrivningarpåbörjasåret efteranskaffningsåret
Kommunenavvikerävenfrån RKRn:4 Materiellaanläggningstillgångardär
det reglerasatt från ochmed 2014skallkomponentredovisningtillämpas.I
kommunensredovisningsprinciperangesatt linjäravskrivningtillämpasmed
avskrivningstiderpå mellan3 och33 år.
Värderingavförrådgörsinte enligtgodredovisningssed,utan värderastill sen-
aste inköpspris.Beloppenär docksmå.
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Ansvarsfrihet för år 2014 
 

Förslag till beslut 
 
att kommunstyrelsen och samtliga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet för år 2014 
 
att godkänna årsredovisningen för år 2014 för Karlshamns kommun 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2015-03-27 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2014. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2014 godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Revisionsberättelse för år 2014 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Kommundirektören 
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Årsredovisning 2014 för Västblekinge Miljö AB 
 

Förslag till beslut 
 
att med godkännande notera årsredovisning 2014, revisionsberättelse samt 
lekmannarevisorenas granskningsrapport till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna i Västblekinge Miljö AB har granskat bolagets verksamhet för år 2014. 
Revisorerna tillstyrker att Västblekinge Miljö AB:s årsredovisning godkänns och att 
bolagets styrelse beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2014 
Revisionsberättelse 
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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Årsredovisning 2014 för Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 

Förslag till beslut 
 
att med godkännande notera årsredovisning 2014, revisionsberättelse samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport för Räddningstjänsten Västra Blekinge till 
dagens protokoll 
 
att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2014 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna i Räddningstjänsten Västra Blekinge har granskat årsredovisningen och 
direktionens förvaltning i Räddningstjänsten Västra Blekinge för år 2014. Granskningen 
har utförts enligt kommunallag och god redovisningssed i kommunal verksamhet. 
 
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisas i 
bilaga över granskning av årsredovisningen och tidigare avlämnade revisionsrapporter 
under året avseende delårsrapporten, genom granskning av den interna kontrollen 
avseende lönehantering, tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Årsredovisning 2014 
 Revisionsberättelse 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Revisorerna Räddningstjänsten Västra Blekinge 
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I n l edn i n g
Det är det dags att summera 2014, sista året i en

mandatperiod och för Räddningstjänsten Västra Blekinge
ett turbulent år som har satt sina spår.

Året inleddes med fokus på intern arbetsmiljö
under en pressad tid för organisationen. För att
förbättra framför allt den psykosociala arbetsmiljön,
gjordes en kartläggning av Avonova redan i januari.
Avonova reviderade vårt systematiska arbetsmiljö-
arbete vilket visade att vi har en god grund, men
saknade den ”röda tråden” i rutiner och riktlinjer.
Vi har under hösten haft en projektanställning för
att ta fram en struktur och en handbok i syste -
matiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet har omfattat
att se över policys och ge förslag till revideringar.
En dagsutbildning i arbetsmiljö genomfördes för
chefer och personal i ledande funktion, vilket ger
oss en bra grund när vi fortsätter med arbetet
framöver.

Det gångna året har inneburit en organisations-
omställning där förbundet har fått en ny ledning.
I oktober tillträdde jag som förbundschef och
Melissa Millbourn som ny räddningschef. Detta är
en förändring mot tidigare förbundsledning och
det blir ett steg i att tydliggöra roller. Räddnings -
chefen ansvarar för den operativa verksamheten

och jag som förbundschef för de övergripande
förbundsfrågorna. En förändring redan till 2015
är att kris- och säkerhetssamordning lyfts tillbaka
till medlemskommunerna, vilket ger oss en mer
renodlad verksamhet när vi arbetar vidare med
översyn av organisation och arbetssätt. Vår
strävan är att tydliggöra roller och hitta bättre
strukturer och vi planerar en förändring av
organisationen till halvårsskiftet 2015.

Dialogen med Landstinget Blekinge om möjlig-
heten till samlokalisering med ambulansverk -
samheten i nya lokaler i Karlshamn har fortsatt.
Tyvärr ck vi i slutet av året besked att Landstinget
Blekinge valt att gå vidare med fastighetsfrågan på
egen hand, vilket innebär att vi nu får göra ett om -
tag. Det blir en viktig fråga för oss att driva nästa
år. Fastigheten i Karlshamn är gammal och inte
längre anpassad för organisationen, vare sig
ur arbetsmiljö- eller verksamhetssynpunkt.

Jag nämnde att 2014 är sista året i mandatperioden
vilket innebär att det kommer att bli förändringar i
vår direktion efter årsskiftet. Jag vill därför passa på
att tacka direktionen för ert arbete under året.

Till sist vill jag tacka vår personal. Det är ni med er
stora kompetens och engagemang som gör det
möjligt att genomföra verksamheten på ett bra och
professionellt sätt. Jag är fullständigt övertygad om
att vi tillsammans under 2015 kommer att göra ett
bra arbete för de som bor, vistas och verkar inom
vårt område.

”Det gångna året har
inneburit en organisations -

omställning där förbundet
har fått en ny ledning.”

Kenneth Jensen
Förbundschef
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Verksam hetsberättel se

Stöd till enskilda
Myndighetsutövande
Årets tillsynstema har varit erbostadshus efter
att vi tidigare år utfört ett antal räddningsinsatser
vid brand i erbostadshus. Brand i erbostadshus
kan medföra stora konsekvenser då ett stort antal
människor påverkas. Det är viktigt att fastighets-
ägaren arbetar förebyggande och att gällande
krav på brandskyddet uppfylls.

Vid årets tillsyner har en del brister uppmärksam -
mats och då bland annat dörrar som inte uppfyller
kraven, avsaknad av genomlysta utrymningsskyltar
i mörka utrymmen, otäta genomföringar och att
framkomligheten för Räddningstjänstens fordon
inte alltid är tillfredställande. Årets arbete har
resulterat i att fastighetsägare och bostadsrätts-
föreningar utfört na åtgärder och därmed har
nivån på brandskyddet höjts avsevärt.

Mötet med människan
Under året har vi träffat många människor som
bor, vistas och verkar i våra medlemskommuner.
Möten har skett både fysiskt vid olika arrangemang
och utbildningar samt genom sociala medier. Vår
önskan är att nå ut med våra budskap till så många
olika målgrupper som möjligt. I år har vi bland
annat haft det stora privilegiet att få träffa trevliga
och intresserade seniorer i olika forum där vi har
informerat om brandskydd men mycket fokus har
också lagts på fallolyckor.

Under sommaren besökte vi Lindemo vilket är
ett tillfälligt boende för asylsökande i Karlshamns
kommun. Vi genomförde en kommunikationsdag
med boende där vi varvade praktik med teori. De
boende ck testa att släcka med handbrandsläcka -
re, brand lt och att utöva hjärt- och lungräddning.
Vi ck även tillfälle att berätta om Räddningstjäns -
ten och vårt uppdrag. I gengäld ck vi lära oss om
hur räddningstjänst fungerar i deras hemländer.
En intressant och lärorik dag för oss alla.

Inför sommaren deltog vi i förberedelserna inför
de festivaler som anordnas i våra kommuner och
under festivalerna utförs en del tillsynsarbete då vi
besöker till exempel campingar och de matknallar
som hanterar gasol. Under Sweden Rock, som är
den största festivalen i våra tre kommuner, beman -
nade vi även i år med en liten räddningsstyrka på
tre personer. Dessa personer kontrollerade bland
annat säkerheten på campingar, utförde räddnings -
insatser och kommunicerade med rockarna på
plats.

Säkerhets och krissamordning
Räddningstjänstens kris- och säkerhetssamordnare
har under året deltagit i säkerhetsgrupperna i våra
tre medlemskommuner. I grupperna diskuteras
olika frågor allt ifrån mindre olyckor som berör den
enskilda individen till större kriser som berör hela
samhället. Under året har medlemskommunerna
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Organisation
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge
bedriver räddningstjänst, säkerhets- och krissamordning
för våra tre medlemskommuner: Karlshamn, Sölvesborg och
Olofström. Den nansiella fördelningen mellan kommunerna
är 57,8%, 24,9% respektive 17,3%.

Organisation styrs av en politisk direktion som består av nio
ledamöter, tre från respektive kommun. Var och en av ledamö -
terna har personliga ersättare. Förbundet leds av en förbunds -
chef och i ledningsgruppen nns räddningschef, processledare,
controller, HR-specialist och driftschef. Vi har en stödfunktion
i egen regi som hanterar ekonomi, personal och drift.

Förbundets verksamhet beskrivs i tre huvudprocesser:
Stöd till enskilda stödjer den enskilde och organisationer att
förebygga olyckor genom bland annat utbildningsverksamhet och myndighetsutövning.
Insatser vid oönskade händelser innefattar arbete i vår utryckande organisation. Analys och utredning
tar vid efter en oönskad händelse för återföra erfarenheter både inom och utanför organisationen.
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Här introduceras årets sommarvikarier
i dörrforcering. Vi använder en speciell
dörr för att kunna öva momenten på ett
bra sätt.

3

genomfört en utredning avseende kris- och
säkerhetssamordningen vilket resulterar i att
det från och med årsskiftet läggs tillbaka hos
medlemskommunerna. Verksamheten kommer
då att drivas av en kris- och säkerhetssamord -
nare för Olofströms samt Sölvesborgs kom -
muner och en för Karlshamns kommun som
kommer att vara placerade hos kommunerna.

Insatser vid oönskade händelser
Nya metoder
Under året har vi fortsatt arbetet med att öka
vår förmåga att hantera konstruktionsbränder.
Den nya släckbil som levererades under året är
utrustad med ett nytt verktyg, en sk skärsläck -
are, som inneburit en stor skillnad i arbetet.
Skärsläckaren genererar en vattenstråle med
skärpulver som kan slå hål i en vägg, dörr eller
fönsterkarm för att därefter sprida en n vat -
tendimma bland rökgaserna och på det sättet
påverka brandförloppet. Skärsläckaren har
framför allt två stora fördelar: Det första
är möjligheten att snabbt ta sig igenom alla
typer av material och påverka branden vilket
är speciellt viktigt när branden är dold i kon -
struktionen. Den andra är att vi från en säker
plats kan påverka brandförloppet och på så
sätt skapa en säkrare arbetsmiljö för den per -
sonal som ska gå in i byggnaden och arbeta.

Utbildningar 2014 2013 2012 2011 2010

Extern utbildning*: 162 157 179 140 189
kurser/info

Extern utbildning: 3 911 3 939 3 058 3 105 3 282
antal elever

* Här ingår både utbildningar för skolor som övriga externa kurser.

Myndighetsutövande 2014 2013 2012 2011 2010

Tillsyn enl. LSO, st 36 75 59 73 76

Tillsyn enl. LBE, st 25 40 36 51 39

Tillstånd LBE, st 23 27 46 48 27

I förbundet har hittills utfärdats 393 tillstånd att själv få rengöra sin eld -

stad och rökkanal (Karlshamn: 174 st, Olofström: 142 st och Sölvesborg:

77 st).

Utryckningsstatistik 2014 2013 2012 2011 2010

Brandlarm, st 131 168 142 135 141

Räddningslarm, st 232 204 187 165 180

Automatlarm, ej brand 278 240 222 236 221

Övrigt 209 168 189 138 127

Totalt 850 780 740 674 669

Antal faktiska larmtimmar 4 429 5 007 4 207 3 895 4 333

Brandlarm innefattar brand i byggnad och brand ej i byggnad. Räddnings -

larm innefattar olyckor med farligt gods, ut öde, tra kolycka, stormskada,

vattenskada, djurräddning, drunkning och länspumpning.

Analys och utredning 2014 2013 2012 2011

Insatsutvärdering 3 6 6 4

Olycksförloppsutredning 9 9 5 10

Återkoppling 9 8 4
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”Räddningstjänsten har totalt 
under året genomfört 850 larm 
vilket är en ökning från   
föregående år.”

Hjärtstoppsassistans
Vid halvårsskiftet tecknades ett nytt avtal med 
Landstinget Blekinge och Räddningstjänsten Östra 
Blekinge avseende hjärtstoppsassistans. Dessa larm 
brukar benämnas IVPA-larm (I Väntan På Ambu-
lans). Det nya avtalet innebär att räddningstjäns-
terna numera larmas på alla förmodade hjärtstopp 
istället för endast då vi kunde vara på plats före 
ambulansen. Förändringen har lett till en ökning av 
IVPA-larm med ca 45 procent. Vid ett flertal gånger 
har vi varit först på plats och kunnat påbörja hjärt-
lungräddning och om ambulansen är först på plats 
samarbetar vi för att hjälpa den drabbade på bästa 
sätt och stötta de anhöriga. Under nästa år behöver 
vi förstås utvärdera vad ökningen av larm får för 
vidare konsekvenser för vår del både vad gäller 
kostnader och eventuellt förändrade rutiner.

Inträffade händelser
Året har präglats av ovanligt många händelser 
med farligt ämne inblandat. Ett flertal av dessa 
har dessutom varit allvarliga, komplicerade och 
resurskrävande. I maj inträffar en trafikolycka med 
en lastbil och släp, lastat med gasol, på Oljehamns-
vägen i Karlshamn. I slutet av augusti läcker mellan 
200-300 liter eldningsolja ut i Oljehamnens depå 
på Sutudden i Karlshamn. Oljan rinner ut på marken 
och havet i samband med lossning av produkt från 
fartyg. Räddningstjänsten inriktar insatsen på att 
förhindra spridningen av eldningsolja på havet 
genom att länsa in utsläppet. I mitten av oktober 
inträffar ytterligare en tankbilsolycka i Karlshamn 
och året avslutas med ett stort gasutsläpp av gasol 
på annandag jul. Ett stort läckage uppstår på en 
gasdepå i Stillerydshamnen i Karlshamn. Insatsen 
tar stora resurser i anspråk och bland annat 
används den gemensamma beredskap för 
kemikalieolyckor som finns i Blekinge. 

En annan större insats var en brand i december 
på Kungsgatan i Karlshamn. Det var en brand i ett 
äldre trähus, där branden startade i samband med 
ett sk hetarbete. Branden börjar i väggen mellan 
första och andra våningen och sprider sig i kon-
struktionen ända upp till vinden där den sedan 
stoppas efter ungefär två timmar. En unik faktor vid 
den här insatsen var att 3 minuter och 48 sekunder 
efter larm anländer 19 brandmän och befäl. 

Detta var möjligt på grund av att det var övnings-
kväll på brandstationen i Karlshamn. Tillsammans 
med skärsläckaren var detta avgörande för det 
goda resultatet. 

Räddningstjänsten har totalt under året genomfört 
850 larm vilket är en ökning från föregående år. En 
stor del i ökningen beror på IVPA larm, vilket fram-
för allt beror på det nya avtalet med Landstinget 
Blekinge. Vi kan också konstatera att andra insatser 
som trafikolycka, utsläpp farligt ämne och automa-
tiska brandlarm har ökat medan istället bränder har 
minskat något.

Analys och utredning
Erfarenhetsåterföring
Räddningstjänsten Västra Blekinge arbetar kontinu-
erligt med att utreda olyckor i syfte att förebygga 
liknande olyckor samt att utvärdera den egna in-
satsen. Olycksutredningar och insatsutvärderingar 
resulterar i brister och åtgärdsförslag som för-
medlas till drabbade verksamheter/organisationer/
fastighetsägare samt genererar erfarenheter som 
sprids inom räddningstjänstens organisation.   
Interna åtgärdsförslag hanteras i ett särskilt avvikel-
sesystem som har utvecklats under åren och som 
fungerar väl. Erfarenhetsåterföring kommuniceras 
i vissa fall till Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap och till andra räddningstjänster, särskilt 
sådana erfarenheter som kan vara av ett nationellt 
intresse. Ett exempel på en sådan händelse, där 
erfarenheterna kan vara av ett nationellt intresse, är 
utsläppet av järnklorid vid reningsverket i Mörrum. 

4
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Vid lossning av järnklorid på reningsverket uppstod
ett som fel som medförde ett utsläpp av ungefär
5m3 järnklorid till ett utjämningsmagasin. Utsläppet
slog ut hela reningsverkets biologi och renings -
funktion. Det fanns också stor risk att djur- och
vattenlivet, i och vid Mörrumsån, hade påverkats
om utsläppet nått dit.

Under 2015 har 13 händelser inträffat som föranlett
fördjupade olycksutredningar. Några av de mest
intressanta presenteras nedan:

I juni blir vi larmade till en villabrand i Hällaryd,
utanför Karlshamn. Ingen person skadas i branden
och vi lyckas begränsa brandskadorna på huset till
delar av övervåningen. Insatsutvärderingen visar
att insatsen genomfördes på ett mycket bra sätt.
Framgångsfaktorerna var bl.a. att personalen ar -
betade mycket hårt samt att vi kunde använda den
nya skärsläckaren. Enligt försäkringsbolaget har
värden på mellan 0,5-1 Mkr räddats vid insatsen.

I maj och oktober inträffade två liknande olyckor
på Oljehamnsvägen i Karlshamn. I första fallet
blir räddningsinsatsen långvarig på grund av att
släpet måste tömmas på gasol innan bärgning kan
påbörjas och först när bärgningen är klar avslu -
tas räddningsinsatsen. Även i det andra fallet blir
räddningsinsatsen omfattande då både tankbil och
släp (lastat med bensin och diesel) måste tömmas

innan bärgning kan genomföras. Vid denna olycka
avslutas räddningsinsatsen direkt när det läckande
facket med diesel är tömt och ansvaret för den
fortsatta insatsen lämnas över till väghållaren,
dvs. Karlshamns kommun.

Dessa två snarlika olyckor har, tillsammans med
andra olyckor, givit anledning att på ett generellt
plan diskutera vidare kring frågeställningen när det
är lämpligast att avsluta en räddningsinsats.

Verksamhetsanalyser
Utvärdering av förbundets insatsledarorganisation
påbörjades 2012 och har nu avslutats. Insatsledaren
har en central roll under insatsen och leder och
fördelar arbetet på skadeplatsen. Det är viktigt att
insatsledarorganisationen är effektiv och att den
enskilde insatsledaren har stor kunskap och lång
erfarenhet av insatser. Redan under 2015 kommer
delar av utredningen att implementeras som till
exempel att nyutbildade insatsledare skall genom -
gå en fördjupad introduktionsutbildning i vår egen
regi. Vi inför också en ny rutin för delad beredskap
med erfaren insatsledare (mentor) innan den nya
insatsledaren själv träder i tjänst i rollen som
insatsledare.

Under året inträffade två tankbilsolyckor
på Oljehamnsvägen i Karlshamn.

5
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Mål och vision 2011-2014
Utifrån nationella mål i Lagen om skydd mot olyckor har 
Räddningstjänsten Västra Blekinge formulerat förbundets 
övergripande vision och verksamhetsidé.

Vision: 

Området, som Räddningstjänsten Västra  
Blekinge verkar inom, skall vara skadefritt.

Verksamhetsidé: 
Räddningstjänsten Västra Blekinge skall i första 
hand förebygga olyckor inom verksamhetsområdet 
skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsin-
sats. Det skall samtidigt finnas en optimal skade-
avhjälpande verksamhet. Räddningstjänsten skall 
skapa trygghet och säkerhet hos kommuninvånarna 
vid såväl vanliga olyckor, extraordinära händelser 
som under höjd beredskap.  

I förbundets handlingsprogram för perioden 2011-
2014 anges fem inriktningsmål för vår verksamhet. 
Dessa inriktningsmål har tydligt medborgarfokus 
och innebär att räddningstjänsten skall:

•	 sätta	medborgaren	i	fokus	med	hög	
 tillgänglighet för de som bor, vistas och 
 verkar i medlemskommunerna

•	 aktivt	arbeta	med	att	identifiera	risker	samt		
 förebygga oönskade händelser för att på ett  
 bra sätt planera för åtgärder vid sådana 
 händelser 

•	 medverka	till	att	stärka	den	enskildes	
 förmåga att själv förebygga och minska 
 effekterna av oönskade händelser 

•	 på	ett	effektivt	sätt	genomföra	räddnings-	
 tjänstuppdrag vid oönskade händelser

•	 aktivt	analysera,	återföra	och	sprida		 	
 erfarenheter från inträffade oönskade 
 händelser
   
Direktionen antar årligen en verksamhetsplan   
som utgår från våra tre huvudprocesser: Stöd till 
enskilda, Insatser vid oönskade händelser samt 

Analys och utredning. I planen beskrivs övergripan-
de mål och aktiviteter för varje process som härleds 
från förbundets fem inriktningsmål. 

Verksamhetsplan och uppföljning 2014
I verksamhetsplanen för 2014 fanns totalt 21 
aktiviteter fördelade under respektive process 
inklusive en som var övergripande. På grund av 
den pressade situation som organisationen befun-
nit sig i under året där mycket fokus lagts på internt 
arbetsmiljöarbete har vissa delar i verksamhets- 
planen ej kunnat uppnås till fullo. I vissa fall har 
också aktiviteter utgått eller fått ändrade förut-
sättningar. Majoriteten av aktiviteterna har dock 
slutförts helt eller delvis under året. 

Nedan beskrivs hur vi bedömer att vi uppfyller 
målen inom respektive process: 

Det övergripande arbetet med ny handlingsplan 
har skjutits fram till 2015 och skall då beslutas av 
den nya direktionen.

Stöd till enskilda 
I processen ingår myndighetsutövning, utbildning, 
kommunikation samt säkerhets- och krissamord-

Huvudprocess Planerade Slutförda 

Övergripande 1 0
Stöd till enskilda 8 14
Insatser vid oönskade händelser 7 6
Analys och utredning 5 3
Totalt 21 13
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Huvudprocess Planerade Slutförda

Övergripande 1 0

Stöd till enskilda 8 14

Insatser vid oönskade händelser 7 6

Analys och utredning 5 3

Totalt 21 13

ning. Övergripande mål är att nå och möta alla som
bor, vistas och verkar i våra medlemskommuner för
att öka den egna förmågan att förbereda sig på
både stora och små oönskade händelser. Av de ak -
tiviteter som ej slutförts nns fortsatt arbete med
att analysera prioriterade vårdboenden där arbetet
har tagits vidare i kommunerna, samt vidare arbete
med vattensäkerhet i säkerhetsgrupperna, utred -
ning och information kring ny föreskrift för tillstånd
brandfarliga gaser och vätskor samt informations -
träff med campingägare. Årets tillsyner enligt
tillsynsprogrammet är ännu ej helt slutförda men
de löper vidare till nästa år då temat för tillsyner
kommer att vara detsamma.

Vi bedömer att arbetet inom processen och
genomförda aktiviteter är i linje med uppsatta mål.

Insatser vid oönskade händelser
I processen planeras aktiviteter inom delproces -
serna transportmedel, individuell skyddsutrustning,
räddningsmateriel, personalkompetens, teknik och
metod samt ledning. Målen innefattar att sätta
den drabbades trygghet i fokus genom att arbeta
för en god förmåga hos våra medarbetare och en
modern, säker och effektiv organisation vid insats.
Under året har samtliga aktiviteter utom en slut -
förts. Upphandling av FIP-bilar har utgått då denna
investering yttats fram till 2015.

Vi bedömer att arbetet inom processen och
genomförda aktiviteter är i linje med uppsatta mål.

Analys och utredning
I processen ingår aktiviteter inom delprocesserna
olycksutredning, insatsutvärdering, återkoppling
till enskild, verksamhetsanalys, tidsbegränsade ut -
redningar och omvärldsanalys. Målen för processen
är att analysera vår egen verksamhet och kontinu -
erligt utreda olyckor och utvärdera insatser för att
hitta olyckstrender i samhället, förebygga olyckor
samt minska konsekvenserna av en oönskad hän -
delse. Två aktiviteter är ej slutförda: en hot- och
riskanalys i samverkan med polisen samt imple -
mentering av checklista för bostadsbränder.

Vi bedömer att arbetet inom processen och
genomförda aktiviteter är i linje med uppsatta mål.

Måluppfyllelse för året
Vi bedömer att årets genomförda aktiviteter
enligt verksamhetsplanen tillsammans med vårt
övriga arbete under året är i linje med våra fem
inriktningsmål och sammantaget gör att våra
inriktningsmål uppfylls.

Vi arbetar hela tiden med medborgaren i fokus.
Både vårt informations- och utbildningsarbete
såväl som erfarenhetsåterföringen av våra utred -
ningar stärker på olika sätt förmågan hos alla som
bor, vistas och verkar i våra medlemskommuner.
Genom att parallellt arbeta med kontinuerlig
uppdatering av vår utrustning och våra metoder
blir vi också effektivare på att genomföra rädd -
ningstjänstuppdrag för att på bästa sätt hjälpa
medborgaren när olyckan ändå inträffar.
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Medarbetare

Personalkategori Kvinnor Män Totalt  Medelålder

Förtroendevalda och revisorer 9 (7) 11 (13) 20 (20 63 (62)
Övrig personal* 7 (7) 11 (11) 18 (18) 44 (44)
Brandmän, heltid 1 (0) 23 (24) 24 (24) 40 (42)
Brandmän, deltid 5 (6) 99 (104) 104 (110) 42 (42)
Brandvärn 0 (0) 10 (10) 10 (10) 42 (43)
Totalt 22 (20) 154 (158) 176 (182) 
 

*Under rubriken övrig personal ingår ledning, administrationspersonal, driftspersonal, brandingenjör,   
brandinspektör, krissamordnare, säkerhetssamordnare, utbildningssamordnare och stationsmästare. 

Antal anställda
Tabellen nedan visar antalet anställda per kön fördelat på personalkategorierna. Föregående år anges inom 
parantes. 

Rekryteringar och personalförändringar   
Under året har ledningen av förbundet förändrats 
och förbundet leds sedan oktober av en förbunds-
chef tillsammans med en ny räddningschef. Vi har 
haft en pensionsavgång bland skiftgående heltids-
personal och under sommaren slutade även en 
brandman som varit tjänstledig en tid. Båda dessa 
tjänster har ersatts. 

Under året så har antalet räddningstjänstpersonal i 
beredskap minskat varför vi beslutade att tidigare-
lägga den rekrytering som var planerad för 2015. 
Redan i slutet av året gick vi därför ut med annons 
där vi sökte medarbetare till samtliga stationer. 
Rekryteringen kommer att färdigställas i januari/ 
februari 2015. Vi ser ett fortsatt stort behov av 
räddningstjänstpersonal i beredskap, framför allt 
på de mindre orterna, och detta kommer att bli en 
viktig fråga att arbeta med framöver.

Personalkompetens
I vårt arbete med att skapa en bra arbetsmiljö har 
vi under året fokuserat på arbetsmoment som 
utförs i samband med insats och som är kopplade 
till en Arbetsmiljöföreskrift. Vi har bland annat tittat 
på momenten körning med motorkedjesåg och 
körning med våra höjdfordon. Denna genomgång 
visade att det fanns behov av mindre förändringar 
i utbildning inom vissa områden samt en bättre 
dokumentation, vilket vi arbetar vidare med.   

grå = brandman 
röd = styrkeledare 
gul = insatsledare (IL)
vit = räddningschef i 
beredskap (RCB) 

RCB och 
Insatsledare

Sammantaget visar genomgången att vi arbetar väl 
i enlighet med föreskrifterna vid dessa moment. 

Under 2014 har en medarbetare genomgått   
grundkurs i olycksutredning och ytterligare en 
medarbetare har genomgått kurs i kvalificerad 
olycksutredningsmetodik. 

8
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Total sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/
ordinarie arbetstid total sjukfrånvaro

29 år eller yngre 0,59 % (0,16 %) 0,00 % (0,00 %))

30-49 år 1,76 % (1,07 %) 30,40 % (57,48 %)

50 år eller äldre 4,37 % (2,62 %) 55,17 % (52,01 %)

Totalt 2,31 % (1,33%) 41,86% (54,11%)

Personalkategori Övningstimmar/år

Räddningschef och brandingenjör 30

Insatsledare 10

Styrkeledare och brandman, heltid 150

Styrkeledare, deltid 10

Styrkeledare och brandman, deltid 50

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro
I tabellen redovisas den totala sjukfrånvaron/ordi -
narie arbetstid samt hur stor del av den som utgör
långtidssjukfrånvaro. Jämfört med föregående år
har sjukfrånvaron ökat något av den totala sjuk -
frånvaron, och som tabellen visar så beror knappt
hälften av denna på långtidssjukskrivna. Andelen
långtidssjuka har dock minskat jämfört med
föregående år.

Den förhållandevis låga sjukfrånvaron totalt sett
beror troligen på friskvårdsaktiviteter samt till viss
del även möjligheten att byta personliga arbets -
pass. I tabellen nedan anges föregående år inom
parantes.

Arbetsmiljö
Arbetet för att minska exponering av farliga ämnen
för vår personal som påbörjades 2013 har fortsatt
under året. En stor förändring är att hela förbun -
dets andningsskydd har förnyats och samtidigt har
vi investerat i en speciell diskmaskin för att rengöra
utrustningen mer effektivt. Vi har också anskaffat
nya larmställ för övning vilket ger ett bättre utby -
tessystem för tvättning av larmställ. Rutiner för hur
kontaminerad utrustning ska hanteras har upprät -
tas. Den största förändringen har skett i individens
medvetande om riskerna vilket har lett till ett
förändrat beteende där medarbetarna tänker
på att skydda sig i större utsträckning.

”Övergripande mål är att nå och möta alla som bor, vistas
och verkar i våra medlemskommuner för att öka den
egna förmågan att förbereda sig på både stora och små
oönskade händelser.”

Hälsa
För att kunna upprätthålla Räddningstjänstens
uppdrag ställs det höga krav på en brandmans fy -
siska arbetskapacitet i form av kondition och mus -
kelstyrka. Minst lika viktigt är metodperspektivet
d v s veta hur man ska agera på olycksplatsen. För
att vara så väl förberedd för de belastningar som
kroppen kan utsätts för, tas en övningsverksamhet
fram för varje år som ska återspegla kommunernas
riskbilder. Nedan nns speci cerat per personalka -
tegori minsta antal övningstimmar per år:
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Ekonomi

Verksamhetens intäkter 
Årets intäkter blev ca 300 tkr bättre än budgete-
rat och ligger totalt sett i nivå med föregående år. 
Ökningen jämfört med budget beror i huvudsak på 
att antal felaktiga automatiska brandlarm har ökat 
väsentligt under året.  

På grund av ett fortsatt bra likviditetsflöde har   
ränteintäkterna blivit bättre än budgeterat. Finans-
nettot påverkas även av att ränta på pensionsav-
sättningen blivit väsentligt lägre än budgeterat 
vilket sammantaget gör att det finansiella nettot   
är knappt 400 tkr bättre än budgeterat.  

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader för året ligger betydligt 
över budget. Detta trots att den slutliga pensions-
skulden blev lägre än den prognos som erhölls vid 
halvårsskiftet. Kostnadsökningen beror framför allt 
på den organisationsomställning som skett under 
året men är även till viss del en följd av ett föränd-
rat övertidsavtal. Under året har arbetsmiljösitua-
tionen krävt stora resurser och direktionen beslu-
tade att genomföra flera arbetsmiljöåtgärder för   
att komma tillrätta med framför allt den psykoso-
ciala arbetsmiljön. I sin balanskravsutredningen 
hänvisar direktionen därför till synnerliga skäl för 
organisationsomställningskostnader, som under 
året har uppgått till ca 1,5 Mkr, och beslutar där-
med att reglering av negativt resultat ej skall ske.

På grund av en framskjuten investering i FIP-fordon 
har avskrivningarna blivit något lägre än budge-
terat (ca 60 tkr). Minskningen blev inte så stor då 
budget för investeringen inte låg på hela året.   

Investeringar
Investeringsbudget för 2014 togs av direktionen i 
oktober 2013 tillsammans med plan för 2014-2016. 
Därefter korrigerades investeringsbudgeten i juni 
månad då direktionen beslutade att skjuta fram 
investering av FIP-bilar till 2015 (ursprunglig   
budgetsiffra inom parantes nedan). 

Utfallet för årets investeringar är högre än   
budgeterat då investeringen i släckbil försenades 
och leverans skedde först 2014.   

  Budget 2014 Utfall 2014

Fordon 0 (1 000) 3 178
Inventarier  1 655 1 528
 Summa 1 655 (2 655) 4 706

Verksamheten i siffror 2014  2013 2012 2011 2010

Antal invånare den 1/11 61 546 60 918 60 817 60 854 60 941
Årets resultat (tkr) -437 348 572 -817 -71
Totala medlemsbidrag/inv (kr) 801 784 767 740 715
Årets resultat exkl. bidrag/inv (kr) -808 -778 -757 -754 -716
Självfinansieringsgrad (%) 8 9 8 9 9
Soliditet (%) 18 20 20 19 23

Självfinansieringsgrad är förbundets egna intäkter i förhållande till verksamhetens kostnader, avskrivningar och 
finansiellt resultat. Soliditet är det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna.

Årets resultat
För 2014 redovisar förbundet ett negativt resultat på -437 tkr, vilket är en väsentlig försämring jämfört 
med budgeterat resultat för året som var 14 tkr. Det negativa resultatet, som inledningsvis befarades bli 
ännu större, beror i huvudsak på den organisationsomställning som förbundet har ställs inför under året. 
Detta har också beskrivits i förbundets delårsbokslut. För dessa speciella omständigheter hänvisar   
direktionen till synnerliga skäl i sin balanskravsutredning.
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Våra medarbetare övar kontinuerligt
hjärt- och lungräddning på olika sätt,
både med och utan de brillator.
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Skulder och pensionsavsättning
Summa avsättningar och skulder har ökat med ca
1,3 Mkr trots att ökningen i pensionsavsättning
blev lägre än prognostiserat. Detta beror på en
ökad skuld för särskild löneskatt samt upplupna
löne- och pensionskostnader.

Årets beräkning av avsättning för pensionsskuld
visar en väsentlig differens jämfört med tidigare
erhållna prognoser från KPA. Detta förklaras av att
en medarbetare gått i pension och ytterligare en
har slutat under året. Vi har valt att även fortsätt -
ningsvis använda försiktighetsprincipen i upp -
bokning av pensionsavsättning, vilket innebär att
generellt antagande om pensionsålder har satts till
58 år. Därmed kan förändrade pensionsdatum få
stort genomslag, men det blir då till det bättre och
inte sämre. Framtida utveckling av pensionsskul -
den är svår att förutse men vi fortsätter att planera
utifrån de prognoser vi erhåller från KPA två gånger
per år. Från och med 1 januari 2014 har vi också ett
nytt pensionsavtal vilket kan få effekt framöver då
pensionsålder för särskild avtalspension kommer
att ses över.

I dagsläget har förbundet ingen särskild förvaltning
av pensionsmedel vilket innebär att de framtida
pensionsutbetalningarna måste nansieras med
återlånade medel, dvs. i den löpande verksam-
heten.

”Verksamheten har bedrivits
i enlighet med vad som

tidigare beslutats och med
bibehållen kvalitet.”

(tkr) 2014 2013 2012 2011 2010

Eget kapital 6 016 6 453 6 105 5 533 6 350

Finansiella mål och god ekonomisk
hushållning
Direktionen fastställde i december 2013 tre nan -
siella mål för att kunna följa och arbeta med en
god ekonomisk hushållning för förbundet på lång
sikt. En långsiktigt stabil ekonomi är en styrka som
vi kontinuerligt arbetar med eftersom det är en
förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och
kvalitativ verksamhet både nu och i framtiden.

1. Kommunalförbundets egna kapital skall i
genomsnitt över en femårsperiod vara minst
5 Mkr. Målet är uppnått.

2. Kommunalförbundet skall nansiera investe -
ringar i anläggningstillgångar med egna medel.
Eventuella framtida investeringar i fastigheter
inkluderas ej i detta mål. Målet är uppnått.
Förbundet har fortsatt mycket god likviditet
och har inte upptagit några lån.

3. Kommunalförbundet skall årligen göra full -
ständiga avsättningar till pensionsskulden
i balansräkningen, enligt beräkningar från
pensionsförvaltare. I dessa beräkningar skall
försiktighetsprincipen vara gällande. Målet är
uppnått.

Räddningstjänsten Västra Blekinge har en
stabil ekonomi vilket gör att verksamheten inte
blir lidande av oförutsedda svängningar i resulta -
tet. Detta gör att vi känner oss trygga i att kunna
hantera även framtida oförutsedda händelser eller
förändringar i omvärlden utan att verksamheten
skall påverkas. I förlängningen är detta också en
trygghet för våra medlemskommuner och de som
bor, vistas och verkar i våra tre kommuner. Nästa
år har vi framför oss förnyat arbete avseende våra
fastigheter och övningsfält, vi kommer att se över
vår organisation vilket på olika sätt i förlängningen
kan komma att påverka vår ekonomi. Rent verk -
samhetsmässigt vet vi heller aldrig från ett år till ett
annat vilka oönskade händelser som vi kommer att
möta och konsekvenserna av dessa.
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Resultaträkning

Not Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2014 2014 2013 2012 2011

Verksamhetens intäkter 1 4 150 4 447 4 414 4 283 4 406

Verksamhetens kostnader 2 -48 440 -49 630 -46 897 -46 593 -44 668

Avskrivningar 3 -3 970 -3 907 -4 069 -3 971 -4 304

Verksamhetens nettokostnader -48 260 -49 090 -46 552 -46 281 -44 566

Medlemsavgift Räddningstjänst 46 959 46 959 45 686 44 668 43 118

Riktat statsbidrag från MSB 1 815 1 819 1 971 1 971 1 935

Finansiella intäkter 30 68 74 49 57

Finansiella kostnader 4 -530 -193 -394 -657 -424

Resultat före extraordinära poster 14 -437 785 -250 120

Jämförelsestörande post 4 -437 822 -937

Årets resultat 14 -437 348 572 -817

Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2014 2013 2012 2011

Löpande verksamhet

Årets resultat -437 348 572 -817

Justering för av- och nedskrivningar 3 3 907 4 069 3 971 4 304

Justering för realisationsresultat 3 -10

Förändring av pensionsavsättning 6 144 1 113 1 979 2 657

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 5 -503 -527 462 -479

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 7 1 202 681 -2 478 991

Medel från den löpande verksamheten 4 313 5 684 4 506 6 675

Investeringsverksamhet

Förvärv av mat. anläggningstillgångar 3 -4 706 -361 -3 590 -5 524

Försäljning/utrangering av mat. anläggningstillgångar 3 10 0 10

Medel från investeringsverksamheten -4 706 -351 -3 590 -5 514

Årets kassa öde -393 5 333 916 1 161

Likvida medel vid årets början 12 407 7 074 6 158 4 997

Likvida medel vid årets slut 12 014 12 407 7 074 6 158

Kassaflödesanalys
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Balansräkning

Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2014 2013 2012 2011

T ILLGÅN GAR

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 3 17 875 17 076 20 793 21 174

Summa materiella anläggningstillgångar 17 875 17 076 20 793 21 174

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 5 3 118 2 615 2 088 2 550

Likvida medel 12 014 12 407 7 074 6 158

Summa omsättningstillgångar 15 132 15 022 9 162 8 708

Summa tillgångar 33 007 32 098 29 955 29 882

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets ingång 6 6 453 6 105 5 533 6 350

Årets resultat -437 348 572 -817

Summa eget kapital 6 016 6 453 6 105 5 533

Avsättningar

Avsättning för pensionsskuld 7 18 952 18 808 17 695 15 716

Summa avsättningar 18 952 18 808 17 695 15 716

Skulder

Kortfristiga skulder 8 8 039 6 837 6 155 8 633

Summa skulder 8 039 6 837 6 155 8 633

Summa eget kapital och skulder 33 007 32 098 29 955 29 882

Karlshamn den 4 februari 2015

Kenneth Hake Ewonne Månsson Jan Björkman

Marie Sällström Bengt-Åke Karlsson Ola Bengtsson

Nils Odenberger Mats Svensson Gert Gustavsson
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Värderings- och redovisningsprinciper

Räddningstjänsten Västra Blekinges redovisningsreglemente  
följer kommunallagens 8:e kapitel som handlar om ekonomisk 
förvaltning och den kommunala redovisningslagen. Redovis-
ningen har skett enligt det budget- och redovisningsreglemente 
som förbundet antog 2004.

14

Tillämpade redovisningsprinciper överensstäm-
mer med god redovisningssed enligt Lagen om 
kommunal redovisning, rekommendationer från 
Sveriges Kommuner och Landsting samt Rådets   
rekommendationer. Tillämpade redovisningsprin-
ciper är oförändrade jämfört med föregående år 
förutom nedan angivna förändringar.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Periodiseringar har skett enligt väsentlighets-
principen utifrån verksamheten.

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad 

värdeminskning och eventuella nedskrivningar. 
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas då anlägg-
ningen tas i bruk. Den ekonomiska livslängden för 
en anläggningstillgång skall uppgå till minst tre år 
och anskaffningsvärdet till minst ett basbelopp.

Avsättning för pensionsskuld
Som avsättning redovisas sådana förpliktelser 
som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 
räkenskapsår och som på balansdagen är säkra 
eller sannolika till sin förekomst men ovissa till 
belopp eller den tidpunkt då de ska infrias. Avsätt-
ningen avser särskild ålderspension för brandmän 
i utryckningsstyrka som kan gå i pension vid 58 års 
ålder. Övriga pensioner betalas in till KPA årligen 
via en försäkringslösning. Årets avsättning har 
ökat i enlighet med beräkning från KPA. Liksom 
föregående år tillämpar förbundet försiktighets-
principen vid värdering av pensionsskuldsav-
sättning i bokslutet. 

Förbundet har inga övriga åtaganden avseende 
särskilda pensioner till förtroendevalda eller   
anställda.

Leasingavtal 
Leasing sker endast i liten omfattning, varför detta 
ej redovisas separat.  

Systemdokumentation och  
behandlingshistorik 
Dokumentation är påbörjad men är per boksluts-
datum ej komplett vilket innebär ett avsteg från 
kommunala redovisningslagen.
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N oter ti l l resu l tat- o ch bal an sräkn i ng

Not 1
Verksamhetens intäkter 2014 2013 2012 2011

Försäljning, taxor och avgifter 2 227 2 370 2 097 1 991

Hyror och arrenden 439 548 598 588

Bidrag och ersättningar 184 186 215 285

Utbildning samt fsg av tjänster 1 597 1 310 1 373 1 542

4 447 4 414 4 283 4 406

Not 2
Verksamhetens kostnader 2014 2013 2012 2011

Inköp av förbrukningsmateriel 3 321 3 014 2 874 3 155

Konsulttjänster inkl revision 237 459 444 294

Lokalkostnader inkl hyra 4 036 4 184 4 189 4 366

Hyra av anläggningstillgång 326 302 274 300

Kostnader för arbete 38 231 35 622 35 581 33 905

Övriga kostnader 3 479 3 316 3 231 2 648

49 630 46 897 46 593 44 668

Bland övriga kostnader ingår kostnad för SOS Alarm med ca 838 tkr

(824 tkr) och kostnader för Rakelabonnemang med ca 578 tkr (479

tkr).

Not 3

Maskiner och inventarier Ej ägda Invent Bilar
fastigheter verktyg Fordon Totalt

Anskaffningsvärde

Ing anskaffningsvärde 5 677 7 426 32 590 45 693

Inköp 1 548 3 158 4 706

Försäljning/utrangering 0

Utg anskaffningsvärde 5 677 8 974 35 748 50 399

Ackumulerade avskrivningar

Ing. ack avskrivningar -5 485 -5 977 -17 155 -28 617

Försäljning/utrangering 0

Årets avskrivningar -35 -864 -3 008 -3 907

Utg ack avskrivningar -5 520 -6 840 -20 164 -32 524

Bokfört värde 157 2 134 15 584 17 875

Avskrivningstid: 10 år 3-5 år 5-10 år

För ianspråktagna investeringar påbörjas avskrivningarna inne -

varande år. Investeringar består av släckbil, nytt andningsskydd,

diskmaskin, hydrualverktyg, löpband samt städmaskin.

Not 4
Finansiella kostnader 2014 2013 2012 2011

Räntekostnader 2 1 1 2

Ränta på pensionsskuld 191 393 656 422

193 394 657 424

Jämförelsestörande post

Återbetalning av Forapremier 755 822

Förändring av diskonteringsränta -1 192 937

Not 5
Kortfristiga fordringar 2014 2013 2012 2011

Kundfordringar 972 938 632 595

Interimsfordringar 1 819 1 606 974 848

Övriga fordringar 327 71 482 1 107

3 118 2 615 2 088 2 550

Not 6
Eget kapital 2014 2013 2012 2011

Ingående eget kapital 6 453 6 105 5 533 6 350

Årets balanskravsresultat -437 348 572 -817

Utgående eget kapital 6 016 6 453 6 105 5 533

Inga realisationsvinster eller förluster nns att justera i årets resultat

och förbundet har inte heller någon resultatutjämningsreserv.

Not 7
Pensionsskuld 2014 2013 2012 2011

Ingående avsättning 18 808 17 695 15 716 13 059

Pensionsutbetalningar -580 -498 -170 -96

Nyintjänad pension 1 680 1 124 1 136

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 191 393 656 422

Förändring av löneskatt 28 217 387 279

Grundändring

Övrigt -1 175 -191 -18 -21

Sänkning av diskonteringsränta 1 192 937

Utgående avsättning 18 952 18 808 17 695 15 716

Avser särskild ålderspensionen, skuld till redan pensionerad samt

särskild löneskatt. Avsättning för särskild löneskatt ingår med

24,26 procent.

Not 8
Kortfristiga skulder 2014 2013 2012 2011

Leverantörsskulder 2 023 1 543 1 702 4 179

Källskatt och sociala avgifter 1 273 1 334 1 239 1 197

Särskild löneskatt 340 234 97 61

Interimsskulder 2 305 1 685 1 144 1 185

Semesterlöneskuld 2 098 2 041 1 973 2 011

8 039 6 837 6 155 8 633

-�179�-



16

Revisionsberättelse för år 2014

Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av   
direktionen under år 2014.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal veksamhet,   
förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning, samt gett det resultat, som redovisas i 
bilaga över granskning av årsredovisningen och tidigare avlämnade revisionsrapporter under 
året avseende delårsrapporten, genom granskning av den interna kontrollen avseende   
lönehantering, tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner. Vi har därutöver vid olika   
tillfällen mött direktionen och förbundets personal för att underrätta oss om olika frågor.

Vi bedömer att direktionen i Räddningstjänsten Västra Blekinge har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms 
i allt väsentligt vara rättvisande.

Förbundets finansiella mål är tre till antalet. Samtliga finansiella mål har uppnåtts. Årets resultat 
är negativt och uppgår till -437 tkr. Det negativa resultatet avräknas mot det egna kapitalet, 
vilket härefter uppgår till 6 016 tkr.

Direktionen lever inte upp till kravet på en ekonomi i balans för år 2014. Enligt förbundets   
avstämning av balanskravet uppgår resultatet till -437 tkr. Direktionen hävdar med hänvisning 
till synnerliga skäl att en reglering av det negativa balandskravet inte ska ske. Vi instämmer inte 
i direktionens bedömning. Vi bedömer att gjord organisationsomställning av verksamheten 
och de arbetsmiljöåtgärder som vidtagits, samt ökad övertidsersättning i samband med detta 
inte kan ses som synnerliga skäl.

Förbundets verksamhetsmål, som anges i förbundets handlingsprogram omfattar fem   
inriktningsmål. Verksamhetsplanen utgår från tre huvudprocesser, med 21 aktiviteter. Målen 
beskrivs i årsredovisningen. Vi instämmer i den bedömning förbundet gör att genomförda 
aktiviteter enligt verksamhetsplanen och övrigt arbete under året är i linje med de fem   
inriktningsmålen, vilka anses uppfyllda. Vår rekommendation är att det processinriktade   
arbetssättet kompletteras med ett antal mätbara mål.

Vi bedömer att årsredovisningen på ett bra sätt beskriver verksamhet och händelser under 
2014. 

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns.
Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Karlshamn 11 februari 2015

Eric Aronsson   Ann-Britt Borgström
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Räddningstjänsten Västra Blekinge

Tel 0454-30 51 00. www.raddning.com
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lekmannarevisorernas granskningsrapport för Miljöförbundet Blekinge Väst till dagens 
protokoll 
 
att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för 2014 
 
Sammanfattning 
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i kommunal verksamhet. 
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Årsredovisning 2014 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
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Inledning 
År 2014 kunde fått en bättre start. Budgeten som arbetades fram 2013 föreföll 
ha överskattat avgiftsintäkterna, ett domstolsbeslut skapade frågor rörande 
finansieringsgrunden för förbundet, myndighetens chef önskade byta arbete och 
sade upp sig samt att leverantören till det stödsystem till ärendehanterings-
systemet som förbundet valt att satsa på gick i konkurs.  

Resoluta åtgärder sattes emellertid in för att lösa problem, och luckor i leden har 
när ekonomin bedömts tillåta det kunnat fyllas under året. Ser man till vilka de 
inledande förutsättningarna var har verksamhetsåret 2014 fallit relativt väl ut. 

Miljöförbundets uppdrag – två strategier 

Miljöförbundet Blekinge Väst (förbundet) är ett kommunalförbund, med 
Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner som medlemmar. 
Förbundet har enligt förbundsordningen att fullgöra medlemskommunernas 
myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Förbundet ska som lokal tillsyns- och prövningsmyndighet inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet: 

• Verka för efterlevnad av lagstiftning och beslut fattade med stöd av den. 
Vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse samt anmäla 
misstanke om brott.  

• Genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förut-
sättningar för efterlevnad av lagstiftning, hållbar utveckling samt säker 
livsmedelshantering. 

På dessa två ben ska myndighetsutövningen upprätthålla balans. Det skulle 
också kunna uttryckas som att vi med dessa två armar ska vi vara den sist 
bristande länken i en kedja som arbetar för miljö- och hälsoskyddsfrågor i det 
lokala samhället. 

Tillsyn och offentlig kontroll som gör skillnad 

Miljöförbundet besöker eller på annat sätt granskar verksamhetsutövare och 
miljöer där människor bor eller vistas. Vi informerar, ger råd, samt försöker 
bedöma ifall de regler som finns på miljö- och hälsoskyddsområdet efterlevs 
eller om förbättringar behöver göras.  

Vår utgångspunkt är att det i alla verksamheter och sammanhang finns saker 
som kan och behöver förbättras. Det som oftast brister är verksamhetsutövarens 
eller den enskildes vana eller förmåga att undersöka de risker som är förknip-
pade med åtgärden eller verksamheten. Vi försöker då påvisa behovet av och 
möjligheterna med att bedriva en riskmedveten egenkontroll. En sådan kan 
minska framtida arbetsbehov och kostnader för den enskilde och samhället. 

Därför läggs en stor del av den tid vi lägger ner på vårt tillsyns- och kontroll-
arbete på förberedelser och efterarbete när vi genomför inspektioner och andra 
granskningar. Mötet med miljöförbundet är därför vanligen kort och effektivt, 
men leder till att båda parter behöver arbeta med de frågor som tillsynen och den 
offentliga kontrollen inriktats på. Resultatet blir förändring och utveckling med 
en hållbar och säker inriktning. På detta sätt gör vi skillnad. Vår uppföljning 
kommer därför framöver att breddas till att följa upp nerlagd tillsyns- och 
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kontrollrelaterad tid, till skillnad från hittills där intresset främst lagts på antalet 
inspektioner.  

Anpassning till utmaningar 

Hur möta ökade krav på service och effektivitet? 

Medlemskommuners, invånares och företags ökade krav på vår myndighets-
utövning kan realiseras genom effektivisering och tydligare prioritering. Effek-
tivisering kan ske genom kompetensutveckling och utveckling av sättet att 
använda IT-verktyg. Det samlade beslutsstödet kan förbättras avsevärt om med-
lemskommunernas digitala kartor och databaser tillgängliggörs för miljöför-
bundet. Ett sådant tillgängliggörande förutsätter kommun- och förbunds-
övergripande överenskommelser. Miljöförbundets befintliga ärendehanterings-
system håller på att fasas ut av leverantören. Därför behöver ett nytt upphandlas 
som kan hantera digitala kartor och e-tjänster. 

En tydligare dialog  kan underlätta prioriteringar för såväl medlemskom-
munernas förvaltningar och bolag som för miljöförbundet. Dialogen behöver 
grundas på de legala förutsättningarna, och kommunernas och miljöförbundets 
långsiktiga planering. Miljöförbundet ser det som eftersträvansvärt att försöka 
arbeta fram likartade samarbetsformer mellan förbundet och medlemskom-
munerna, rörande t ex fysisk planering, bygglovsverksamhet och myndigheters 
reglering av verksamhet. 

Förbundets värdefullaste tillgång är dess kunniga och erfarna personal. För att 
kunna utveckla och behålla befintlig personal och för ha råd att hålla dem med 
bra arbetsverktyg (IT-stöd), behöver taxorna för verksamheten och deras tim-
avgift regleras till den kostnadsnivå vi förväntar oss framöver. Därför behöver vi 
snarast påbörja ett arbete med att räkan fram nya taxor, för kommunerna att 
besluta om inför verksamhetsåret 2016. 

Taxor för miljöförbundets verksamhet 

I december 2013 föll en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som slog fast att 
kommuner inte får överlåta åt kommunalförbund att föreskriva om taxor. Det 
gav upphov till frågor och osäkerhet rörande finansieringsgrunden för förbundet. 
Medlemskommunerna tog i början av år 2014 beslut om att fastställa taxor 
retroaktivt. Under 2014 överklagades också Sölvesborgs kommuns retroaktiva 
taxa för miljöförbundets verksamhet. Denna fråga har ännu inte avgjorts. 
Miljöförbundet har mottagit krav på återbetalning av avgifter från ett antal 
verksamhetsutövare i Sölvesborgs kommun. Förbundet har avvaktat avgörande 
rörande den överklagade taxan. 
 
Ovanstående ger vid hand att det alltjämt föreligger viss osäkerhet rörande 
utgången av de återbetalningskrav som förbundet mottagit. 
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Förvaltningsberättelse för år 2014 

Verksamhetens mål och utfall 2014 

Av redovisningen av mål och utfall nedan framgår att planerat arbete (mål) inte 
kunnat genomföras enligt plan. Det beror på att verksamheten bedrivits med 
otillsatta vakanser (personalunderskott) som en besparingsåtgärd för att möta det 
svåra finansiella läget 2014. Det största personalunderskottet har funnits inom 
livsmedelskontrollen vilket återspeglas i resultatet. Utöver redovisningen om 
målens uppfyllnad, med smiley eller ledsen sådan, finns också en redogörelse över 
utfallet bland bilagor – Målens uppfyllnad. 

� 
Alla tillsynsobjekt som inte inspekterades under föregående år och som har 

ackumulerad tillsynstid på mer än 8 timmar ska inspekteras. Det gäller 

också tillsynsobjekt som inte har inspekterats de senaste två åren. 

� 
Alla tillsynsobjekt med en tillsynstid om 8 timmar eller mer ska inspekteras 

under varje verksamhetsår. 

� 
För varje verksamhetsår ska ärendeinströmningen vara i balans med 

avklarade ärenden. 

☺ 
Max 10 stycken anmälningsärenden eller tillståndsärenden får ha mer än 6 

veckors handläggningstid från det att kompletta handlingar kommit in och 

till beslut meddelas i ärendet. 

� 
Max 10 stycken anmälningar om registrering av livsmedelsanläggning får ta 

mer än 10 dagar att handlägga efter att kompletta handlingar kommit in. 

☺ 
Initiera omprövning av samtliga gamla tillstånd till miljöfarlig verksamhet 

för pälsdjursuppfödningar. 

� 
Se över miljöregleringen av samtliga mindre pälsdjursuppfödnings-

verksamheter och vid behov förelägga om nya försiktighetsmått. 

� 
Samtliga kända, undermåliga oljeavskiljarsystem ska bytas ut eller ha fått 

föreläggande om åtgärd. 

� 

Samtliga oljeavskiljarsystem där miljöförbundet saknar fullständiga 

uppgifter, ska lämna dokumenterade uppgifter om modell, funktion 

inklusive täthet samt skötsel, eller föreläggas om att inkomma med dessa 

uppgifter. 

☺ 
Hela miljöskyddsavdelningen ska genomgå en utbildning i hur man kan 

arbeta med energieffektivisering i tillsynen. 

☺ 
Få in 80 stycken ansökningar från fastighetsägare som inte fått beslut om 

förbud mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten, men där avloppsanordningen 

har bristfällig rening (ansökan på eget initiativ). 

☺ 
De inspektörer som arbetar med hälsoskyddstillsyn ska genomgå en 

utbildning i hur man kan arbeta med energieffektivisering i tillsynen. 

� 
Alla vattentäkter som omfattas av Livsmedelsverkets 

dricksvattenföreskrifter ska ha ett fastställt egenkontrollprogram som 

efterlevs. 

� 
Alla nyregistrerade livsmedelsverksamheter ska inspekteras inom sex 

veckor från av verksamheten angivet startdatum. 

Tabell 1 visar måluppfyllelse, genom att med ☺ visa att målet uppfyllts, och med � visa att 

målet inte uppfyllts. 
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Ekonomins mål och utfall 

År 2014 års resultaträkning visar ett positivt resultat på 1357 tkr vilket är drygt 
1200 tkr bättre än budgeterade 140 tkr. Det är en resultatförbättring om 2138 
tkr, jämfört med 2013 års underskott på 781 tkr.  

Uppföljningen av de finansiella målen ger följande utfall. 

☺ Intäkterna skall minst uppgå till kostnaderna. 

☺ 
Ett eget kapital skall tillskapas motsvarande minst 2 % årligen av 

kommunbidraget. 

☺ Förbundet ska till minst 50 % finansieras via avgiftsintäkter. 

Tabell 2 visar miljöförbundets finansiella mål, och måluppfyllnad visad med smileys för 

uppfyllda mål. 

Årets resultat ska dock ses mot bakgrund av att miljöförbundet under december 
månad 2013 inte kunde fakturera avgifter för utfört arbete på grund av en dom 
från Högsta förvaltningsdomstolen rörande taxor för miljöförbundets verksam-
het. Efter att medlemskommunerna antagit miljöförbundets taxor i början av 
2014, kunde fakturering ske. Avgifter om ca 400 kkr från 2013 återfinns därför i 
2014 års resultat. Inkluderat dessa intäkter, blev årets intäkter 516 kkr lägre än 
budgeterat. 

Det positiva resultatet för helåret har kunnat åstadskommas genom att förbundet 
redan vid årets början såg att avgiftsintäkterna under 2014 skulle komma att bli 
väsentligt lägre än budgeterat. Kostnadsreducerande åtgärder vidtogs, såväl på 
personalkostnadssidan som för övriga kostnader. Vakanser som uppstått till 
följd av sjukdom, ledighet och uppsägningar tillsattes inte fullt ut. Materiel och 
utrustning som behöver förnyas handlades inte upp, utan kostnaderna för dessa 
sköts på framtiden. Anledningen till att förbundet bromsade så hårt var att det 
fanns ett underskott från både år 2012 och 2013, och att det egna kapitalet 
därigenom hade minskat påtagligt. Att driva verksamheten med reducerad 
personalstyrka har främst påverkat arbetsresultatet, men också försvårat åter-
gången till en mera normaliserad arbetsmiljösituation (se även avsnitt om 
sjukfrånvaro). 

Året uppvisar ett positivt kassaflöde, de likvida medlen har ökat med 1356 tkr  
under året. 

Balansräkningen visar att förbundets egna kapital ökat med 1357 kkr till 2306 
kkr.  

Några investeringar har inte planerats eller genomförts under 2014, beroende på 
det ekonomiska läget. 

Underskotten från 2013 (-781 kkr) och 2012 (-139 kkr) kan med 2014 års över-
skott i sin helhet återställas i enlighet med kravet i 8 kap. 5 a § kommunallagen. 
Årets resultat bidrar även till att stärka förbundets egna kapital i enlighet med 
det krav som framgår av förbundets politiskt fastställda finasiella mål (se ovan).  

Förbundet har från några verksamhetsutövare mottagit krav på återbetalning av 
tillsyns- och kontrollavgifter erlagda före 2014. Som skäl till detta hänvisar 
verksamhetsutövarna till ovan nämnda dom i Högsta förvaltningsdomstolen. 
Förbundet uppfattning i frågan är att taxorna fastställts och ska tillämpas varmed 
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förbundet inte har för avsikt att återbetala några uttagna avgifter  Därför görs 
inga avsättningar till följd av dessa återkrav i 2014 års bokslut. 

Finansiering och kostnader 

Vid granskning av vad som tidigare år angivits vara självfinansieringsgrad för 
respektive verksamhetsår förefaller det som om beräkningen av dessa inte följt 
SCB:s anvisningar. I tabellen nedan har därför självfinansieringsgraden för 
verksamhetsåren 2006 till 2014 beräknats enligt SCB:s anvisningar för att få 
jämförbarhet. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Summa avgiftsintäkter 3 914 4 590 4 575 6 911 7 367 8 731 8 265 8 759 9 506 

Statliga bidrag & övriga 
intäkter 

29 104 78 579 180 185 752 830 235 

Kommunala bidrag 6 176 6 299 6 736 6 398 6 389 6 579 6 364 6 563 6 888 

Självfinansierings- 
grad totalt % * 

41 45 42 60 54 58 57 57 64 

Personalkostnader 7 689 8 173 8 866 9 931 11058 12703 12672 13160 12747 

Övriga kostnader 2 037 2 170 2 294 2 631 2 829 2 666 3 045 3 773 2 551 

Summa kostnader 9 726 10343 11160 12562 13887 15369 15717 16933 15298 

Resultat (tkr) 335 618 244 1 309 142 257 -139 -781 1 357 

Tabell 3 beskriver utveckligen av intäkter, kommunbidrag, självfinansieringsgrad, kostnader 

samt resultat under åren 2006 fram till och med år 2014. 

* Självfinansieringsgrad beskriver i procent hur stor del av kostnaderna som finansieras med 
avgifter och riktade statsbidrag, det vill säga alla intäkter utom kommunalskatt, generella 

statsbidrag, räntor och EO intäkter. Definition fr SCB. 

Förändring av kostnader 

Under januari 2015 mottog ledningen signaler från Sölvesborgs och Bromöllas 
kommunalförbund (SBKF) rörande framtida IT-kostnader för de tjänster som 
SBKF tillhandahåller. Signalerna påvisar kraftigt höjda IT-kostnader för 
miljöförbundet i framtiden, i storleksordningen 250-300 tkr. 

Som en del i den effektivisering av administrationen, som ska genomföras under 
första halvåret 2015, har miljöförbundet lagt ut löneadministrationen på SBKF 
från den 1 februari. Kostnaden för det är drygt 55 tkr/år. 

Vid miljöförbundets bildande uppskattades en administrativ kostnad, för 
ekonomi, IT och växeltjänst till ca 250 tkr/år. Summan har inte reglerats under 
de 10 år som gått. Samtal som förts med Sölvesborgs kommunledning indikerar 
på en uppskrivning av kostnaderna för år 2016. 

De förändringar rörande förbundets IT-stöd som beskrivs under avsnitt Hur 
möta ökade krav på service och effektivitet, medför också ökade kostnader. 

Personalförhållanden 

Miljöförbundets styrka utgörs av den kompetens och erfarenhet personalen har, 
och att förbundet är en attraktiv arbetsgivare som klarar av att behålla och 
rekrytera rätt medarbetare. Det gör förbundet idag. Vi behöver anstränga oss för 
att även i framtiden klara av att behålla och rekrytera rätt kompetens. 
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Organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Organisationsbeskrivning över miljöförbundet. 

En ny förbundschef rekryterades under början av 2014, och tillträdde i maj 
månad. Förbundschefen fattade under tidig höst beslutet att gå vidare med den 
organisationen som togs ut 2012, men att en chef för Strategi- och service-
avdelningen (SOS) behövde tillsättas. Orsaken till det är att avdelningen har 
som syfte att internt stödja handläggarna administrativt, men också medlems-
kommunerna rörande myndighetssamverkan och fysisk planering.  

De kostnadsreducerande åtgärder som vidtogs i början av året, och som var av 
tillfällig natur, behövde ersättas av av åtgärder som på ett hållbart sätt balanserar 
förbundets budget för framtiden. Därför genomfördes MBL-förhandlingar om 
en reduktion av personalstyrkan, genom att minska personalantalet med två 
personer. Resultatet blev att förbundet under 2015 minskar antalet inspektörer 
från 18 till 17, och administratörer från 3 till 2. Åtgärden syftar i första hand till 
att minska lönekostnaderna, men också till att öka kompetensen och effekti-
viteten i administrationen. Förändringen genomförs under 2015. 

 

 

  

Direktion för Miljöförbundet Blekinge Väst 
9 ordinarie ledamöter + 9 ersättare 

Service- och 
strategiavdelningen: 

förbundschef,  
avdelningschef SOS  

administratörer 
kommunekolog 

Miljöskyddsavdelningen och hälsoskyddsavdelningen: 
2 avdelningschefer (1 åa), 18 åa miljö- och hälsoskyddsinspektörer 
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Sjukfrånvaro 

Miljöförbundet har tidigare haft höga ohälsotal, och genomfört olika typer av 

arbetsmiljörelaterade undersökningar. Inom det systematiska arbetsmiljöarbetet 

har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med upplevda olägenheter och 

problem. Det arbetet pågår högst väsentligt även idag. 

 

Diagram 1, visande sjukfrånvaro vid Miljöförbundet Blekinge Väst, 2012-2014. 

Sjukfrånvaron angiven i procent av den totala arbetstiden fortsätter att sjunka 

från tidigare höga nivåer. Jämförvärden i riket för kommuner avseende sjuk-

frånvaro totalt 2013 är: min 3,5 %, max 8,5 % samt vägt medelvärde 5,9 %. 

Uppgifter om sjukfrånvaro ska (enligt SFS 1997:614 4 kap, 1a §) inte lämnas 

om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till 

en enskild individ. Därför redovisas inte sjukfrånvaro för män, sjukfrånvaro för 

medarbetare yngre än 29 år, sjukfrånvaro över 50 år, sjukfrånvaro över 60 

dagar. Alla dessa grupper utgörs av färre än 10 individer. 

 

Sjukfrånvaro totalt 

 2012 2013 2014 

Miljöförbundet 7,5 % 6,3 % 4,0 % 

Karlshamns kommun 5,7 % 6,2 % 7,1 % 

Olofströms kommun 6,0 % 6,3 % 7,2 % 

Sölvesborgs kommun 5,3 % 5,6 % 6,3 % 

Tabell 4, visande total sjukfrånvaro åren 2012-2014, vid Miljöförbundet och medlems-

kommuner. 

Miljöförbundet uppvisar sjunkande sjukfrånvarotal. Förbundet hade hade 27 

anställda år 2014. 
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Några axplock från verksamheten 2014 

Nedan ger vi några axplock från 2014 års verksamhet, för att ge en bild av olika 
områden där förbundet genomför tillsyns- och kontrollverksamheten. 

Tillsyn av slam- och oljeavskiljare 

I tillsynen har inspektörer kontrollerat att det finns slam- och oljeavskiljarsystem 
vid de verksamheter där det bedöms behövas, Vi granskar om verksamhets-
utövaren kan visa att de system som finns uppfyller de krav som idag bör gälla, 
samt att skötsel och underhåll fungerar. Hittills har ca 120 verksamheter gåtts 
igenom. I många fall har ansvarig verksamhet inte lämnat tillräckliga uppgifter 
om befintligt oljeavskiljarsystem. Uppgifter har begärts och dessa ärenden 
fortsätter under 2015. I de fall oljeavskiljarsystem har konstaterats vara brist-
fälliga, kommer förvaltningen att följa upp att de tas ur drift och vid behov 
ersätts av ett godkänt system. 

Tillsyn av pälsdjursgårdar 

Tillsyn har genomförts vid pälsdjursgårdar rörande hur de hanterar sitt gödsel. 
För att få till stånd en miljömässigt bra gödselhantering, har förbundet begärt 
omprövning av ett tiotal äldre tillstånd och ett antal förelägganden har beslutats. 
Ett informations- och samrådsmöte har hållits med företrädare för anmälnings-
pliktiga pälsdjursgårdar, angående bland annat kommande föreläggande om nya 
försiktighetsmått. Tillynen av pälsdjursgårdar planeras fortsätta under 2015 med 
uppföljning av befintliga förelägganden samt föreläggande om försiktighetsmått 
för samtliga verksamheter som inte är tillståndsprövade. 

Tillsyn och prövning av enskilda avlopp 

Inom enskilda avlopp har ärendeinströmningen av tillståndsansökningar varit 
hög, och 333 tillstånd för enskilda avlopp har beviljats. Arbetet med att skicka 
beslut till fastighetsägare om förbud mot fortsatt nyttjande av bristande avlopps-
anordningar fått prioriteras ned, till förmån för tillståndsgivningen. Under året 
har en entreprenörsträff hållits för gräventreprenörer som anlägger enskilda 
avlopp, ca 50 personer kom på denna träff. Miljöförbundet informerade om 
lagar, regler och problem kopplade till enskilda avlopp. 

Offentlig livsmedelskontroll 

Den offentliga livsmedelskontrollen som förbundet genomfört har bland annat 
inriktats på kök på förskolor, skolor samt vårdboenden. År 2014 har vi särskilt 
granskat kök hos dem som lagar specialkoster och om hanteringen och köken 
varit utformade på rätt sätt. Överlag har hanteringen av specialkosterna skett på 
ett säkert sätt.  

Hårfärgningsprodukter 

Förbundet deltog 2014 i Läkemedelsverkets tillsynsprojekt för tillsyn av 
hårfärgningsprodukter hos frisörer. Miljöförbundet hittade ett mindre antal 
hårfärgningsprodukter med brister. Brister påtalades och anmäldes till 
Läkemedelsverket. 
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Inomhusmiljö vid förskolor och skolor 

Under året har samtliga förskolor inspekterats utifrån ett tidgare inom hälso-
skyddstillsynen, med ett underlag som arbetats fram tidigare år. Vidare har 
inspektioner genomförts på ca hälften av de skolor som finns i medlemskom-
munerna. Det har skett med ett nyare underlag för tillsynen som arbetats fram 
vid Folkhälsoinstitutet. En samlad bedömning av resultaten är att det finns 
åtgärder som behöver vidtas vid skolor och förskolor, bl a rörande ventilation 
och städning. Vi gör också bedömningen att våra bedömningsunderlag behöver 
revideras, så att fördelarna med materialet från Folkhälsomyndigheten inarbetas 
till ett material som kan användas på såväl skolor som förskolor.  
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Bilagor 

Uppföljningstal 

 

Uppföljningstal 1 

Andel avklarade objekt för primära och sekundära objekt. 
70 % 

Uppföljningstal 2 

Antalet inspektioner per arbetad tid jämfört med motsvarande tidpunkt 
föregående år. 

Kommentar: Under 2014 gjordes totalt 944 st inspektioner på totalt 30046 
arbetade inspektörstjänst-timmar. Motsvarande siffra 2013 var 1307 st på 
31 131 timmar. 

0,031/

0,042 

Uppföljningstal 3 

Ärendebalans som visar att antalen öppna ärenden inte ökar. 

Kommentar: Under året öppnades 301 st fler ärenden än vad som avslutades. 
Totalt öppnades 3259 st ärenden. Förhållandet mellan avslutade och öppnade 
ärenden är 48/52. 

48/52 

Uppföljningstal 4 

Antal tillstånds- och anmälningsärenden med mer än 6 veckors 
handläggningstid från kompletta handlingar i ärendet. 

4 st 

Uppföljningstal 5 

Antal anmälningar om registrering av livsmedelsanläggning med mer än 10 
dagars handläggningstid från kompletta handlingar i ärendet. 

16 st 

Uppföljningstal 6 

Antal avloppsansökningar från fastighetsägare som inte fått beslut om förbud. 

Kommentar: Av totalt av 354 st tillståndsansökningar inkom 227 st 
spontant. 

227 st  

Uppföljningstal 7 

Resultat från ärendeenkäten 

Kommentar: Antalet inkomna enkätsvar har successivt avtagit till så låga 
nivåer att någon sammanställning inte bedöms vara av värde. Alternativa sätt 
att få återkoppling från dem som är sakägare och berörda i de ärende 
förbundet handlägger behöver arbetas fram. 

- 

Uppföljningstal 8 

Antal tillståndspliktiga minkfarmer med gamla tillstånd där omprövning 
initierats. 

9 st 

Uppföljningstal 9 

Antal anmälningspliktiga minkfarmar som fått föreläggande om 
försiktighetsmått.  

Kommentar: Beträffande att se över behov av reglering av mindre 
pälsdjursuppfödningar, så är översynen genomförd och beslutsunderlag har 
tagits fram men inga förelägganden har hunnit skrivas. Arbetet forsätter 
under år 2015.  

0 st 
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Uppföljningstal 10 

Antal undermåliga oljeavskiljaranläggningar som fått förbud eller 
föreläggande. 

19 st 

Uppföljningstal 11 

Antal undermåliga oljeavskiljaranläggningar som åtgärdats. 

Kommentar: Åtgärder ska vara utförda senast sista december 2016. 

okänt 

Uppföljningstal 12 

Andel kända vattentäkter som omfattas av Livsmedelsverkets 
dricksvattenföreskrifter som har ett fastställt egenkontrollprogram 

74 % 

Uppföljningstal 13 

Andel nyregistrerade livsmedelsverksamheter som har inspekterats inom 
sex veckor från angivet startdatum. 

46 % 

Uppföljningstal 14 

Andel överprövade beslut 

Kommentar: Av 1912 st beslut överklagades 43 st 

2,2 % 

Uppföljningstal 15 

Andel av överprövade beslut som avgjorts till Miljöförbundets fördel. 
Kommentar: Av 40 st avgjorda beslut avgjordes 31 st till miljöförbundets 
fördel 

78 % 

Tabell 5 Visar utfall för uppföljningstalen. 
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Resultaträkning 2014 

Miljöförbundet Blekinge Väst Resultaträkning 

Org nr: 222000-1644 

Belopp i kkr 

  Not Budget Bokslut Bokslut 

    2014 2014 2013 

          

          

Verksamhetens intäkter 1 10 257   9 741 9 356 

Verksamhetens kostnader 2     -15 297 -16 933 

varav Personalkostnader 3 -13 906 -12 747   -13 160   

varav övriga kostnader -3 189 -2 551   -3 773   

          

          

Avskrivningar 4     0   0 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -6 838   -5 556 -7 577 

          

Kommunbidrag 6 888   6 888 6 564 

Karlshamn   3 532   3 355   

Olofström   1 459   1 390   

Sölvesborg   1 898   1 819   

Finansiella intäkter 130   41 127 

Finansiella kostnader   -40   -16   -94 

RESULTAT FÖRE EXTRA-         

ORDINÄRA POSTER   

  

  1 357   -981 140 

          

Jämförelsestörande intäkt AFA 5     0 200 

          

ÅRETS RESULTAT   140   1 357   -781 
Tabell 6 Visar resultaträkning för Miljöförbundet Blekinge Väst 2014  
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Kassaflödesanalys 2014 

Miljöförbundet Blekinge Väst kassaflödesanalys 
Org nr: 222000-1644 

 Belopp i kkr 

  Not   Bokslut Bokslut 

      2014 2013 

      

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat 1 357 -781 

Justering för av- och nedskrivningar 0 0 

Ej rörelsepåverkande poster  142 174 

MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE         

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 1 499 -607 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 381 -278 

Minskning/ökning av kortfristiga skulder     -525 188 

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 1 356 -698 

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 

          

MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN 0 0 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHET     

Nyupptagna lån     

          

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0 0 

      

ÅRETS KASSAFLÖDE 1 356 -698 

Likvida medel vid årets början 3 423 4 121 

Likvida medel vid årets slut     4 778 3 423 
Tabell 7 Visar kassaflöde för Miljöförbundet Blekinge Väst 2014 
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Balansräkning 2014 

Miljöförbundet Blekinge Väst Balansräkning 
Org nr: 222000-1644 

Belopp i kkr 

  Not   Bokslut Bokslut 

      2014 2013 

      

TILLGÅNGAR     

      

Byggnader och mark 0 0 

Maskiner och inventarier 6   0 0 

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0 0 

      

Värdepapper, andelar o bostadsrätter 0 0 

Andra långfristiga fordringar     0 0 

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0 0 

      

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     0 0 

      

Kortfristiga fordringar 7 599 980 

Kassa och bank 8   4 778 3 423 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 5 377 4 403 

SUMMA TILLGÅNGAR     5 377 4 403 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

      

Eget kapital vid årets början 949 1 730 

Årets resultat 9 1 357 -781 

SUMMA EGET KAPITAL     2 306 949 

      

Pensioner och liknande förpliktelser  10   922 780 

SUMMA AVSÄTTNINGAR 922 780 

      

Långfristiga lån     0 0 

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 0 0 

      

Kortfristiga skulder 11   2 149 2 674 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 2 149 2 674 

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     5 377 4 403 
Tabell 8 Visar balansräkning för Miljöförbundet Blekinge Väst 2014 
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Noter till årsredovisningen 

Noter till resultat- och balansräkning 

1. Verksamheten intäkter 

Intäkt tkr 
2014 2013 

Tillsynsavgift 9 506 8 759 

Driftbidrag från staten 162,8 267 

Övriga intäkter 72,1 330 

Summa 9 741 9 356 

 

 

2. Verksamheten kostnader 

Kostnader tkr 
2014 2013 

Löner o ersättning 9 245 9 507 

Arbetsgiv avgifter och försäkringar 2 917 3 073 

Pensionskostnader 585 580 

Lokaler o städ 670 636 

Hyra av bilar och inventarier 137 161 

Köp av tjänster 855 1453 

Materiel 232 445 

Kursavg 175 305 

Medlemsavg 56 72 

Nedskrivningar fordringar 88 173 

Porto 63 77 

Drivmedel 34 50 

Annonser 25 61 

Övriga kostnader 217 340 

Summa 15 297 16 933 
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3. Personalkostnader 

Antal anställda per 31 december 
  2014 

  Kvinnor Män 

Antal tillsvidareanställda 26,75 18,75 8 
  
  

Medelålder för tillsvidareanställda: 41 
  
  

Sjukfrånvaro 
 

Total sjukfrånvaro av tillgänglig tid 4,0 % 
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i % 
av total sjukfrånvaro Redovisas inte* 

Uppgifterna avseende sjukfrånvaron lämnas endast för förbundet totalt, då 
uppgifterna i annat fall kan hänföras till enskilda individer. 
* enligt SFS 1997:614 4 kap, 1a § 
 

4. Avskrivningar 

Avskrivningar avseende inventarier sker under 3 år och påbörjas när de tas i 
bruk. Inventarier vars inköpspris understiger 1 basbelopp redovisas som 
driftkostnader. 

5. Jämförelsestörande poster 

   2014 2013 

 Återbetalning från AFA försäkring: 
Erlagda premier 2005, 2006 
preliminärt belopp. 

0 200 
 

Summa 0 200 

 

 

 
6. Inventarier 

All leasing klassificeras som operationell leasing 

Inventarie Anskaffningsvärde Avskrivningar Bokf värde 

        

Geosecma, Miljöreda 92 481,17 92 481,17 0 

Summa 92 481,17 92 481,17 0 
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7. Kortfristiga fordringar 

Poster består av 

  2014 2013 

Kundfordringar 218 160 

Statsbidrag 0 42 

Moms 54 65 

Interimsfordringar 327 270 

Övrigt (skattekontot) 0 443 

Summa 599 980 

 

8. Kassa och bank 

Bankkonto kopplat till Sölvesborgs kommuns koncernkonto har en kreditlimit på 1 
mkr. 

 

9. Eget kapital 

 

 Årets resultat uppgår till 1,3 mkr, vilket ger ett eget kapital på ca 2,3 mkr. 
 

 2005 års resultat tkr -1 036 

 2006 års resultat tkr 334 

 2007 års resultat tkr 618 

 2008 års resultat tkr 244 
 2009 års resultat tkr 1 309 
 2010 års resultat tkr 143 

 2011 års resultat tkr 257 

 2012 års resultat tkr -139 
 2013 års resultat tkr -781 

 2014 års resultat tkr 1 357 

 Eget kapital 2 306 
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10. Avsättningar 

 Avsättning har gjorts utifrån KPA:s beräkning och innehåller även särskild 
löneskatt. Beräkningen sker 2014 utifrån RIPS07. Avser kompletterande 
ålderspension. 

    2014 2013 

  Ingående avsättning inkl. löneskatt 780 607 
  Nyintjänad pension 106 63 
  Ränte- och basbeloppsuppräkningar 9 14 
  Förändring av löneskatt 28 35 
  Sänkning diskonto 0 62 
  Övrigt -1 -1 
  Utgående avsättning inkl. löneskatt 922 780 
  

  Senast avlästa aktualiseringsgrad är 100% 
  

  Den avsatta pensionsskulden har inte placerats finansiellt utan har 
återlånats av förbundet. 

  

Förändringen av avsättningar 142 tkr har i kassaflödesanalysen justerats 
från den löpande verksamheten i posten ej rörelsepåverkande poster. 

   

11. Kortfristiga skulder 

  2014 2013 

Semesterlöneskuld inkl komp 727 817 
Pensionsskuld inv del inkl löneskatt 610 620 
Personalens skatt o arb giv avg 439 436 
Lev skulder 135 147 
Förutbetalda intäkter o upplupna 
kostnader 209 330 

Övriga skulder 30 324 
Summa 2 149 2 674 
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Redovisningsprinciper 
Miljöförbundet följer den kommunala redovisningslagen (KRL) avseende de 
avsnitt som behandlar årsredovisningen (kap 3, 4, 5, 7 och 8) samt de 
rekommendationer som givits ut.   

   

Periodisering med mera 

Periodisering innebär att kostnader och intäkter hänförs till den 
redovisningsperiod som de avser. I allt väsentligt har följande periodiserats på 
detta sätt: leverantörsfakturor, kundfakturor, arbetsgivaravgifter, avgifter o 
ersättningar, statsbidrag, ränteintäkter och räntekostnader.   

Kundfakturor äldre än 180 dagar tas inte upp som tillgång i bokslutet. 

 

Löner och arbetsgivaravgifter   

Löner redovisas enligt kontantmetoden. Intjänad semester och kompensations-
ledighet, som redovisas som kortfristig skuld, har värderats i löneläge gällande 
31/12 2013 inkl kalkylmässigt personalomkostnadspålägg 38,46 %.  

 

Anläggningstillgångar   

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet 
med avdrag för planenliga avskrivningar (inventarier 3 år). Avskrivningar sker 
från och med månaden efter investering tas i bruk. Tillgång med en ekonomisk 
livslängd som överstiger tre år och där anskaffningsvärdet överstiger ett 
basbelopp klassificeras som anläggningstillgång.   

 

Särskild löneskatt    

Särskild löneskatt beräknas och redovisas på årets intjänade pensioner i enlighet 
med rekommendation nr 5 från Rådet för kommunal redovisning. 
  

Pensionsskuld och den individuella delen    

Som avsättning redovisas den pension som grundar sig på den del av lönen som 
överstiger 7,5 basbelopp. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen och överlämna den till kommunfullmäktige  
 
Sammanfattning 
 
Efter två månader uppvisar kommunen ett resultat innebärande att helårsresultatet väntas 
uppgå till minus 53 mnkr.  
 
Med anledning av detta har kommundirektören gett förvaltningscheferna i uppdrag att 
redovisa förslag till att få kommunens budget i balans. Åtgärderna ska sammanställas den 
26 mars och därefter presenteras för koalitionsledningen. 
 
Bilagor 
 
Månadsuppföljning per den 150228 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-03-18 Dnr: 2015/1590 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙ ∙Oallokerad/skickades tillbaka till arkivet 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2015-03-26 68 
Kommunfullmäktige 2015-04-13 10 

 
 

Ekonomisk månadsuppföljning februari månad 2015 
 

Förslag till beslut 
 
Föreslå att kommunstyrelsen beslutar 
 
att 
 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet redovisas vid sammanträdet 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
Bilagor 
 
 
Beslutet skickas till 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-03-26 Dnr: 2014/3732 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-04-13 11 

 
 

Utökad investeringsbudget för Karlshamnsbostäder AB för ombyggnad av 
stadsbibliotekets lokaler samt borgensåtagande 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna Karlshamnsbostäder AB:s investering av stadsbibliotekets lokaler till en 
kostnad om 15 mnkr 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt lånebelopp om 615 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsbostäder AB vid sitt styrelsesammanträde 2015-02-17, beslutat genomföra en 
ombyggnad av stadsbibliotekets lokaler till Försäkringskassans verksamhet. Denna 
investering beräknas till 15 mnkr exkl moms. Bolaget behöver därför utökad borgensram 
för 2015 från 600 mnkr till 615 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB protokoll 2015-02-27 
 
 
Bilagor 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Bakgrund och överväganden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Föreslå att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till ny kommunikationspolicy 

 
Sammanfattning 
 
Kommunikationsenheten har enligt uppdrag från kommunstyrelsen gjort en översyn av 
samtliga styrande dokument för intern och extern kommunikation.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunikationschefen 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till ny kommunikationspolicy 

 
Sammanfattning 
 
Kommunikationsenheten har enligt uppdrag från kommunstyrelsen gjort en översyn av 
samtliga styrande dokument för intern och extern kommunikation.  
 
Beslutet skickas till 
 
Komunikationschefen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 

kommun 2015-02-26 Dnr: 2015/1186 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunikation 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 

 
 

 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att anta förslaget till ny kommunikationspolicy 

 
 
Sammanfattning 
Kommunikationsenheten har enligt uppdrag från Kommunstyrelsen gjort en översyn av 
samtliga styrande dokument för intern och extern kommunikation.  
 
 
Bakgrund 
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över de styrande dokumenten för 
intern och extern kommunikation. Ett nytt socialt intranät, en ökad kommunikation via 
sociala medier samt ett behov av samsyn på Karlshamns kommuns definition av sponsring 
gör att nuvarande kommunikationspolicy behöver uppdateras. 
 
Förslag till kommunikationspolicy för Karlshamns kommun 
 
Syftet med en kommunikationspolicy 
Denna kommunikationspolicy, som är ett kommunövergripande styrdokument som gäller 
för alla medarbetare, ska ligga till grund för en gemensam syn på kommunikation inom 
hela kommunkoncernen. 
 
Det övergripande målet för Karlshamns kommunkoncerns kommunikation är att den – 
såväl internt som externt – ska bidra till att kommunens fem inriktningsmål nås. 
 
 Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 
 Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamns Kommun 
 Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 
 Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
 En effektiv och innovativ organisation i framkant 
 
Förmågan att föra en respektfull dialog har en betydande roll i arbetet med att skapa ett 
långsiktigt hållbart samhälle. Kommunikationsinsatserna ska ge kunskap om och skapa 
intresse och förtroende för kommunens verksamhet, i såväl förvaltningar som i bolag.  
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Principer för Karlshamns kommuns kommunikation 
Karlshamns kommun arbetar med integrerad kommunikation vilket innebär att alla våra 
kanaler ska ge en enhetlig, tydlig och övertygande bild av kommunkoncernen. Med hjälp av 
en öppen och tydlig kommunikation ska vi skapa goda relationer med omvärlden, 
medborgare, besökare, medarbetare och företagare. Kommunikationen ska bidra till ökad 
kunskap, intresse, förståelse och acceptans för kommunens arbete och dess tjänster.  
 
All extern och intern kommunikation där Karlshamns kommun eller dess bolag står som 
avsändare ska i möjligaste mån: 
 
 vara korrekt, lättillgänglig och relevant  
 vara väl planerad och integrerad i beslut 
 skapa realistiska förväntningar på våra tjänster och i de fall där det är tillämpligt, visa på 

det mervärde som finns i att använda dessa tjänster framför andra alternativ utanför 
kommunens verksamhet 

 kommuniceras medan den är aktuell och har nyhetsvärde 
 anpassas till mottagarnas situation 
 ge invånarna insyn och uppmuntran till dialog om den kommunala verksamheten. 
 
Ansvar 
Övergripande och långsiktiga mål för kommunikationen beslutas av kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen har det övergripande samordnings- och huvudansvar för kommunens 
strategiska kommunikationsarbete.  
 
Riktlinjer för olika strategiska kommunikationsområden uppdateras genom regelbunden 
översyn av Kommunikationsenheten. 
 
Förvaltningar och bolag använder riktlinjerna som stöd i kommunikationsarbetet i sina 
respektive verksamheter. För all verksamhet gäller att kommunikationsinsatser planeras 
och budgeteras från början för att kunna utformas rätt och komma vid rätt tidpunkt. 
Kommunikationen blir då integrerad i verksamheten och ett aktivt stöd i arbetet.  
 
Förvaltningarna och de kommunala bolagen har ett gemensamt ansvar för att vara goda 
representanter för Karlshamns kommun.  
 
Förvaltningschefer och bolagschefer är kommunikationsansvariga för sina respektive 
verksamheter och ska ta initiativ till kommunikation och vid behov söka stöd hos 
Kommunikationsenheten.  
 
Kommunikationsenhetens ansvar är att ge stöd i kommunikationsfrågor och att samordna 
större kommunikationsinsatser som exempelvis mässor och presskonferenser.  
 
Alla ansvarar för att kommunikationspolicyn blir verklighet i det dagliga arbetet och blir 
ett nyttigt redskap och inte bara ett dokument som ingen läser.  
 
Så kommunicerar vi: 
 Kommunikationen ska bygga på lyhördhet för olika behov och ge kunskap om och skapa 

intresse för den service och de tjänster som kommunen eller dess bolag erbjuder. 
 Språket ska vara tydligt och enkelt och onödiga facktermer och förkortningar ska 

undvikas.  
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 Kommunikationen ska skapa kunskap om möjligheter, rättigheter och skyldigheter samt 
skapa kunskap om vad kommunen arbetar med för att invånare, medarbetare, företag och 
organisationer på ett mer aktivt sätt ska kunna delta i eller påverka den kommunala 
beslutsprocessen.   

 Kommunikationen ska anpassas efter de olika behov som finns bland individer och 
organisationer vilket kräver flexibilitet i både muntlig och tryckt kommunikation samt 
digitala kanaler. 

 Inför varje kommunikationsåtgärd ska målgruppen och budskapet klart definieras. Vid 
varje kommunikationstillfälle ska vi ta hänsyn till tillgängligheten för personer med 
språkbegränsningar och funktionsnedsättningar.  

 Vår kommunikation följer det som är reglerat i lag. Lagar som särskilt berör 
kommunikationsfrågor är bland annat Förvaltningslagen, Tryckfrihetsförordningen,  
Yttrandefrihetsgrundlagen, Sekretesslagen, Personuppgiftslagen och Upphovsrättslagen. 

 

 
Översyn av kommunikationspolicy 
Bilagor 
 
1 Riktlinjer externa kommunikation_2015 
2 Riktlinjer intern kommunikation_2015 
3 Riktlinjer kommunikationsansvar_2015 
4 Riktlinjer sociala medier_2015 
5 Riktlinjer tillgänglighet_2015 
 
 
 
Göran Persson  Annette Sandberg 
Kommundirektör  Kommunikationschef 
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Riktlinjer för extern kommunikation 

(bilaga 2 till Kommunikationspolicyn) 

Vi har alla del i den externa kommunikationen. En väl fungerande extern 

kommunikation är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv, och för att 

tydliggöra för invånarna och andra intressenter vad Karlshamn erbjuder 

och står för. 

De viktigaste kanalerna är 

 de förtroendevalda och alla anställda  

 Karlshamns kommuns webbplats samt de kommunala bolagens 

egna webbplatser 

 sociala medier  

 medborgarkontoret  

 massmedia  

 tidningen Karlshamnaren  

 kundtidningar  

 branschspecifika kanaler och nätverk.  

Att hålla Medborgarkontoret uppdaterat om förändringar i 

verksamheten samt vidhålla en god telefonkultur med hänvisningar och 

telefonsvar underlättar för dem som söker kontakt med oss. En väl 

fungerande telefonservice, liksom ett professionellt, serviceinriktat 

bemötande är av stor betydelse för omgivningens uppfattning om 

verksamheten.  

 

Viktiga målgrupper är  

 medborgare och brukare  

 massmedia 

 besökare  

 näringsliv  

 myndigheter  

 presumtiva medarbetare 

 föreningar och övriga organisationer.  
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För att den externa kommunikationen ska fungera väl måste vi vara 

lyhörda för Karlshamnsbornas synpunkter och idéer. 
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 Massmedia 

 Massmedia är en kanal kommunen använder för exempelvis annonser 

och  pressmeddelanden. De är en målgrupp som vi regelbundet ska förse 

med  korrekt information. De är granskare av vårt arbete. Karlshamns kommun 

 förespråkar en öppen och aktiv kontakt med massmedia.  

Chefer och verksamhetsansvariga har ett särskilt ansvar att företräda sin 

verksamhet gentemot massmedier. Ingen är dock skyldig att yttra sig 

offentligt. Den som inte är insatt i ett ämne måste inte uttala sig utan kan 

istället hänvisa till någon som känner till det aktuella området bättre. Alla 

anställda kan, och bör, alltid vända sig till Kommunikationsenheten för 

att få stöd och hjälp i kontakten med journalister om man känner sig 

osäker eller obekväm med att uttala sig offentligt i något sammanhang. 

Som förespråkare för Karlshamns kommun ska man vid kontakt med 

massmedia informera närmaste chef och förvaltningens pressansvarige 

om detta så att medarbetare, kollegor och samarbetspartners kan 

informeras om mediakontakten har betydelse för dem eller deras arbete.  

Yttrandefriheten ger alla offentligt anställda rätt att i tal, skrift, bild eller 

på annat sätt meddela upplysningar samt att uttrycka tankar, åsikter och 

känslor. Undantaget är sekretessbelagda uppgifter. Ingen inom 

kommunen får heller forska efter vem som lämnat informationen till 

media.  

Kommunens anställda ska förse medierna med korrekta fakta om våra 

verksamheter och ska enligt offentlighetsprincipen lämna ut allmänna 

handlingar skyndsamt när de efterfrågas. 

Grafisk profil 

Den grafiska profilen, enhetlig layout samt respekt för mottagaren i 

anslag och ton ska genomsyra all kommunikation och därmed förstärka 

varumärket Karlshamns kommun. E-post ska inte användas för 

oombedda massutskick. 

Det strategiska bildspråket ska förmedla vårt geografiska läge, 

mänsklighet, värme och aktivitet. 

Marknadsanalyser och målgruppsanalyser initieras av 

Kommunikationsenheten eller av berörda chefer och ska göras i 
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samband med planering av kampanjer eller grafisk produktion. 

Kommunikationsenheten samordnar kommunikationsplaner och 

aktivitetsplaner i enlighet med dessa analyser. 

Webbplatser 

Kommunens webbplatser ska ha en gemensam grafisk profil men kan 

beroende på verksamhet och samarbetspartners undantagsvis ha olika 

grafiska uttrycksätt. Undantag får också göras för kampanj-, projekt- och 

bloggsidor efter Kommunikationsenhetens godkännande. De 

kommunala bolagen kan ha behov av att profilera sin verksamhet i en 

annan grafisk miljö än Karlshamns kommuns men bör sträva efter 

koncerngemensamma kännetecken. Det ska tydligt framgå på de 

kommunala bolagens webbplatser, att ägaren är Karlshamns kommun. 

Arbetet med de kommunala bolagens externa kommunikationskanaler 

regleras i övrigt av dem själva. För de kommunala förvaltningarna gäller 

följande (med "webbplatsen" avses Karlshamns kommuns gemensamma 

webbplats, www.karlshamn.se, med underliggande sidor): 

 Förvaltningar och enheter i kommunens organisation får inte ha 

egna domäner/webbplatser utan ingår i Karlshamns kommuns 

domän.  

 Kommunikationschefen är ansvarig utgivare för webbplatsen. 

Förvaltningarna utser innehållsansvarig för respektive 

verksamhet. Vem som är innehållsansvarig ska framgå på 

samtliga sidor, liksom den ansvariges e-post. Tekniska frågor som 

har konsekvenser för webbplatsens funktion eller utseende, samt 

hur det praktiska arbetet med webbplatsen sker beslutas av 

Kommunikationsenheten. Övriga tekniska frågor ansvarar IT-

enheten för. 

 Varje förvaltning har skyldighet att utse en eller flera 

webbredaktörer som har ansvar för att regelbundet uppdatera 

respektive förvaltnings information.  

 Webbplatsen ska användas för en dynamisk dialog med 

användarna och kontinuerligt uppdateras. Webbplatsen ska i 

största möjliga mån struktureras utifrån användarnas behov. 

 Webbplatsen ska vara tillgänglig för personer med 

språkbegränsningar eller funktionsnedsättningar och följa 
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rekommenderade standarder avseende tillgänglighet. Se även 

riktlinjer för tillgänglighet. 

 Kommunens webbplats är efterfrågad för artiklar och annonser 

men får endast användas för kommunkoncernens verksamhet 

eller när kommunen är en samverkanspartner. Vid krisberedskap 

kan annan tolkning förekomma. 

Marknadsföring 

Syftet med kommunens marknadsföringssatsningar är att skapa en 

positiv bild av Karlshamns kommun så att människor aktivt väljer att 

bo och verka i kommunen samt besöka kommunen. Varje 

marknadsföringsinsats ska vara genomtänkt och föregås av en analys 

av målgrupp, spridningsområde, kanalval och förväntad 

genomslagskraft. Målen kan vara såväl långsiktiga (Vision 2030: 

Karlshamn − en plats för liv och lust) som kortsiktiga. Efter varje 

insats bör en utvärdering göras. 

Marknadsföringen ska vara kostnadseffektiv, det vill säga valet av 

kanaler bör göras med omsorg så att så många som möjligt inom 

målgruppen nås av budskapet. 

Sponsring 

All sponsring som Karlshamns kommun engagerar sig i är en 

marknadsföringsinsats (se ovan) och syftar till att stärka Karlshamns 

kommuns varumärke. Med sponsring avser Karlshamns kommun ett 

ekonomiskt samarbete som innebär att en part stödjer en annan part 

med pengar, varor eller tjänster mot en definierad motprestation 

med förväntad effekt. Sponsring är inte detsamma som välgörenhet 

eller bidrag. Det handlar inte heller om stöd för att en verksamhet ska 

finnas till. Sponsring är inte ett långsiktigt ekonomiskt åtagande. 

Inför beslut om sponsring ska samordning ske i 

koncernledningsgruppen och vara granskad utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv.  

Kommunstyrelsen har beslutanderätt att ingå avtal med 

utgångspunkt från Riktlinjer för sponsring av kommunal verksamhet 

(KF § 143 2002-09-02).  
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Riktlinjer för intern kommunikation  

(bilaga 1, Kommunikationspolicy) 

 

Syfte 

Den interna kommunikationen syftar till att varje medarbetare ska 

kunna vara delaktig och känna motivation och arbetstillfredsställelse 

och att styra och leda organisationen mot uppsatta mål och visioner. 

Den ska även öka de förtroendevaldas kunskaper om kommunens 

verksamheter, organisation och mål. Den interna kommunikationen bör 

därför generera goda kunskaper om det egna arbetsområdet, om 

verksamhetens styrdokument och mål samt om Karlshamns kommuns 

vision. Detta skapar intern effektivitet så att kommunen kan erbjuda 

medborgarna en god service. Intern kommunikation är därmed en viktig 

del av ledarskap och medarbetarskap.  

Interna kommunikationskanaler 

 Intranät 

 Personalmöten, planerade och spontana möten 

 E-post 

 Telefon 

Intern och extern kommunikation ska samspela med varandra. 

Information ska i möjligaste mån förankras hos berörda medarbetare 

innan den kommuniceras externt. Hos varje medarbetare finns ett 

ansvar att söka den information som behövs för att utföra sitt uppdrag.  

Arbetsledningens ansvar är att relevant information finns lättillgänglig, 

är aktuell och kan förklaras. Undantag är sekretessbelagd information 

som hanteras enligt särskild ordning.  

Intranätet är kommunens huvudsakliga interna kommunikationskanal. 

Chefer har ett särskilt ansvar att lyfta fram viktig verksamhets-

information via intranätet. Samtliga anställda har ansvar att söka och ta 

del av informationen som presenteras via intranätet.  

Personalmöten bör hållas varje månad och ge möjlighet till samtal om 

tolkning av ny information. För arbetsplatsträffar finns i enlighet med 

samverkansavtalet en speciell dagordning som ska följas. 

Intern e-post som kräver svar, ska alltid besvaras inom två arbetsdagar. 

E-post som skickas från en förvaltning till en annan är allmän handling 
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och måste därför öppnas minst en gång per arbetsdag. E-post för 

vidarebefordran av massutskick ska undvikas. E-postens inkorg är 

endast en tillfällig förvaringsplats. Detta betyder att du ska rensa 

inkorgen och utkorgen samt tömma papperskorgen regelbundet; minst 

en gång per vecka. E-post får inte användas för att skicka 

sekretessbelagd information. Vid frånvaro ska medarbetaren säkerställa 

att ersättare har möjlighet att ta del av inkommen post. Alla 

meddelanden ska avslutas med en tydlig signatur (namn, funktion, 

verksamhet och kontaktuppgifter).  

Samtliga e-postmeddelande ska innehålla en enhetlig signatur med 

namn, funktion/titel, enhet, anknytning och besöksadress. Utgå från 

signaturmallen nedan.  

 
  Förnamn Efternamn 
  Funktion/titel 
  _______________________________________________ 
 
  Karlshamns kommun • Enhet • 374 81 Karlshamn 
  Tel 0454-xxx xx • E-post: förnamn.efternamn@karlshamn.se  
  karlshamn.se • facebook/karlshamnskommun 
   _______________________________________________ 

 

Telefonen är ett arbetsredskap för intern och extern kommunikation. 

Den som ringer till Karlshamns kommun eller internt inom kommunens 

verksamheter ska ges möjlighet att lämna meddelande till en personlig 

röstbrevlåda. Varje medarbetare ansvarar själv för att 

telefonmeddelanden avlyssnas och för en skyndsam återkoppling. 

Under mötestid eller annan upptagen tid ska telefonen vara korrekt 

hänvisad. Det ska framgå när du är tillbaka och när du kan bli kontaktad 

via telefon igen.  

Under semester eller annan ledighet ska telefonen vara hänvisad eller 

vidarekopplad till en kollega som är i tjänst.  

Varje medarbetare har ansvar för att rätt information finns inlagd på 

den egna telefonanknytningen. Behöver du hjälp med ändringar, 

kontakta Teleservice, anknytning, 1628. 

Vi ska ge en god service och ett gott bemötande i alla telefonsamtal. 

Använd inte facktermer vid externa samtal.  
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Riktlinjer för kommunikationsansvar 

(bilaga 5, Kommunikationspolicy) 

Kommunstyrelsen har huvudansvaret för kommunkoncernens 

kommunikation. Kommunikationsenheten är kommunens centrala 

kommunikationsorgan som leder och samordnar det 

kommunövergripande kommunikationsarbetet.  

Kommunikationsenhetens ansvar 

 Att samordna interna och externa kommunikationssatsningar och 

att bidra med specialistkunskaper vid planering och 

genomförande av dessa 

 Att samordna, utveckla och underhålla publiceringen av 

kommunikation på kommunens webbplats, sociala medier och 

intranät samt ansvara för administrationen av publiceringsverktyg 

och utbildning på dessa 

 Konsultation till förvaltningar och kommunala bolag i 

kommunikationsfrågor och mediehantering 

 Att vårda och utveckla den grafiska profilen och se till att den 

följs av förvaltningar och bolag 

 

Respektive nämnder, förvaltningar och bolag ansvarar för 

kommunikation inom sitt verksamhetsområde och inom egen 

budgetram. För all verksamhet måste kommunikationsinsatser årligen 

planeras och budgeteras för att kunna utformas rätt och komma vid rätt 

tidpunkt. Ansvarsfördelning mellan nämndsordförande och 

förvaltningsledning klarläggs inom respektive nämnd/förvaltning.  

Nämnden, förvaltningen och bolaget ansvarar för att  

 sprida kunskap och information om den egna verksamheten, 

både internt och externt. 

 i samråd med Kommunikationsenheten producera och 

distribuera kommunikationsmaterial om den egna verksamheten. 

 utforma kommunikationsmateriel i linje med den grafiska 

profilen, eller för bolagens del, som harmonierar med Karlshamns 

kommuns grafiska profil. 
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 konsultera Kommunikationsenheten i kommunikationsfrågor och 

i kontakt med media. 

På varje förvaltning är förvaltningschefen kommunikationsansvarig om 

inte annan utses. De kommunala bolagen har en motsvarande 

delegationsordning.  

Aktuell information från förvaltning och bolag samt bakgrunds- och 

referensmaterial ska löpande distribueras till Kommunikationsenheten 

så att nyheter och annan viktig kommunikation kan publiceras på 

kommunens hemsida och/eller i gemensamma centrala produktioner. 

Varje förvaltning, nämnd och bolag/styrelse bör ha en årsplan och 

budget för kommunikation och marknadsföring. Alla möjligheter till 

samverkan ska utnyttjas så att intern konkurrens om utrymme i media 

kan undvikas. Kommunikationssatsningar ska därför planeras i god tid 

och meddelas Kommunikationsenheten.  

Chefer och arbetsledare har ansvar för sin interna kommunikation. Det 

är varje medarbetares skyldighet att aktivt söka och tillgodogöra sig 

samt förmedla sådan information som är relevant för arbetet.  

Det nya intranätet ger samtliga anställda inom kommunen en plattform 

för att enkelt tillgodogöra sig denna typ av information. Varje anställd 

ansvarar för att skapa sig en användarprofil på intranätet och använda 

det som en utgångspunkt för intern kommunikation. 

Partipolitisk kommunikation hanteras av partiernas egna organisationer. 
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Riktlinjer för sociala medier  

(bilaga 5, Kommunikationspolicy) 

 

Sociala medier är ett samlande begrepp för webbaserade tjänster (till 

exempel Facebook, Twitter, YouTube och Instagram) för människor att 

skapa och publicera eget innehåll och hålla kontakt med andra 

människor och organisationer.  

Mål och syfte  

Karlshamns kommuns närvaro i sociala medier syftar till att vara på plats 

där medborgarna är i den digitala världen och nå viktiga målgrupper, 

inbjuda till dialog och ge bra service, marknadsföra kommunen, stärka 

”varumärket” Karlshamns kommun och göra det känt både nationellt 

och internationellt. Respektive nämnd prövar, med utgångspunkt från 

nämndens uppdrag, hur det sociala mediet kan bidra till nämndes 

verksamhet. Prövning bör ske mot verksamhetskrav, krav på funktion 

och teknik, informationssäkerhet, rättsliga krav, rutiner och resurser.   

 

Ansvar 

Respektive nämnd ansvarar för sin egen medverkan i sociala medier. 

Nämnden ansvarar för alla inlägg som nämnden gör själv, alla inlägg 

som utomstående gör på nämndens sociala medier och vissa inlägg 

som utomstående gör på sociala medier som inte är nämndens eget 

men som uppkommer till exempel i en dialog med nämnden. 

Nämnderna bestämmer själva vilka tjänster som används och vem som 

får representera nämnden i sociala medier. Förtroendevalda bör ange 

om man företräder kommunen eller partiet.  

Kommunikationsenheten har ett samordnande ansvar för användning av 

sociala medier. När man ska öppna, skriva eller publicera något i sociala 

medier i Karlshamns kommuns namn gör man det som en representant 

för kommunen. Därför krävs godkännande från 

Kommunikationsavdelningen för att i tjänsten få använda sociala medier 

för kommunens räkning. Det krävs ett syfte och en tydlig strategi för att 

det ska vara befogat att få starta ett konto. 

I de fall där nämnder erbjuder en tjänst för andra att göra inlägg eller 

kommentera inlägg är nämnderna också ansvariga för att moderera och 

-�268�-



  2015-03-04 2 (4) 

 

 

 

 

 

   

 

följa dessa inlägg och kommentarer. Exempel på sådana tjänster är 

bloggar, chattforum och Facebook-sidor.  

 

I de fall där nämnden inte har kontroll över och kan styra andras 

publiceringar är nämnderna inte ansvariga för dessa. Ett exempel på en 

sådan tjänst är Twitter.  

All närvaro i sociala medier från Karlshamns kommun ska presenteras 

och kunna nås via kommunens webbplats www.karlshamn.se. 

Kommunens webbplats ska erbjuda en aktuell ögonblicksbild av 

informationsflödet från kommunens närvaro i sociala medier. 

Kommunikationsenheten ansvarar för att göra en förteckning över vilka 

externa webbplatser som kommunen är aktiv på samt att 

återkommande bevara delar av det sociala mediet under en vald 

tidsperiod. 

Hantering av allmänna handlingar 

Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. 

De inlägg som nämnderna gör i sociala medier och som utomstående 

gör i dialog med nämnderna blir allmänna handlingar. Nämnden ska 

veta vilka handlingar som är allmänna i sociala medier som de är aktiva 

i, ha en beskrivning av handlingarna tillgänglig och ge allmänheten 

möjlighet att själv söka bland handlingarna. 

Allmänna handlingar behöver inte diarieföras, det räcker med att de 

hålls ordnade så att det framgår om de upprättats av nämnden eller 

inkommit från någon annan och när det har skett. Det kan ske direkt i 

det sociala mediet, genom att skrivas ut eller att via länkning eller 

motsvarande sparas i elektronisk form i ett annat medium hos 

nämnden. 

Kommer enskilda ärenden in via sociala medier ska dessa omgående 

överlämnas till nämndens diarium. 

Behandling av personuppgifter 

Genom att använda sociala medier kan personuppgifter komma att 

behandlas, vilket innebär att reglerna i personuppgiftslagen måste 

följas. För behandling av personuppgifter gäller bland annat följande 

regler: 
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 kränkande personuppgifter får inte publiceras  

 uppsikt krävs även över andras publiceringar för att upptäcka 

kränkande personuppgifter  

 publicerade kränkande personuppgifter ska tas bort 

 handlingar som omfattar sekretess får inte förekomma på social 

medier  

Märk väl att användningsvillkoren för en viss tjänst kan innebära 

restriktioner i hur en nämnd kan och får använda tjänsten. Ett exempel 

på detta är till exempel Facebooks användningsvillkor som begränsar 

registrering för tjänsten till personliga konton, det vill säga 

organisationer och företag är inte tillåtna att ha ett vanligt Facebook-

konto utan är hänvisade till så kallade Facebook-sidor.  
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Allmänt gäller följande:  

1. Användning av sociala medier för kommunens räkning ska ske som 

ett led i det politiska arbetet/tjänsteutövningen och det är respektive 

nämnd/ansvarig chef som ska besluta om deltagande/ge 

tjänsteuppdraget  

2. I uppdraget om närvaro i sociala medier ingår att:  

 besvara frågor som ställs till kommunen inom två arbetsdagar 

 (i tillämpliga fall) vidarebefordra publiceringar riktade till 

kommunen till någon som kan besvara dessa  

 avpublicera inlägg enligt punkt 4  

 arkivera inlägg på det sociala mediet för att bevaras för 

framtiden, allmänna handlingar som har ringa eller tillfällig 

betydelse kan dock gallras om gallringsbeslut finns. 

3. Kommentarer får inte bryta mot gällande lagstiftning och ska 

hanteras i enlighet med regler om allmänna handlingar. De får 

därmed inte innehålla:  

 förtal, personliga angrepp eller förolämpningar  

 hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra 

trakasserier  

 olovliga våldsskildringar eller pornografi  

 uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet  

 olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material (det är 

tillåtet att länka till annans material men inte att ta och 

återpublicera annans material) 

4. Publiceringar som strider mot listan i punkt 3 ska sparas tillsammans 

med information om tid, datum och dess avsändare och sedan 

avpubliceras skyndsamt (för frågor som berör punkt 4, kontakta 

Kommunikationsenheten)  

Yttrandefrihet för anställda 

Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet; 

frihet att i tal, skrift och bild eller på annat sätt meddela upplysningar 

samt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap 1 § regeringsformen, 

RF). Begränsningar av denna rättighet får endast ske genom lag. 

Lagregleringen ger offentligt anställda samma skydd som alla andra 

medborgare. En offentligt anställd kan således fritt ge uttryck för sin 

uppfattning rörande den egna myndighetens eller annan myndighets 
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verksamhet, såvitt tystnadsplikt inte gäller för uppgifterna. En 

myndighet får inte ingripa vare sig formellt eller informellt mot någon 

för att han eller hon har använt sig av sin grundlagsstadgade rätt att 

yttra sig i massmedier eller på annat sätt ge uttryck för sin uppfattning. 

Den anställde ska dock rätta sig efter gällande policyregler för 

användning av arbetsgivarens arbetsredskap för privat internetsurfing 

eller privat användning av social medier på arbetstid. 

 Flödesschemat nedan visar arbetsgången i hanteringen av nya 

publiceringar.  Nya publiceringar kan t.ex. vara kommentarer, synpunkter 

eller andra inlägg på  en blogg eller en Facebook-sida.  
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Att tänka på  

 Informera tydligt om syftet med att närvara i sociala medier, att 

en respektfull dialog önskas samt vad som inte accepteras och 

vad som händer om detta inte följs. 

Exempel:  

 Vi välkomnar samtal som präglas av respekt och vänlighet 

 Vi förbehåller oss rätten att ta bort olämpliga inlägg  

 Vi tillåter inte marknadsföring av kommersiella produkter 

och tjänster  

 Uppmana alla att rapportera kränkande eller olämpligt innehåll 

och se till att ha rutiner för att hantera detta. I flera fall finns 

denna typ av rapporteringsfunktion som en del i tjänsten, till 

exempel Facebook och många bloggverktyg. Använd och 

informera om de "inbyggda" funktionerna för rapportering av 

olämpliga inlägg.  

 Synliggör tydligt att det är verksamheten som står bakom 

tjänsten samt vilka publiceringar som kommer från 

verksamheten.  

 Svar på publiceringar i sociala medier bör ske skyndsamt.  

 Använd gärna ett enkelt och personligt trevligt tilltal och en 

personlig ton i publiceringar i sociala medier.  

 Samtal om enskilda ärenden ska inte föras via sociala medier. Det 

ska tydligt framgå att man bör kontakta kommunen via telefon, 

e-post eller personligt besök när det gäller enskilda ärenden. 
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Riktlinjer för tillgänglighet  

(bilaga 4, Kommunikationspolicy) 

Karlshamns kommun ska sträva efter hög tillgänglighet för att 

informationen i största möjliga mån ska kunna läsas, höras eller ses och 

förstås av alla. 

Tillgänglighet på webben  

Tillgänglighet på internet innebär att webbplatsen följer etablerade 

standarder och riktlinjer inom tillgänglighetsområdet och tar hänsyn till 

individers olika förmåga att ta till sig information och använda teknik. En 

standard gör också att man kan utveckla hjälpmedel. Standarden kopplar 

ihop hjälpmedlet med apparaten/gränssnittet. Med gränssnitt menas hur 

man kommunicerar mellan olika mjukvaror och/eller hårdvaror. 

Strukturen på karlshamn.se och bolagens hemsidor ska vara tydlig och 

göra webbplatsen lättnavigerad oavsett förmåga. Vi ska i största 

utsträckning undvika pdf för formulär och i stället använda oss av 

lättanvända och tillgängliga webbaserade lösningar som kopplas direkt 

mot de interna systemen. Vi bygger webben på fyra grundområden för 

gränssnittets utformning: 

Uppfattningsbar 

Det ska vara möjligt att uppfatta innehåll och funktioner. Det innebär 

exempelvis att en besökare som inte kan se bilderna ska få information om 

vad de visar i textform, exempelvis genom alternativtexter. Det innebär 

även att kontrasterna som används ska vara bra.  

Hanterbar 

Det ska gå att styra alla funktioner både med mus och med tangentbord 

oberoende av varandra. Rubriker ska finnas och vara konstruerade på ett 

korrekt sätt för att kunna fungera som stödpunkter för användare både 

visuellt och i hjälpmedlen. Formulär ska skapas med korrekta tekniker så att 

exempelvis ledtexter till kryssrutor blir klickbara 

Begriplig 

Språket som används i tal och skrift ska vara enkelt och begripligt. Det ska 

finnas hjälp och besökaren ska få begripliga felmeddelanden när fel 

uppstår. 

Robust 

Genom att använda de tekniker som finns (exempelvis html) på ett korrekt 

sätt ökar man gränssnittets stabilitet. Det ska också finnas information till 

webbläsare som inte stöder komplexare tekniker så att användaren får 
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information om vad som händer och varför. Exempelvis så ska det finnas 

”noframe” information på webbplatser som använder ramar så att man i 

webbläsaren får veta varför till exempel mobiltelefonen inte kan visa sidan 

man försöker komma åt. 

 

-�276�-



  2015-03-04 3 (4) 

 

 

 

 

 

   

 

Skriftlig/tryckt information 

Grunden för att informationen ska vara tillgänglig är att den är begriplig. 

För att den ska vara begriplig måste ett klart och enkelt språk användas, så 

kallat klarspråk. Tänk på:  

• Att texten disponeras på ett logiskt sätt.  

• Att ha informativa rubriker.  

• Att stryka sådan information som inte behövs.  

• Att undvika långa och invecklade meningar.  

• Att använda begripliga ord.  

• Att förklara nödvändiga facktermer.  

• Att inleda längre dokument med en sammanfattning. 

• Att undvika förkortningar. 

Multimedia 

Textning, teckenspråk och syntolkning gör det möjligt för fler att ta del av 

film, multimedia, video och TV. Vi bör därför sträva efter: 

• Att allt tal textas.  

• Att andra ljud än tal återges med text i annan färg eller erbjuds en 

likvärdig lösning.  

• Att en version med svenskt teckenspråk produceras som kan sändas vid 

en annan tidpunkt än ursprungsversionen, eller i en separat kanal, eller 

att motsvarande information erbjuds på annat sätt.  

• Att en syntolkad version produceras eller att motsvarande information 

erbjuds på annat sätt. 

Möte, konferens 

Vid fysiska platser för kommunikation, exempelvis föreläsningar, samråd 

eller enskilda möten ska vi sträva efter att miljön är tillgänglig för personer 

med olika typer av funktionsnedsättningar och hålls i lokaler dit alla har 

tillträde. Målet är att alla deltagare, såväl föreläsare som åhörare ska ha 

möjlighet att delta på lika villkor. Stöd för synskadade, hörselskadade eller 

rörelsehindrade ska finnas lättillgängligt vid behov och det ska finnas 

samma möjligheter för alla att göra sin demokratiska röst hörd samt bidra 

med sina erfarenheter.  
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Viktigt att tänka på  

I samband med möte och konferens där inte deltagarnas förutsättningar 

och begränsningar är kända, är det viktigt att tänka på: 

•  att avsändaren/förvaltningar och verksamheter ansvarar för att den 

egna informationen och kommunikationen är tillgänglig och att den 

anpassas till människors olika behov. 

•  att det i inbjudan efterfrågas om det finns behov av 

teckenspråkstolkning, syntolkning, teleslinga (eller annan anordning 

med motsvarande funktion).  

•  att det i inbjudan efterfrågas om det finns behov av speciell kost samt 

dokumentation från konferensen på alternativa format.  

•  att konferensinbjudan innehåller information om att deltagare bör 

undvika parfym och andra doftande hygienartiklar. 

•  att konferenslokalerna, inklusive grupprum och pausrum, ska vara 

tillgängliga enligt de riktlinjer som finns för lokaler. 

•  att det vid övernattning finns hotellrum som är tillgängliga för 

personer med funktionsnedsättningar.  

•  att programmet organiseras så att pauser läggs vid lämpliga 

tidpunkter.  

•  att det tillhandahålls teckenspråkstolkning, syntolkning, teleslinga 

samt speciell kost om behov och önskemål om detta finns.  

•  att talare/föreläsare informeras om att det är viktigt att tala i mikrofon 

och att tala tydligt samt att det är viktigt att bilder beskrivs och att 

text på OH-bilder eller i PowerPoint-presentationer läses upp.  

•  att information ska kunna ges om exakt vad förtäringen innehåller, 

om sådan serveras.  

•  att dokumentation och information på alternativa format 

tillhandahålls vid samma tillfälle som övrig dokumentation, om detta 

efterfrågats i anmälan. 

 

Checklistor för möten och konferenser finns på www.handisam.se  

Ett viktigt redskap i arbetet för tillgänglighet är tillgänglighetsdatabasen som 

ska finnas länkad från karlshamn.se. Varje del i organisationen har ett 

ansvar för att säkerställa att nödvändiga uppgifter finns inlagda för 

respektive verksamhet. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Föreslå att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram ett reviderat förslag till Arbetsordning för 
kommunfullmäktige. 
 
Förslag till reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige, daterat 2015-02-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram ett reviderat förslag till Arbetsordning för 
kommunfullmäktige. 
 
Bilagor 
 
Förslag till reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige, daterat 2015-02-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunkansli 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 50 
Kommunstyrelsen 2015-03-26 79 
Kommunfullmäktige 2015-04-13 13 

 
 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att anta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram ett reviderat förslag till Arbetsordning för 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige, daterat 2015-02-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jens Odevall Ann Åstrand 
Administrativ chef Kommunjurist 
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen  Kansli 

Gäller från: lagakraftvunnet beslut 

Antagen: KF § 71, 2011-05-02. FÖRSLAG 2015-02-20 Presidiets beredning 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Arbetsordning för 

kommunfullmäktige 

 

 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 

bestämmelserna i denna arbetsordning. Hänvisning sker till kommunallagen (KL). 

Antalet ledamöter (5 kap 1-3 §§ KL)  

1 § 

Fullmäktige har 51 ledamöter. 

I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare. 

Ordförande och vice ordförande (5 kap 6 § KL) 

2 § 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer fullmäktige bland ledamöterna 

en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges 

presidium.  

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

3 § 

Tills dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i 

fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 

ålderspresident. 
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4 § 

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör 

fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den 

som har avgått. 

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens 

uppgifter. 

Tid och plats för sammanträdena (5 kap 7, 8 och 10 §§ KL) 

7 § 

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i januari, juli och augusti. För varje år 

bestämmer presidiet dagar för sammanträdena. 

Sammanträde inleds kl 17.00 om inte presidiet bestämt annan tid. Sammanträde ska vara avslutat 

senast kl 22.00. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet sammanträder nyvalda fullmäktige första 

gången i oktober. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med 

kommunstyrelsens presidium. 

  8 § 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 

ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla 

uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet. 

  9 § 

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett 

sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

  Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om 

beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt. 
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10 § 

Fullmäktige sammanträder i Rådhussalen i Rådhuset. Ledamöterna placeras koalitionsvis/partivis. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst 

sammanträde. 

  11 §  

Fullmäktige beslutar särskilt i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om var och när 

sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats, där även uppgift om de 

ärenden som ska behandlas publiceras. 

  Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

  12 §  

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan 

fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag 

för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var 

sammanträdet skall fortsätta.      

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det 

fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett 

sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när 

sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

               Ärenden och handlingar till sammanträdena 

  13 §  

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige skall behandla ett 

ärende, om inte annat följer av lag. 

  14 § 

Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in 

i dagordningen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 
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Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas ledamöter 

och ersättare före sammanträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje ärende bör finnas 

tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid 

vilket de avses bli ställda. 

  Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5 kap 12-17 §§ KL) 

  15 § 

  En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 

snarast anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden eller fullmäktiges sekreterare låter kalla in 

den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

  16 § 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för 

en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är 

tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

Ledamot eller ersättare som anländer sedan ordföranden har förrättat upprop eller lämnar 

sammanträdet före dess slut skall anmäla detta hos sekreteraren.  

17 § 

Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare som kallats till tjänstgöring. 

18 § 

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänstgöra under ett 

pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under 

pågående handläggning av ett ärende. 

Upprop 

19 § 

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas tillgänglig under 

hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.  
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Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 

ordföranden anser att det behövs. 

Protokollsjusterare (5 kap 61 § KL) 

20 § 

Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokoll från sammanträdet. 

Sedan uppropet har förrättats enligt 19 § väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden 

vid röstsammanräkningar. 

Turordning för handläggning av ärendena 

21 § 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i dagordningen. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i 

dagordningen. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att 

återuppta det senare under sammanträdet.      

Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap 18 § första stycket och 19 §, 5 kap 21-22, 31, 53 och 56 

§§ KL) 

22 § 

Rätt att delta i överläggningen har 

- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett 

ärende där nämndens verksamhetsområde berörs 

- ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett 

ärende som beredningen handlagt 

- ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en 

interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret 

- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 §§ KL, när fullmäktige 

behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 
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23 § 

Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 

revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 

revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

24 § 

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som det behövs, kalla 

ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt 

anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstå-

ende sakkunniga. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde 

får yttra sig under överläggningarna. 

25 § 

Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. 

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdena 

26 § 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller 

hon anmält sig och blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två 

minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den 

talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.  

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av 

ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans 

eller hennes anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 

sammanträdet. 
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Yrkanden 

27 § 

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 

yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras, 

återtas eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 

skriftligt. 

Deltagande i beslut (4 kap 20 § första stycket KL) 

28 § 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan be-

slutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar 

det med acklamation. 

Omröstningar (4 kap 20 § andra stycket, 5 kap 42-44 och 46 §§, samt 2 § lag (1992:339) om 

proportionellt valsätt) 

29 § 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera 

protokollet. 

Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt 

uppropslistan. Alternativt sker omröstning elektroniskt. Ordföranden avger alltid sin röst sist.  

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte 

någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter 

klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras 

omedelbart. 
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30 § 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning skall uppta så många namn som valet avser 

samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

- upptar namnet på någon som inte är valbar, 

- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 

- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana 

val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner (5 kap 23 § 2 p KL) 

31 § 

En motion  

- ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter, 

- får inte ta upp ämnen av olika slag, 

- väcks genom att den ges in till kommunkansliet, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.  

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen 

skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Företagens initiativrätt (3 kap 17 § och 5 kap 23 § 6 p KL) 

32 § 

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige om 

sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

Interpellationer (5 kap 49-53 §§ KL) 

33 § 

 En interpellation ska vara skriftlig och inlämnas av en ledamot. Den bör lämnas in till 

kommunkansliet senast en vecka före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 
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En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som 

ledamot vid sammanträdet.  

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då 

interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt.  

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast sista arbetsdagen före den 

sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§ KL, får 

den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en i fullmäktige utsedd ledamot i 

företagets styrelse att besvara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen 

till ordföranden i kommunstyrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund 

där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att 

besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen 

behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet. 

Rekommenderad talartid i interpellationsdebatt är för interpellanten 4+2+2 minuter. För 

svarande 5+2+2 minuter och för övriga debattörer 2+2 minuter.  

Frågor (5 kap 54-56 §§) 

34 § 

En fråga ska vara skriftlig och inlämnad av en ledamot till kommunkansliet före klockan 12 sista 

arbetsdagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 33 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara 

skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Allmänpolitisk sakdebatt 

35 § 

Fullmäktiges presidium kan på skriftlig begäran av gruppledare utlysa en allmänpolitisk sakdebatt 

kring ett avgränsat ämnesområde. Två debatter om året får hållas och vilket ämnesområde som ska 
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vara föremål för debatten beslutas av fullmäktiges presidium inför varje debatt. I särskilda fall kan 

presidiet, efter gruppledares begäran, utlysa ytterligare debatt om ärendet är av särskild vikt. 

Talarordningen bestäms i fallande skala i förhållande till antalet valda ledamöter i fullmäktige. 

Partierna får fritt disponera sin talartid. Rekommenderad talartid för kommunalråd eller berörd 

nämndsordförande är totalt 15 minuter och för varje parti i övrigt totalt 10 minuter.  

Beredning av ärendena (5 kap 26-34 §§ KL) 

36 § 

Kommunstyrelsen avgör hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska remitteras. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana 

ärenden. 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har 

kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet. 

 

Återredovisning från nämnderna (3 kap 15 § KL) 

 

37 § 

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som 

fullmäktige lämnat.  

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap 25a och 31 § KL) 

38 § 

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

 

Valberedning 

39 § 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige inom sig en valberedning för 

den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av en ledamot från vart och ett av i fullmäktige invalt parti samt lika många 

personliga ersättare. 
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Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för 

den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag 

av valen av fullmäktiges presidium och valberedning.  

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

 

Beredning av revisorernas budget 

§ 40 

Presidiet bereder revisorernas budget. 

Justering av protokollet (5 kap 61 och 62 §§ KL) 

41 § 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje 

ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon 

har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 

skriftligt innan fullmäktige justerar den. 

 

Reservation (4 kap 22 § KL) 

42 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 

fastställts för justering av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, 

ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske, men under sammanträdesdagen.  
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Allmänhetens frågestund (5 kap 21 §) 

43 § 

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande 

sammanträden med fullmäktige: 

1 När fullmäktige behandlar årsredovisningen. 

2 Sedan fullmäktige för varje särskilt fall beslutat att allmänhetens frågestund ska ske vid ett 

kommande sammanträde. 

I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift 

härom ska också tas in i ortstidningarna. 

Medlem av kommunen äger rätt att ställa frågor. 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och 

låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar 

under den. 

Expediering och publicering 

44 § 

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i 

protokollet. 

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra 

handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

 

46 § 

Protokollet ska utöver de i 5 kap 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom samma tid 

publiceras på kommunens webbplats. 

_____ 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Arbetsordning för styrelse och nämnder 

Arbetsordning för styrelse och nämnder 

Utöver vad som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
denna arbetsordning. Vad som sägs om nämnder gäller också för kommunstyrelsen. 

Sammansättning 

1 § 

Nämndernas sammansättning framgår av respektive reglemente. 

Ersättarnas tjänstgöring 

2 § 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska anmälan ske snarast till nämndens sekreterare. Sekreteraren kallar ersättaren till 
tjänstgöring. Inkallning ska ske enligt den av fullmäktige beslutade tjänstgöringsordningen. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som kommunfullmäktige beslutat - i första hand efter 
partitillhörighet. Vid fyllnadskompletteringsval inträder nyvald ersättare i turordning efter partiets 
tidigare valda ersättare om inte annat uttryckligen anges. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sin under 
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

Ersättare ska alltid kallas in även om majoritetsväxling sker. 

3 § 

Icke tjänstgörande ersättare får delta i nämndens överläggningar.  

4 § 

Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste 
ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden utsetts. 
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter. 

Växeltjänstgöring 

5 § 

En ledamot eller ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter 
tjänstgöra sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna. 

Sammanträden 

6 § 

Nämnderna sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden 
anser att det behövs. 

Nämnden ska - senast vid första sammanträdet varje år - fastställa tiderna för ordinarie 
sammanträde. 

7 § 

När kommunfullmäktige sammanträder bör inga andra sammanträden hållas. 

Kallelse 

8 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Den ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträdet ska den till åldern äldste 
ledamoten göra detta. 
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Ordförande 

9 § 

Det åligger nämndens ordförande att 

- under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde 

- verka för en hög effektivitet i verksamheten 

- främja samverkan med övriga nämnder 

- representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och sammanträden om inte 
nämnden bestämt annat. 

Vid förfall för ordföranden ligger motsvarande uppgifter i första hand på 1:a och i andra hand på 2:e 
vice ordföranden. 

För kommunstyrelsens ordförande finns särskilda bestämmelser i §§ 16-18 reglementet för 
kommunstyrelsen. 

Justering av protokoll 

10 § 

Protokoll justeras av ordföranden och en särskilt utsedd ledamot. När protokollet är justerat är det 
en allmän handling. 

Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt 
innan nämnden justerar den. 

Reservation 

11 § 

Om ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller sekreteraren innan 
protokollet justeras. 

Delgivning 

12 § 

Delgivning till nämnden får mottas av ordföranden, förvaltningschefen eller annan som nämnden 
bestämmer. 
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Undertecknande av handlingar 

13 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden 
eller vid förfall för denne av vice ordföranden eller andre vice ordföranden och kontrasigneras av 
anställd som nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Delegation 

14 § 

Nämnden får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på 
nämndens vägnar i vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap. 34 § kommunallagen får inte delegeras. 

15 § 

Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning som antas av nämnden. 
Delegationsordningen ska aktualitetsförklaras minst en gång per verksamhetsår. 

Presidier och utskott 

18 16 § 

I de fall särskilt utskott inrättats framgår detta av respektive nämnds reglemente. För utskott gäller 
§§ 18-24, såvida inte annat framgår av nämndernas reglemente. Nämnden får utse de utskott och 
beredningar, som behövs för att bedriva nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara 
större än 3 ledamöter. 

19 17 § 

Utskottet/Presidiet har till uppgift att bereda nämndens ärenden, företräda nämnden samt fatta 
beslut på nämndens vägnar enligt upprättad delegationsordning. 

20 18 § 

Avgår ordföranden eller någon av viceordförandena ska fyllnadsval snarast förrättas till nämnds-, 
utskotts- och presidieuppdrag. 

21 19 § 

Utskottet/Presidiet sammanträder på dag och tid som ordföranden bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter i utskottet/en 
ledamot i presidiet begär det. 

22  20 § 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
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Presidiet handlägger ärenden med närvaro av samtliga två/tre ledamöter. När situationen så kräver 
och/eller i brådskande ärenden, kan beslut fattas när minst två ledamöter är närvarande. 

Över utskottets/presidiets beslut ska föras protokoll och beslutsförda ärenden ska diarieföras eller 
samlas i serier, så återsökning kan ske på ett betryggande sätt. 

23 21 § 

I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut, protokollsskrivning, protokollets innehåll och 
justering samt reservation äger vad som i kommunallagen är föreskrivet om nämnder och styrelser 
motsvarande tillämpning. 

24 22 § 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet/presidiet om 
beredning behövs. 

Ordföranden avgör vilka ärenden som ska beredas av utskottet/presidiet. 

Närvarorätt 

25 23 § 

Vid respektive nämnds, utskotts och presidies sammanträden får i den mån inte nämnden, utskottet 
eller presidiet för särskilt fall beslutat annorlunda, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med 
rätt att delta i överläggningarna. Beträffande anställdas skyldighet att närvara vid sammanträde och 
att föredra ärenden gäller vad som är föreskrivet i lag eller på annat sätt. 

Personalföreträdarna har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträde i enlighet med 
vad som är föreskrivet i kommunallagen. 

Kommunstyrelsens ordförande får, i enlighet med reglemente för kommunstyrelsen § 18, närvara och delta 
vid sammanträden med annan nämnd, men inte delta i besluten. Kommunstyrelsens ordförande 
har också rätt att få sin särskilda mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Av kommunstyrelsen utsedda samordnare får närvara och delta vid sammanträden med annan 
nämnd, men inte delta i besluten. Närvarorätten gäller endast när nämnden behandlar ärenden inom 
det politikområde som samordnaren är förordnad för och gäller aldrig ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild.  

Öppettider 

26 24 § 

Samtliga förvaltningsenheter ska hålla öppet för allmänheten åtminstone under 2 timmar för 
utlämnade av allmänna handlingar alla vardagar. 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-04-13 15 

 
 

Interpellation om försäljning av fastigheter (gruppbostäder) - Anders Englesson 
(MP) 
 

Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Anders Englesson (MP) följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattson (S): 
 

”KABO har nyligen försålt ett antal gruppbostäder till en privat 
fastighetsägare. Köpesumman överstiger 23 miljoner kronor. Försäljningen är 
således att betrakta som varande av större vikt, såväl med tanke på den höga 
summan som ur principiell synvinkel, då fastigheter med kommunal 
verksamhet privatiseras genom försäljningen. 
 
Denna försäljning har beslutats att genomföras efter det att moderbolaget 
Stadsvapnet i Karlshamn AB meddelat att de inte har något att erinra mot 
försäljningen. Ägarens åsikt har dock inte efterhörts trots att det i 
bolagsordningens femte paragraf framgår att så ska ske enligt följande lydelse. 
 
”Bolaget skall 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.” 
 
Vikten av detta har kommunfullmäktige i enlighet med förändring av 
kommunallagen tydligt understrukit i ett beslut under fjolåret. Trots detta får 
fullmäktiges ledamöter vetskap om försäljningen först när de läser om den i 
lokalpressen. 
 
Mot denna bakgrund undrar vi hur detta har kunnat ske och om 
försäljningen är att betrakta som laglig då fastställda regler 
uppenbarligen inte har följts?”  

 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-04-13 16 

 
 

Inkomna motioner april 2015 
 

Förslag till beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning 
 
Sammanfattning 
 
Har inkommit sju stycken motion till fullmäktiges april sammanträde. Enligt de rutinerna 
ska dessa översändas till kommunstyrelsen för beredning 
 
 
Bilagor 
1 Motion om ät och träningsstörning  
2 Motion ungdomsråd 
3 Motion om individuella löner 
4 Motion om sex timmars dag 
5 Motion om avgiftsfri kollektivtrafik 
6 Motion om att sätta ut bänkar vid gång- och cykelvägar 
7 Motion serveringstillstånd  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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Motion – Hjälp till unga idrottsutövare med ät – och träningsstörningar 

 

Idrott skall vara nyckeln till ett hälsosamt och friskt liv. Tyvärr kan det ibland leda till en skev relation 

till mat och träning med destruktiva beteenden kopplade till synen av sin kropp. Dessa problem 

startar ofta i de tidiga tonåren vid utövande av idrott. Ungdomar inom idrottsvärlden är i större 

utsträckning än den övriga befolkningen drabbade av olika ätstörningar. Detta kan följa de unga in i 

vuxenlivet. 

 

Ungdomarna lär sig tidigt att det vinnande konceptet på framgång är hård träning och en balanserad 

kost som ger resultat på idrottsbanan. Ju mer disciplinerade de är, ju hårdare de sliter desto bättre 

kommer deras resultat att bli. Att tidigt få lära sig att hårt arbete lönar sig är något positivt. Det är så 

verkligheten ser ut. Men när det går till överdrift och prestationslystna ungdomar ställer för höga 

krav på sig själva som sedan kan resultera i olika former av ätstörningar, har det gått för långt. 

 

Att tidigt få bukt med dessa problem skulle förhindra flera fall från att utvecklas till mer allvarliga fall 

av ätstörningar. Dessa typer av problem kan förebyggas genom ett tydligt samarbete med 

föreningslivet, den värld inom vilken uppkomsten av dessa problem ofta startar. Föreningsledare och 

tränare har ett stort ansvar att se tecken och vidta åtgärder som tex att utövaren måste vila från 

träning. Andra sätt att förebygga, är att öka kunskapen om kost och träning. Bland annat så har SISU 

Idrottsutbildningar kurser för föreningar, ledare, aktiva och föräldrar om kost och träningslära. 

 

Moderaterna i Karlshamn tycker det är dags att även Karlshamns Kommun skapar en 

samarbetsmodell för hur kommunen och föreningslivet ska samarbeta. 

 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

- Att fritidsnämnden utvecklar en samarbetsmodell för hur Karlshamns Kommun och 

föreningslivet ska samarbeta för att kunna hjälpa ungdomar inom idrottsvärlden med ät- och 

träningsstörningar. 

 

Magnus Sandgren - Moderaterna Karlshamn 

 

 

Karlshamn 2015-03-17  
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Motion
till Karlshamns kommunfullmäktige

angående individuella löner

Karlshamns kommun tillämpar sedan en längre tid individuella löner. Syftet med införandet 
av dessa var att det skulle främja verksamheten genom att motivera medarbetare att arbeta 
bättre. Avsikten är att med lönen som instrument stimulera medarbetarna till högre effektivitet
och på så sätt höja kvalitén på verksamheten.
Individuella löner innebär att vi i kommunen inte längre kan prata om lika lön för lika arbete 
då själva syftet är att lönerna ska vara olika. Och eftersom det i princip inte finns någon 
frånvaro som berättigar till automatisk löneutveckling kan det skilja mycket i lön mellan två 
anställda som anses lika duktiga av chefen, men med skillnaden att den med lägre lön varit 
sjuk under en period.

Hur fungerar samarbetet i grupper där lönerna är olika för samma jobb? Hur mår medarbetare 
som har lägre lön? Hur påverkas den psykosociala arbetsmiljön av löneskillnaderna? Hur vet 
vi att det inte är vältalighet och inställsamhet som premieras? Hur vet vi att chefen alltid sätter
rättvisa löner utan att drabbas av vänskapskorruption? Vet vi om de individuella lönerna har 
betydelse när det gäller de höga sjuktalen hos kvinnliga medarbetare i kommunen?

Om införandet av individuella löner verkligen har genererat bättre kvalitet i verksamheten så 
som avsikten var, bör det kunna mätas och därmed redovisas för fullmäktige. 

Mot denna bakgrund föreslår vi att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att redovisa en utvärdering av de individuella lönerna och i denna belysa 
huruvida verksamheten verkligen tjänat på dessa eller om kritikernas åsikter är 
relevanta.

  
Karlshamn 2015 02 15   

Miljöpartiet i Karlshamn 
            g.m.

Anders Englesson
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Motion
till Karlshamns kommunfullmäktige

angående sextimmars arbetsdag

Kvinnor har i dagens Sverige lägre lön än män, lägre pension, tyngre arbeten, tvingas oftare 
sjukskriva sig och utför den största delen av det obetalda arbete som samhället varken mäter 
eller värderar. 

Karlshamn är inget undantag från denna bild. Kvinnodominerade yrken är  även här sämre 
betalda än mansdominerade och precis som i övriga landet drabbas kvinnor oftare av sjukdom
eller arbetsskador och även här arbetar kvinnor oftare deltid och får därmed sämre pension. 
Erfarenheter visar att deltidsarbeten är vanliga i kvinnodominerade yrken även om heltid 
erbjuds. Orsaken är ofta att arbetet upplevs som så tungt att åtta timmars arbetsdag är för 
mycket. Dessutom har kvinnodominerade yrken ofta mycket underlig skiftgång med alldeles 
för kort vilotid mellan. Det som inom industrin kallas ”bus-skift” och som man strävar att få 
bort är i kommunen mycket vanligt liksom delade turer.

Karlshamns kommun har under längre tid undersökt de anställdas hälsa och trivsel på 
arbetsplatsen i en så kallas AHA-undersökning. Denna har visat att det finns stora problem 
inom de kvinnodominerade yrkena vilket sjukskrivningssiffrorna också pekar på.
Till detta ska också läggas det faktum att det finns svårigheter att rekrytera personal inom 
såväl barn- som äldreomsorg då färre utbildar sig till  yrken som upplevs som oattraktiva. 
Detta beror naturligtvis på att dessa yrken är underbetalda, men en annan viktig orsak är 
arbetets organisering. 
Något måste vara fel i arbetes organisering när så många kvinnor inte orkar med en 
heltidstjänst. 
Något måste vara fel i arbetets organisering när sjuktalen ligger på en konstant hög nivå  och 
bara ökar år från år.
Något måste vara fel i kommunens organisering av arbetet när kvinnor ALLTID är mer 
sjukskrivna än män.

Ur rättvisesynpunkt är det naturligtvis fullständigt ohållbart att kvinnor i kommunal 
anställning behandlas så illa att det är direkt avläsbart i statistiken över sjuktalen, men frågan 
är om det inte dessutom är ohållbart ur ekonomisk synpunkt i ett längre perspektiv. Konstant 
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höga sjuktal är kostsamt för vilken organisation som helst, men alldeles speciellt kostsamt är 
det för en kommun som måste ha ett samhällsekonomiskt perspektiv på sin verksamhet.

Mot denna bakgrund föreslår vi

Att Karlshamns kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en 
undersökning gällande konsekvenserna av införande av sex timmars arbetsdag med 
100% lön inom kommunens kvinnodominerade yrken.
Undersökningen bör besvara följande frågor:
Vad blir de ekonomiska konsekvenserna?
Kan de höga sjuktalen förväntas sjunka?
Vad skulle det innebära för den psykosociala arbetsmiljön?
Kan arbetet organiseras på ett rimligare sätt, utan delade turer och för kort dygnsvila, 
med sex timmars arbetsdag?
Blir arbetet genom införandet av sex timmars arbetsdag mer attraktivt?

Karlshamn 2015 02 15

Miljöpartiets fullmäktigegrupp
g.m.

Anders Englesson
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Motion angående införandet av ett ungdomsråd 

Vi måste börja lyssna på våra ungdomar! Den psykiska ohälsan ökar allt mer och vi har all 

möjlighet att ge dem bättre förutsättningar om vi bara lyssnade på dem. 

Idag har vi ett pensionärsråd i Karlshamns kommun som fungerar som ett referens- och 

remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för 

pensionärer och kommunen som rör äldre. 

Jag vill därför att vi inför ett ungdomsråd som verkar för att yngres intressen beaktas vid 

kommunens behandling av ärenden som gäller yngre människor likt Landstinget Blekinge 

inrättat ett ungdomsråd. Rådet ska precis som pensionärsrådet initiera nya ungdomsfrågor och 

bli ett forum för informationsspridning. 

 

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige 

Att Karlshamns kommun inrättar ett ungdomsråd 

 

Elin Petersson (M) 

Kommunfullmäktige 

2015-03-26 
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Karlshamn 2015-02-26 
Till: 
Kommunfullmäktige 
Karlshamns kommun 

 

Motion om avgiftsfri kollektivtrafik 
 

Ett flertal kommuner har tagit beslut om avgiftsfri kollektivtrafik. Det finns 
många bra skäl till att låta kollektivtrafiken vara kostnadsfri för alla. 

Miljöskäl - kostnadsskäl gör att fler lämnar bilen och åker kollektivt. 
Minskat utsläpp och slitage på vägarna. 

Utveckling av landsbygden - när fler åker kollektivt ökar behovet av fler 
turer vilket leder till att man kan bo i ytterområden och ändå ta del av 
centralortens utbud av service, handel, kultur, idrott med mera. 

Ökad tillgänglighet till friluftsliv och naturupplevelser - minskat 
bilberoende för personer som lever i tätorter. 

Genusperspektiv - det finns statistik som visar att det ofta är mannen 
som mest använder familjens bil. Med satsning på kollektivtrafiken gynnar det 
kvinnors resande. 

Ökad attraktionskraft - en väl utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik kan 
bidra till ökad inflyttning till vår kommun samt stärka besöksnäringen. 

 Ekonomiskt - minskat behov av upphandling av skolskjutsar. Det har i 
praktiken även visat sig att behovet av färdtjänst minskar. 
 
 Socialt - äldre tar sig ut oftare och knyter sociala kontakter och håller sig 
därigenom friskare. 
 
 

Vi yrkar därför: 

Att Karlshamns kommun utreder förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik 
inom kommunen. 

Utredningen bör belysa, utöver de aspekter som nämns i motionen, de 
ekonomiska för- och nackdelar som avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära. 

 
Vänsterpartiet Karlshamn 

 
 
Jens Henningsson   Monica Andersson 
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Karlshamn 2015-02-26 
Till: 
Kommunfullmäktige 
Karlshamns kommun 

 

 

Motion om att sätta ut bänkar vid gång- och cykelvägar 

Det är många som använder gång- och cykelvägarna för vardagsmotion som 
exempel stavgång och raska promenader. Detta är bra för folkhälsan och skall 
uppmuntras. 
Nu har kommit önskemål om att man bör sätta ut bänkar vid gång- och 
cykelvägen på gamla vislandabanan, så att de som behöver ta en vilopaus har 
möjlighet till det. 

 

 

Vänsterpartiet föreslår  

Att man börjar med placerar ut bänkar längs med gång- och cykelvägen 
Prinsgatan/gamla Vislandabanan 
 
Att man därefter ser hur väl denna satsning uppskattas och därefter ser över 
möjligheten att även placera ut bänkar vid andra gång- och cykelvägsstråk. 

 

 

Vänsterpartiet Karlshamn 

 
 
 
Jens Henningsson   Monica Andersson 

 

-�311�-



 
 

Motion angående förlängt serveringstillstånd på fredagar och 

lördagar i Karlshamn 

Vi strävar ständigt efter lösningar som gör kommunen mer attraktiv. För många unga är 

serveringstillståndsreglerad verksamhet viktiga sociala mötesplatser. En stor del av kraften 

som driver kommunens utveckling är unga människor som väljer att stanna i Karlshamn efter 

gymnasiet eller de som flyttar hit, för jobb eller för studier. Att fler ungdomar väljer 

Karlshamn som sitt hem är viktigt. 

Nattlivets betydelse för fortsatt tillväxt är stor. Nattlivet är en viktig social mötesplats och 

nöjesplats, men också en viktig arbetsplats. Krogar och nattklubbar är precis som restauranger 

viktiga första arbetsplatser för många unga. Att stärka denna viktiga sektor möjliggör fler 

arbetade timmar och nya jobb som skapar möjligheter för ungdomar att få sin första merit och 

löneutbetalning, men också den viktiga sociala gemenskapen ett arbete medför. Med fler 

arbetade timmar i kommunen kan vi satsa mer på skolan, vården och omsorgen. 

Om Karlshamn ska ha kraft att växa till en större kommun måste vi vara en attraktiv stad med 

mötesplatser som möter efterfrågan och att ha en arbetsmarknad som ger fler ungdomar 

chansen att få ett jobb. 

 

Med hänvisning till det som anförts ovan föreslår jag kommunfullmäktige besluta 

Att
1
 Under ett års period förlänga serveringstillståndet av alkohol för samtliga 

restauranger och pubar i Karlshamns kommun under fredagar och lördagar till 

klockan 03.00 om ägarna så önskar 

Att
2
 Efter ett år utvärdera utfallet och fatta beslut om ett eventuellt permanent 

serveringstillstånd av alkohol under fredagar och lördagar till klockan 03.00 

 

 

Elin Petersson 

Kommunfullmäktigeledamot (M) 

2015-03-26 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-04-13 17 

 
 

Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner 
 

Förslag till beslut 
 
att ta sammanställningen till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 
 
Administrativa enheten har upprättat följande sammanställning över kommunfullmäktiges 
obesvarade motioner: 

 
 

Datum Motionär Motion om Remitterad/behandlas 

 
2014-06-18 Marco Gustafsson (C) och 

Per-Ivar Ivarsson (C) 
(2014/2256) 
 

Motion om att upphandla 
livsmedel med miljö och 
djurskyddskrav 

KS (upphandling), TN 
Besvaras i dec 2014 

2014-08-26 Paul Hedlund (FP) 
(2014/2771) 

Motion om medborgarceremoni 
för nyblivna svenska medborgare 
 

KS 
Besvaras i dec 2014 
 

2014-09-10 Paul Hedlund (FP), Gun 
Hedlund (FP) och Lennarth 
Malm (FP) 
(2014/1696) 
 

Motion om inrättande av tjänst 
som kommunal Barnombudsman 
i Karlshamn 

Samtliga nämnder, KABO och 
KS 
Besvaras av KF i mars 2015 

2014-09-08 
 
 
 
2014-11-04 

Anders Englesson (MP) 
(2014/2914) 
 
 
Emanuel Norén (M) 
(2014/3550) 
 

Motion om trafiken på Erik 
Dahlbergsvägen. 
 
 
Motion om invandrarguide. 
 

KS, TN och Miljöförbundet 
Blekinge Väst 
Besvaras i KF i mars 2015 
 
SN 
Besvaras av KF i sept 2015 
 

2014-11-18 Andreas Saleskog (S) 
(2014/3681) 

Motion om HBT-certifiering av 
Karlshamns kommun. 
 

KS (Personalchef) 
Besvaras av KF i sept 2015 
 

2014-11-18 Emanuel Norén (M) 
(2014/3682) 
 

Motion om bidrag till föreningar 
som nattvandrar. 
 

FN och SN 
Besvaras av KF i juni 2015 
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Datum Motionär Motion om Remitterad/behandlas 

 
2014-11-27 Emanuel Norén (M) 

(2014/3791) 
Motion om att drogtesta elever 
på gymnasiet. 
 

GN 
Besvaras av KF i juni 2015 
 
 

2014-12-30 
 
 
 
2015-01-07 
 
 
2015-01-07 
 
 
 
 
2015-01-20 

Cecilia Holmberg (M) och 
Elin Petersson (M) 
(2015/52) 
 
Emanuel Norén (M) 
(2015/59) 
 
Emanuel Norén (M) och 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
(M) 
(2015/58) 
  
Emanuel Norén (M) 
(2015/270) 

Motion om gymnasienämndens 
beteckning. 
 
 
Motion om knarkhund på skolor 
och fritidsgårdar. 
 
Motion om att stärka äldres 
rättigheter inom äldreomsorgen. 
 
 
 
Motion om ökad offentlighet för 
delaktighet och demokrati.  
 

KS för beredning 2015-02-02 
 
 
 
KS  
Besvaras av KF i juni 2015 
 
 
KS för beredning 2015-02-02 
   
 
 
  
KS för beredning 2015-02-02 

2015-01-30 Sara Månsson Möllergren 
(MP) 

Motion om utökad tid för 
torghandel. 
 

KS för beredning 2015-02-02 

2015-02-15 Anders Englesson (MP) 
(2015/974) 
 

Motion om utredning av sex 
timmars arbetsdag med 100 % 
lön inom kommunens 
kvinnodominerade yrken. 
 

KS för beredning 2015-04-13 

2015-02-15 Anders Englesson (MP) 
(2015/972) 
 

Motion om utvärdering av 
individuella löner. 

KS för beredning 2015-04-13 

2015-03-03 Jens Henningsson (V) och 
Monica Andersson (V) 
(2015/1341) 
 

Motion om att sätta ut bänkar 
vid gång- och cykelvägar. 

KS för beredning 2015-04-13 

2015-03-03 Jens Henningsson (V) och 
Monica Andersson (V) 
(2015/1339) 

Motion om avgiftsfri 
kollektivtrafik. 

KS för beredning 2015-04-13 
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Kommunfullmäktige 2015-04-13 18 

 
 

Förslag till Karlshamns kommun 
 

Förslag till beslut 
 
att ta sammanställningen till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 
 
Sedan oktober 2014 har 22 förslag kommit in till Karlshamns kommun. Av dessa har 3 
förslag besvarats inom 3 månader och ytterligare 2 har besvarats efter ytterligare lite 
längre tid. 
  
Beslutsunderlag 
 

 Sammanställning över Förslag till Karlshamns kommun, april 2015 
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Förslag Inkom Beslut Beslutsdatum Kommentar 

 

Gatubelysning på 

Knutbergsvägen  

 

2014-02-03 Tekniska nämnden, TN § 163 2014-10-22, 

beslutar att återapportering ska ske i 

belysningsutredning 2015-04-23 

2014-10-22  

Att Vita skolan i Asarum blir ett 

föreningens hus  

2014-02-07 Kommunledningshandläggaren beslutar 

genom delegation för kommunstyrelsen att 

förslaget ska remitteras till 

lokalförsörjningsgruppen för yttrande till 

kommunstyrelsen. 

2014-03-06  

Bygga extra parkeringsplatser 

längs Trensumvägen  

2014-04-16 Kommunledningshandläggaren beslutar 

genom delegation för kommunstyrelsen att 

förslaget inte uppfyller de av 

kommunfullmäktige fastslagna kriterierna 

eftersom förslagsställaren inte är folkbokförd i 

kommunen. Förslaget överlämnas emellertid 

till tekniska nämnden för beaktande.  

2014-05-20 Trafikingenjör besvarar 

förslaget 2014-05-22. 

Extra parkeringsplatser 

kommer inte att byggas 

längs med Trensumvägen.  

Förbättringar av miljön vid 

Nytäppets badplats 

2014-04-23 Kommunledningshandläggaren beslutar 

genom delegation för kommunstyrelsen att 

förslaget inte uppfyller de av 

kommunfullmäktige fastslagna kriterierna 

eftersom förslagsställaren inte är folkbokförd i 

kommunen. Förslaget överlämnas emellertid 

till fritidsnämnden för beaktande. 

2014-05-20 FN § 073 2014-09-19 

beslutar att bifalla 

föreslagna förbättringar 

förutom vattentoaletten 

och att föreslagna 

förbättringar ska 

genomföras under 

förutsättning att 

erforderliga tillstånd 

beviljas.  

Upphandla livsmedel som 

uppfyller miljöstyrningsrådets 

baskrav 

2014-05-18 Kommunledningshandläggaren beslutar 

genom delegation för kommunstyrelsen att 

förslaget inte uppfyller de av 

kommunfullmäktige fastslagna kriterierna 

eftersom förslagsställaren inte är folkbokförd i 

kommunen. Förslaget överlämnas emellertid 

2014-05-22  
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till kostchefen samt upphandlingschefen för 

beaktande. 

En uteplats med tillgång till el 

och wifi för allmänheten  

2014-05-19 Kommunstyrelsen, KS § 283 2014-12-16, 

beslutar att frågan ska behandlas vidare i 

samband med framtagandet av en IT-strategi 

under våren 2015. 

2014-12-16  

Iordningställande av flaggstången 

på Kastellet 

2014-05-27 Fritidsnämnden, FN 078 2014-09-19, beslutar 

att ge fritidsenheten i uppdrag att ta fram ett 

kostnadsförslag för att göra en ny konstruktion  

2014-09-19 

 

 

Enkelrikta Regeringsgatan 

söderut samt övergångsställe vid 

Gustavsborg 

2014-05-30 Trafikingenjören beslutar genom delegation 

för tekniska nämnden att avslå förslaget.  

2015-02-11  

Förbättringar av miljön vid 

Nytäppets badplats, Matvik  

2014-06-16 Tekniska nämnden, TN § 128 2014-08-27, 

beslutar i ett delbeslut att avslå den del i 

förslaget som gäller begäran om att förse del 

av enskild väg med beläggning. 

Fritidsnämnden, FN § 073 2014-09-19, 

beslutar att bifalla föreslagna förbättringar 

förutom vattentoaletten och att föreslagna 

förbättringar ska genomföras under 

förutsättning att erforderliga tillstånd beviljas. 

2014-08-27 

2014-09-19 

Besvarat inom 3 månader 

Gratis bussresor inom kommunen 

för personer över 70 år 

2014-06-18 Kommunledningshandläggaren beslutar att 

förslaget inte uppfyller de av 

kommunfullmäktige fastslagna kriterierna 

eftersom det inte är en kommunal fråga. 

Förslaget överlämnas emellertid till 

Länstrafiken på Region Blekinge, då frågan är 

aktuell där.  

2014-08-13  

Fler papperskorgar i Svanevik  2014-06-19 Tekniska nämnden, TN § 144 2014-09-24, 

beslutar att avslå förslaget om att placera ut 

fler papperskorgar i Svanevik-Solskensviken.  

2014-09-24 Besvarat inom 3 månader 

Fortsättning av cykelbana från 

korsningen Tostarpsvägen-

2014-07-04 Tekniska nämnden, TN § 148 2014-09-24, 

beslutar att tillstyrka att avslå förslaget.  

2014-09-24 Besvarat inom 3 månader 
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Hokavägen till avfarten mot 

Södra Hoka 

Oljegrus på Sparvalyckevägen  2014-07-29 Kommunledningshandläggaren beslutar 

genom delegation för kommunstyrelsen att 

ärendet ska handläggas och beslutas av 

tekniska nämnden. Handläggare är tilldelad 

och utredning pågår.  

2014-08-04  

Plantera träd på andra sidan ån 

utmed AAK  

2014-08-29 Kommunledningshandläggaren beslutar 

genom delegation för kommunstyrelsen att 

förslaget inte uppfyller de av 

kommunfullmäktige fastslagna kriterierna 

eftersom marken som berörs är upplåten till 

AAK och kommunen därför inte har någon 

möjlighet att påverka. Förslagsställaren 

hänvisas ta kontakt direkt med AAK.  

2014-09-03  

En hundpark  2014-09-10 Kommunledningshandläggaren beslutar 

genom delegation för kommunstyrelsen att 

förslaget inte uppfyller de av 

kommunfullmäktige fastslagna kriterierna 

eftersom förslaget inte är skrivet på anvisad 

blankett. Förslaget överlämnas emellertid till 

tekniska nämnden samt nämnden för 

arbetsmarknad och vuxenutbildning för 

beaktande.  

2014-09-29  

Att göra en utredning om 

uppsättande av fartkamera innan 

det inofficiella övergångsstället 

från Backagårdsvägen till 

Frälsegårdsvägen  

2014-09-15 Trafikingenjören beslutar genom delegation 

för tekniska nämnden att avslå förslaget. 

2014-12-16 Besvarat inom 3 månader 

Folkomröstning för att förbjuda 

rasistiska organisationer ifrån att 

verka på Karlshamns gator och 

torg  

2014-09-17 Kommunledningshandläggaren beslutar 

genom delegation för kommunstyrelsen att 

förslaget inte uppfyller de av 

kommunfullmäktige fastslagna kriterierna 

2014-10-01  
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eftersom regelverket kring folkomröstning inte 

faller inom ramen för att kunna behandlas 

under någon nämnds verksamhet. 

Gällande ombyggnad av torget, 

bygg en ny ”kiosk” med 

asschierska huset som modell  

2014-09-29 Byggnadsnämnden, BN § 196 2014-11-05, 

anser att den befintliga torgpaviljongen ska 

ersättas med en ny byggnad. Den nya 

paviljongen föreslås emellertid att byggas som 

ett orangeri då det enligt bevarande-och 

utvecklingsplanen är önskvärt att ny 

bebyggelse speglar sin egen tidsepok 

2014-11-25 Besvarat inom 3 månader  

Cykelbana till Sternö  2014-10-01 Kommunstyrelsen, KS § 38 2015-01-20, 

beslutar att projektet gång- och cykelväg till 

Sternö lämpligtvis finansieras genom 

omprioritering av 

nämndens investeringsutrymme för åren 2015 

- 2017 

2015-01-20  

Tilläggstavlor om att ridning är 

förbjuden på cykelbanor  

2014-10-07 Trafikingenjören beslutar genom delegation 

för tekniska nämnden att avslå förslaget 

2014-11-13 Besvarat inom 3 månader 

Parkering på Trensumsvägen vid 

Eklunden 

2014-10-24 Tekniska nämnden, TN § 29 2015-02-25, 

beslutar att inte anlägga fler parkeringsplatser 

i centrala Hällaryd. 

2015-02-25  

Förstärkning av belysningen på 

Vägga Idrottsplats parkering 

2014-10-24 Tekniska nämnden, TN § 9 2015-01-28, 

beslutar att i kommande budgetarbete tekniska 

nämnden får pengar till att genomföra en jämn 

och trygg belysning av Vägga Idrottsplats 

parkeringar  

2015-01-28 Besvarat inom 3 månader  

”Matvärd” på varje avdelning på 

alla särskilda boenden 

2014-11-14 Omsorgsnämnden, ON § 164 2014-12-17, 

beslutar att lämna framtaget svar till 

förslagsställaren av medborgarförslaget 

rörande ”Matvärd” på varje avdelning på de 

särskilda boendena i kommunen 

2014-12-17 Besvarat inom 3 månader 

Belysning av 

utvandrarmonumentet nattetid 

2014-12-05 Handläggare av förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

2015-01-09  
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chef genom delegation för kommunstyrelsen 

att överlämna förslaget till kulturnämnden för 

att i samråd med fritidsnämnden handlägga 

och ta ställning till förslaget.  

Väggabadet byter namn till 

Väggabaden  

2014-12-12 Handläggare av förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef genom delegation för kommunstyrelsen 

att överlämna förslaget till fritidsnämnden för 

beslut.  

2015-01-05  

Upphäva detaljplanen och lägga 

asfalt på Grönviksvägen i Asarum  

2014-12-16 Handläggare av förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef genom delegation för kommunstyrelsen 

att överlämna förslaget till tekniska nämnden 

för beslut. 

2015-01-08  

Namnändring från Lotsgatan till 

V Lotsgatan och Ö Lotsgatan 

2014-12-19 Handläggare av förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef genom delegation för kommunstyrelsen 

att överlämna förslaget till byggnadsnämnden 

för beslut. 

2015-01-08  

Ytterligare förbättring, 

uppsnyggning av strand mm vid 

Väggabadet  

2014-12-22 Handläggare av förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef genom delegation för kommunstyrelsen 

att överlämna förslaget till fritidsnämnden för 

beslut. 

2015-01-09  

Undersöka möjligheten att starta 

ett härbärge för EU-immigranter 

2015-01-12 Handläggare av förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef genom delegation för kommunstyrelsen 

att remittera förslaget till omsorgsnämnden 

samt socialnämnden för yttrande till 

kommunstyrelsen. 

2015-02-24  

Namnförslag på nya förskolan vid 

Gullbergslyckans förskola 

2015-01-16 Verksamhetschef utbildningsförvaltningen 

besvarar förslagsställaren.  

2015-01-23 Besvarat inom 3 månader  

Avgiftsfri torgplats för 2015-01-23 Handläggare av förslag till Karlshamns 2015-01-28  
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skolungdom  kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef genom delegation för kommunstyrelsen 

att remittera förslaget till markförvaltare samt 

gymnasienämnden och nämnden för barn och 

unga för yttrande till kommunstyrelsen. 

Öppna ett boende för palliativ 

vård på Guö värdshus 

2015-02-03 Handläggare av förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef genom delegation för kommunstyrelsen 

att överlämna förslaget till 

omsorgsförvaltningen för att utreda behovet 

av ett boende för palliativ vård 

2015-02-11  

Bygga en hundpark på fältet vid 

korsningen Idrottsvägen och 

Hunnemaravägen  

2015-02-03 Handläggare av förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef genom delegation för kommunstyrelsen 

att remittera förslaget till tekniska nämnden 

för att i samråd med arbetsmarknadsenheten 

avge yttrande till kommunstyrelsen. 

2015-02-24  

Prenumerera på en app som läser 

av milen man kör och kan ersätta 

körjournaler 

2015-02-11 Handläggare av förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef genom delegation för kommunstyrelsen 

att överlämna förslaget till tekniska nämnden 

för beslut. 

2015-02-20  

En inomhusramp för skateboard-

och BMX-åkande ungdomar och 

barn 

2015-02-12 Handläggare av förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef genom delegation för kommunstyrelsen 

att överlämna förslaget till fritidsnämnden för 

beslut.  

2015-02-13  

Hjälp med mat och logi till EU-

medborgare  

2015-02-23 Handläggare av förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef genom delegation för kommunstyrelsen 

att remittera förslaget till omsorgsnämnden 

samt socialnämnden för yttrande till 

kommunstyrelsen. 

2015-02-24  
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Slyröjning samt kontinuerlig 

klippning på grönområde på  

Rosenkällevägen mellan  

Vallvägen och Höstvägen  

2015-02-23 Handläggare av förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef genom delegation för kommunstyrelsen 

att överlämna förslaget till tekniska nämnden 

för beslut. 

2015-02-24  

Djurskyddskrav i den offentliga 

upphandlingen  

2015-02-27 Handläggare av förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef genom delegation för kommunstyrelsen 

att remittera förslaget till upphandlingschefen 

samt tekniska nämnden för yttrande till 

kommunstyrelsen. 

2015-03-02  

Gratis IT-fixarstöd till 

pensionärer 

2015-03-05 Handläggare av förslag till Karlshamns 
kommun beslutar i samråd med 
administrativ chef genom delegation för 
kommunstyrelsen att förslaget inte 
uppfyller de av kommunfullmäktige 
fastslagna kriterierna eftersom förslaget 
inte uppfyller följande kriterium:  
 ”Förslagen ska lämnas in i skriftlig digital 

form via e-tjänsten på Karlshamns kommuns 

hemsida alternativt i skriftlig form på anvisad 

blankett ”Förslag till Karlshamns kommun” 

till kommunkansliet. Förslagsställare ska 

lämna sitt för-och efternamn, adressuppgifter 

samt e-postadress och kunna beskriva samt 

motivera förslaget.” Förslaget överlämnas 

emellertid till omsorgsnämnden för beaktande.  

2015-03-10  

Hundpark i Hällaryd 2015-03-23    
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Redovisning av granskningsrapporter april 2015 
 

Förslag till beslut 
 
att lägga granskningsrapporterna till handlingarna 
 
 
Sammanfattning 
 
Har inkommit granskningsrapporter från kommunrevisionen enligt nedanstående 
redovisning. 
 
 
Bilagor 
1 Slutgiltig Revisionsrapport_Externa utförare IFO.pdf 
2 Slutgiltig Revisionsrapport chefernas förutsättningar 

Karlshamn.pdf 
3 Slutgilitg Rapport om kontroll inom personlig 

assistans_Karlshamnskommun_ 150311.pdf 
4 Granskning investeringsprojekt Karlshamn.pdf 
5 Slutlig Granskningsrapport interprissättning och 

debitering Karlshamns kommun.pdf 
6 Rapport - Granskning av valnamnden i Karlshamn 

SLUTGILTIG.pdf 
7 Slutgiltig rapport överförmyndare.pdf 
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1. Sammanfattning och revisionell
bedömning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av

socialnämndens interna kontroll över insatser som ges av externa utförare. Fokus

har varit på vård som köps på hem för vård och boende (HVB) för barn och unga.

Vi bedömer att socialnämndens interna kontroll över insatser som ges av externa

utförare behöver stärkas ytterligare. Vi grundar vår bedömning på att det saknas ett

heltäckande stöd till handläggande personal i form av rutiner, styrningen och

uppföljning från handläggande socialsekreterare behöver bli bättre och att det

förekommer brister handläggningen i vårt stickprov.

Vi rekommenderar att de skriftliga rutiner som finns kompletteras med uppgifter

om kontroller av boendet innan placering och att rutinerna sedan förs in

förvaltningens centrala kvalitetssystem.

I stickprovsdelen framkommer att nämnden använder vårdplaner för att styra och

planera vården. Däremot brister rutinerna gällande genomförandeplaner.

Socialtjänsten har på olika sätt följt upp vården som getts på institution.

Uppföljningen består främst av besök på institutionen, korrespondens med

institutionen och vårdnadshavare samt placerad, formella beslut om

övervägande/omprövning i socialnämnden. I ett av de nio djupgranskade

placeringarna hade inte socialnämnden formellt övervägt respektive omprövat

vården i rätt tid. Vidare bedömer vi att det inte görs tillräckligt med besök på

institutionen och förs enskilda samtal med den placerade. I samtliga ärenden fanns

en journal i vilken socialsekreterarna löpande hade fört in uppgifter.

Det är positivt att socialnämnden deltagit i SKL:s upphandling av hem för vård och

boende (HVB) för barn och unga. Ramavtalet gäller från och med november 2014.

Genom ramavtalet kommer den interna kontrollen stärkas, bland annat gällande

avtalshanteringen och kvalitetskriterier. Inom missbrukarvården finns också

ramavtal. Dessa används dock inte eftersom ramavtalsleverantörerna inte bedöms

uppfylla ställda krav på kvalitet och effektiva behandlingsmetoder. Vi

rekommenderar nämnden att se över möjligheten att genomföra en ny upphandling

av HVB inom missbruksvården.

Vi bedömer att de förtroendevalda i nämnden ges tillräcklig återkoppling. Vi

grundar vår bedömning på att centrala beslut i en placering inte delegerats till ett

utskott utan behandlas av nämnden i plenum.
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2. Inledning

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg anlitar externa utförare för bland annat

placeringar. Den mest omfattande institutionsvården är den för barn och unga.

Institutionsvården omsätter anseliga belopp och är den mest ingripande

vårdformen. I dessa placeringar lyfts vården av ungdomen över till en extern

utförare samtidigt som socialtjänsten behåller ansvaret. Det är då viktigt att styra

och följa upp den externa utförarens arbete.

2.1. Revisionsfråga
Bedriver socialnämnden en god intern kontroll över de insatser som ges av externa

utförare?

2.1.1. Revisionskriterier

 Finns erforderligt stöd till handläggande personal i form av rutiner och
metodstöd för placeringar?

 Tas kvalitetskrav med i upphandling av institutionsvård?

 Styr och planerar nämnden i tillräcklig omfattning vården som ges av extern
leverantör?

 Ges tillräckligt tydliga uppdrag från socialtjänsten till utföraren?

 Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av insatser på individnivå?

 Görs tillräckligt antal besök på institutionen och förs enskilda samtal med
den placerade?

 Har vården i ett antal utvalda placeringar avtalats, planerats och följts upp
på ett ändamålsenligt sätt från socialtjänstens sida?

 Sker tillräcklig återkoppling till de förtroendevalda i nämnden?

2.2. Metod
Granskningen kommer att genomföras genom intervjuer, dokumentstudier och

aktgranskning.

Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, enhetschef barn och unga, 1:e

socialsekreterare, socialsekreterare som utreder och följer upp institutionsvård.

I en granskning om nio akter har vi granskat om placeringen planerats och följts

upp på ett ändamålsenligt sätt från socialtjänstens sida.

Granskningen omfattar inte nämndens uppgift att utöva tillsyn över externa

utförare. Granskningen fokuserar på institutionsvården för barn och unga.

Placeringar av i familjehem har inte granskats.
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3. Regler om
institutionsplaceringar inom
sociala barnavården

Institutionsplacering är en mycket ingripande åtgärd från samhället sida, varför

förfarandet tydligt regleras inom socialrätten.

3.1. Planering och uppföljning av
institutionsvård av barn och unga

När ett barn behöver vårdas i ett annat hem än det egna ska en vårdplan upprättas

över den vård som nämnden avser att ordna. En vårdplan ska även innehålla de

åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för (11 kap. 3 § första och

andra stycket Socialtjänstlagen, SoL).

Vårdplanen ska kompletteras med en genomförandeplan som beskriver hur vården

ska genom föras (11 kap. 3 § andra stycket SoL). Enligt Socialstyrelsens allmänna

råd bör genomförandeplanen bland annat beskriva vilka mål som gäller för

insatsen, när och hur insatsen ska genomföras, på vilket sätt den enskilde utövat

inflytande över planeringen samt hur planen ska följas upp. Det bör också framgå

vilka specificerade insatser som ska genomföras av andra huvudmän.

En viktig del i socialtjänstens arbete med en institutionsplacering är att

kontinuerligt följa vården och överväga om fortsatt placering är det bästa

alternativet. Av 5 kap. 1 § b SoF framgår att nämndens ansvar för uppföljning gäller

vid alla slags placeringar och oavsett om vården sker med stöd av SoL eller lagen

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

I SoL och LVU framgår reglerna om övervägande och omprövning av om

placeringen fortfarande behövs. Placeras någon enligt dessa lagrum ska antingen ett

övervägande eller en omprövning göras var sjätte månad. Övervägande och

omprövningar får inte delegeras till en tjänsteman utan endast till ett utskott till

socialnämnden. Övervägande ska göras vid alla placeringar enligt SoL och vid LVU-

placeringar när barnet placeras på grund av brister i hemmet. Placeringar av unga

på grund av eget beteende omprövas istället.

3.2. Tillämpligheten av LOU i upphandling av
bistånd och placeringar enligt SoL och LVU

LOU gäller även vid upphandling av institutionsplaceringar enligt SoL och LVU. Av

15 kap. 3 § LOU framgår att huvudregeln är att tillåtna former för upphandling är så

kallat förenklat förfarande eller urvalsförfarande. Direktupphandling får dock

användas om kontraktets värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl. Den

upphandlande myndigheten skall vid behov besluta rikt linjer för användning av

sådant förfarande Det är upp till respektive kommun att ange vad som menas med

"lågt värde", dvs. ange en beloppsgräns för direktupphandling.
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Med direktupphandling menas upphandling utan krav på anbud. Även vid

direktupphandling bör prisjämförelser göras mellan olika leverantörer där detta är

möjligt. Sker upprepade direktupphandlingar av samma typ av vara eller tjänst kan

man behöva överväga om ett ramavtal ska behöva tecknas. Ett anskaffningsbehov

får inte delas upp i mindre delar i syfte att komma under gränsen för

direktupphandling.

Det finns en konflikt mellan socialrätten (SoL och LVU) och LOU. SoL innehåller

tvingande regler om bistånd. Beslut fattas efter en biståndsbedömning i det

enskilda fallet. Bland de grundläggande principerna inom socialtjänsten är den

enskildes medbestämmande. Kommunen måste ta hänsyn till de synpunkter den

enskilde har i val av institution. Vidare grundar sig beslut om institution på en

individuell behovsbedömning. I en sådan bedömning är det ett stort antal variabler

som påverkar vilken institution som är lämplig. I praktiken torde det vara omöjligt

att på ett tydligt sätt beskriva dessa variabler i ett förfrågningsunderlag, så att det

går att begära in anbud på det och sedan utvärdera anbuden. Flera beslut om

placeringar måste även ske mycket skyndsamt.
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4. Iakttagelser

4.1. Upphandling
Under perioden 2009 och 2012 hade Karlshamns kommun ramavtal tillsammans

med Ronneby kommun med ett antal HVB. Efter det att avtalen gått ut valde

socialnämnden att år 2013 ansluta sig till en gemensam upphandling av placering

på HVB gällande barn och unga som genomfördes av SKL. Upphandlingen

avslutades i november 2014. I upphandlingen ställdes kvalitetskrav inom områdena

säkerhet, hälsa och individens delaktighet i vården. Utvärderingskriterierna

fokuserade på struktur, process och resultatinriktade kriterier. Efter upphandlingen

rangordnades de antagna leverantörerna inom ett antal delområden. För att

underlätta för socialsekreterarna har SKL upprättat en databas med uppgifter om

leverantörerna och ramavtalen. I databasen kan socialsekreteraren göra en

urvalssökning utifrån t.ex. inriktning, målgrupp, ålder och geografisk närhet. En

lista upprättas då, där den leverantör som kommer först på listan är den som har

bäst kvalitet och pris utifrån urvalskriterierna.

SKL har åtagit sig att sköta den fortsätta avtalshanteringen, dvs. bevakning av

avtalsförlängningar, leverantörskontroll (ekonomisk stabilitet och att inte tillstånd

dras in) och fungera som stöd vid tvister. Kommunen har dock ansvar för själva

placeringen och att den ges på det sätt som avtalats.

Inom missbruksvården används fortfarande ramavtalet som upphandlades

tillsammans med Ronneby kommun. Från personalen framförs många synpunkter

på detta avtal. Framför allt bedöms inte ramavtalsleverantörerna uppfylla ställda

krav på kvalitet och effektiva behandlingsmetoder. Socialsekreterarna anlitar

istället de HVB som de vet håller hög kvalitet och som ger avsedd effekt i

behandlingen av klienten.

4.2. Rutiner som stöd vid placering
Omsorgsförvaltningen har ett centralt kvalitetsystem som samlar skriftliga rutiner

och riktlinjer. I kvalitetssystemet finns inte några särskilda rutiner för själva

placeringen på institution. Inom enheten för barn och unga finns dock ett

dokument med några rutiner vid en placering på institution. Av dokumentet

framgår bland annat att den unge (beroende på ålder) samt vårdnadshavare ska

vara delaktig vid val av institution. Det är socialnämnden i plenum som fattar beslut

avseende placering, övervägande och omprövning. Om det handlar om en akut

situation, är det socialnämndens ordförande (eller annan delegerad ledamot) som

undertecknar beslutet. I samband med placeringen skall en vårdplan upprättas.

Vårdplan och genomförandeplan ska upprättas i enlighet med BBiC.

Av rutinerna framgår inget om kontroller av boendet innan placering, t.ex. kontroll

av tillsynsrapporter som finns utlagda på Inspektionen för vård och omsorgs (IVO)

hemsida eller tagande av referenser. Det beskrivs inte heller om skriftliga avtal ska

slutas med vårdföretaget, vad de ska reglera och vem i förvaltningen som skriver

under avtalet.
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4.3. Det praktiska arbetet med placeringen
Intervjupersonerna lyfter fram komplexiteten med att välja, beställa och styra köpt

vård på HVB. Placering är den sista utvägen men flera av de intervjuade är

samtidigt tveksamma till de långsiktiga effekterna av behandling på HVB. Privat

drivna HVB drivs med ett vinstintresse och verksamheten har då ett intresse av att

placeringen fortgår så länge som möjligt. Samtidigt har boendet mer kunskap om

den placerades utveckling och behov än socialsekreteraren.

Att finna objektiv information om boendet är en utmaning. Den information om

boendet som finns att tillgå har som regel verksamheten själv tagit fram, och visar

därmed oftast på dess förtjänster. Tillsynsrapporter från IVO tas inte regelmässigt

in utan vid särskilda behov. Det lyfts också fram att referenstagande inte alltid ger

en objektiv bild, eftersom det oftast är boendena som lämnar uppgifter om

referenskommuner. Som regel skickar boendet ett utkast till avtal till kommunen

utifrån en färdig mall. Villkoren skiljer sig mellan boendena, t.ex. vad som ingår i

priset och uppsägningstid.

Av våra intervjuer framförs att placeringar är prioriterade ärenden. En vårdplan tas

fram i samband med utredningen och en genomförandeplan. Likaså uppföljning av

institutionsvård prioriteras. I våra intervjuer framförs att ansvarig socialsekreterare

som regel besöker den placerade och personal på institutionen var sjätte vecka på så

kallade behandlingskonferenser. På behandlingskonferensen utvärderas

uppfyllelsen av målen i genomförandeplanen. Utöver dessa besök stämmer

socialsekretaren även av löpande genom telefonkontakt cirka en gång i veckan.

Ibland tvingas förvaltningen använda institutioner belagda långt ifrån kommunen.

Uppföljningen av sådana placeringar är mer tidskrävande. Det kan då vara svårare

att åka på behandlingskonferenser så ofta som var sjätte vecka. Telefonkontakt

används därför i större utsträckning i sådana placeringar.

4.3.1. Stickprov
I en stickprovsgranskning undersöktes rutinerna för placering av barn och unga på

institution. Förvaltningen försöker i det längsta undvika placering och när det ändå

sker prövas om familjehemsvård är möjlig. I de fall förvaltningen tvingas placera på

institution försöker man i första hand få plats på kommunalt drivna eller dem som

drivs av Statens institutionsstyrelse. Det har därför varit svårt att hitta placeringar i

enskilt drivna hem, under 2014, som pågått så länge att vi kan undersöka hur

styrning och uppföljning av vården sker i dessa hem. Många av dessa placeringar

varade bara några månader. För att kontrollera våra iakttagelser från det

begränsade urvalet av enskilt drivna hem, har vi även tagit med några placeringar

på kommunalt drivna hem och på några på Statens institutionsstyrelse. Totalt

bestod stickprovet av nio placeringar.

Planering av vården

I samtliga placeringar hade en vårdplan tagits fram av förvaltningen. Vårdplanerna

hade tagits fram utifrån BBiC-mallen och höll överlag god kvalitet. Av planerna

framgick målet med vården och vilken förändring som behövdes för att vården

skulle kunna upphöra.
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När det gäller genomförandeplaner brister rutinerna något. Socialtjänsten hade inte

upprättat en genomförandeplan i fyra av de nio placeringarna. Det är möjligt att

boendet själva hade upprättat en genomförandeplan, men enligt förvaltningens

rutin ska socialtjänsten upprätta en genomförandeplan. De genomförandeplaner

som hade upprättats var överlag av god kvalitet.

Följa vården

Socialtjänsten har på olika sätt följt upp vården som getts på institution.

Uppföljningen består främst av besök på institutionen, korrespondens med

institutionen och vårdnadshavare samt placerad, formella beslut om

övervägande/omprövning i socialnämnden.

Enligt lag ska en placering antingen övervägas eller omprövas var sjätte månad. I ett

av de nio placeringarna hade inte detta genomförts i rätt tid. Det är socialnämnden i

plenum som fattar dessa beslut med underlag som tagits fram av handläggande

socialsekreterare. Samtliga underlag höll god kvalitet och fångade in den unges

utveckling på boendet.

Hur ofta ansvarig socialsekreterare träffade den placerade varierade. För att uppnå

lagens krav om omprövning respektive övervägande krävs att ett besök görs var

sjätte månad, dvs. två gånger om året. Enligt bland annat Socialstyrelsen bör

socialtjänsten som riktmärke ha att försöka besöka den unge fyra gånger under ett

år. Så många besök hade förekommit i sex av de åtta placeringarna. De flesta

boende har som rutin att anordna möten med socialsekreteraren och den placerade

(behandlingskonferens) var sjätte vecka. I vårt stickprov var en sådan frekvens på

besöken ovanlig, endast i två placeringar av nio hade den placerade besökts var

sjätte vecka.

I samtliga ärenden fanns en journal i vilken socialsekreterarna löpande hade fört in

uppgifter. Journalen innehöll anteckningar om beslut och åtgärder som vidtagits

samt andra viktiga händelser. Anteckningarna var fylliga och välstrukturerade,

varför det var lätt att följa utvecklingen av vården.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Cheferna utgör en strategisk resurs i kommunen och deras arbetssituation har på
många sätt betydelse för såväl verksamhetens effektivitet och kvalitet som persona-
lens arbetsmiljö. Nationella studier pekar på att en betydande del av ledarnas tid
ägnas åt frågor som förvaltningsledning med flera ålägger dem och en mindre del
till att leda den operativa verksamheten.

I revisorernas riskbedömning har denna problematik uppmärksammats.

1.2. Revisionsfråga

Använder omsorgsnämnden, BUS-nämnden1 och tekniska nämnden sina ledarre-
surser på ett ändamålsenligt sätt?

1.2.1. Revisionskriterier

 Det finns policydokument och andra beskrivningar vad som förväntas av kom-
munens chefer.

o Uppfattning om arbetsmängd och arbetstid samt dess fördelning.

o Möjligheten att planera sin tid.

o Antalet medarbetare per chef.

o Vilka former finns för samverkan med andra chefer på samma nivå?

o Vilka former finns för dialog med medarbetare?

o Vilka former finns för introduktion av nya chefer?

 Det finns en verksamhetsstyrning som utgår ifrån mål, prestation och aktivite-
ter.

 Förvaltningsorganisationen och ansvarsfördelningen är tydlig.

 Det finns former för dialog och återkoppling med överordnad avseende verk-
samhetens innehåll, kvalitet och villkor.

 Det finns ett stöd till chefer – avseende IT, ekonomi, personal och andra stöd-
jande funktioner.

 Kommunens chefer kompetensutvecklas regelbundet.

1.3. Avgränsning
Granskningen avgränsas till omsorgsnämndens, BUS-nämnden och tekniska

nämndens verksamhetsområden.

Granskningen omfattar förvaltningschefer och chefer i linjeorganisationen.

1
I den ursprungliga projektplanen anges att gymnasienämndens chefer skulle granskas. I samband med reviso-

rernas sammanträde den 27 juni beslutades att BUS-nämndens chefer skulle granskas istället.
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1.4. Metod
Granskningen har utförts stegvis.

1. En inledande orientering om kommunens personal- och ledarpolicy samt
nämndernas styrningsinstrument, förvaltningsorganisation, delegationsordning
etc.

2. Genomgång av kommunens former för uppföljning av ledarskapet t.ex. utfallet
av medarbetarundersökningar på området.

3. Intervjuer har genomförts med ett urval av chefer inom respektive nämnds
verksamhetsområde.

4. Resultatet från intervjuerna har stämts av med respektive förvaltningschef.

Följande personer har intervjuats:
Göran Person, kommundirektör, Thomas Andersson, personalchef, Ewa Kristens-
son, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Annelie Myrbeck, förvaltningschef
omsorgsförvaltningen, Peter Persson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvalt-
ningen, Jens Clemedtson, IT-chef, Patrik Hellsberg, VA-chef, Marie-Louise Svens-
son Wickström, gatu- och parkchef, Ulf Ohlsson, fastighetschef, Patrik Håkansson
verksamhetschef grundskola och förskola, Ola Söderberg, förskolechef, Carina
Olofsson, förskolechef, Gunilla Svanberg, förskolechef, Annika Fröberg, verksam-
hetschef omsorgen, Ulrika Johannesson Olsson, verksamhetschef hemtjänst, Linda
Eriksson enhetschef hemtjänst, Anette Rasmusson, enhetschef särskilt boende, Ka-
tarina Johannesson, enhetschef LSS, Agnetha L Eriksson, enhetschef LSS,Daniel
Malmros, rektor, Britt-Marie Danielsson, rektor och Patrik Johnsson, rektor.

Följande dokument har legat till grund för vår granskning:
Reglemente för kommunstyrelsen, delegationsordning för kommunstyrelsen, styr-

dokumentationer och hierarki, personalpolitiken 2011-2014, personalstrategier för

Karlshamns kommun 2013-2017, ledarskapspolicy för Karlshamns kommunkon-

cern, ledningsdeklaration för kommunkoncernledning Karlshamn, ledarutveckl-

ingsprogram, Blekinges framtida chefer, utbildningsförvaltningens förslag till orga-

nisationsstruktur, tidmätning/intervjuer angående skolledarnas arbetsförhållan-

den, Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende skolförvaltning, riskbe-

dömning av skolledarnas arbetsförhållanden utifrån fysiska, psykologiska och soci-

ala förhållanden, social-och omsorgsnämndens organisation.
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2. Iakttagelser

2.1. Styrdokument
2.1.1. Ledarskapspolicy
Av ledarskapspolicyn framgår bland annat följande:

Ledarskapet är en avgörande framgångsfaktor i kommunkoncernens samtliga verk-

samheter. Karlshamns kommun satsar därför på sina chefer och på ledarutveckling.

Utgångspunkten för uppdraget är att som arbetsgivarens företrädare styra och leda

verksamheten. Varje chef har ett fastställt åtagande. Åtagandet fastställs i en dialog

mellan den enskilde chefen och överordnad chef.

Att vara ledare i Karlshamns kommunkoncern innebär särskilt att:

 kunna se, förstå och ta ansvar för sin del i helheten

 strukturera och styra de pågående processerna i verksamheten på ett mål-

medvetet och resultatinriktat sätt

 påverka medarbetarnas förståelse av det egna och verksamhetens uppdrag

 involvera, vägleda, stödja och stimulera medarbetarna

Några nyckelbegrepp i ledarens förhållande till medarbetarna och uppdraget:

 mål och resultat

 flexibilitet och kreativitet

 delaktighet och inflytande

 långsiktighet och uthållighet

Förutsättningarna:

 chefer ska ha tillgång till ett väl fungerande stöd för sitt uppdrag

 varje chef ska ingå i ett ledningslag

 uppdragets omfattning kan variera men riktlinjen är att ett chefsuppdrag

ska omfatta 30 medarbetare per chef.

Kvaliten på ledarskapet är viktig och bedöms regelbundet. En resultatbedömning

görs i förhållande till det fastställda åtagandet och de givna förutsättningarna kopp-

lade till uppdraget. Åtagandet ingår i ett resultatkontrakt som tecknas mellan chef

och överordnad.

Policyn gäller från 2010 och ska utvärderas och eventuellt revideras senast den 31

december 2013. Ansvaret för detta åvilar personalchefen. Kommunfullmäktige har i

§ 8 2014 beslutat att ledarskapspolicyn ska kopplas till dokumentet Personalpoliti-

ken. Detta innebär att fullmäktige förväntas besluta om ledarskapspolicyn under

våren 2015.
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2.1.2. Personalpolitiken
I Personalpolitiken 2011-2014, beslutad av kommunfullmäktige § 51 år 2011, ska

ligga tillgrund för ett gemensamt synsätt och en likartad handläggning av perso-

nalärenden inom hela kommunkoncernen. 10 olika områden beskrivs varav ett ut-

görs av ledarskapet. När det gäller ledarskapet överensstämmer skrivningarna med

ovan nämnda ledarskapspolicy.

2.1.3. Ledningsdeklaration
Dokumentet är upprättat av kommundirektören och är daterat 2013-10-14.

Deklarationen syftar till att klargöra ledningsgruppernas uppdrag, ansvar, förhåll-

ningssätt och arbetsfromer. Ledningsgrupperna som avses är:

Koncernledningsgruppen, bestående av kommundirektör, förvaltningschefer, VD i

bolag, förbundschef och stabschefer.

Ledningsgrupp, bestående av kommundirektör, förvaltningschefer och stabschefer.

Utvecklings- och samverkansgrupp, bestående av kommundirektör och förvalt-

ningschefer.

I dokumentet beskrivs prioriteringar, mötesstruktur och arbetsformer, värdegrund

och gemensamma förhållningssätt.

2.1.4. Personalstrategier
Dokumentet personalstrategier för Karlshamns kommun 2013-2017 beskriver

kommunens personalsituation avseende pensionsavgångar i ett femårigt perspektiv.

Dokumentet är behandlat av kommunstyrelsen§ 135 år 2013. Kommunen har ett

behov av att rekrytera 16 chefer som efterträdare till de som kommer att gå i pens-

ion under perioden. Det framgår också att alternativa rekryteringsvägar måste prö-

vas för att kommunen ska lyckas återbesätta vakanser på ett önskvärt sätt. Aspi-

rantutbildningen samt ledarskolan som är länsövergripande omnämns.

2.1.5. Kompass Karshamn
Programmet beskrivs sammanfattande enligt följande:

Kompass Karlshamn är Karlshamns kommuns gemensamma program för arbetet
med styrning, uppföljning och kvalitetsutveckling. Programmet omfattar alla kom-
munala verksamheter och helägda bolag. De helägda bolagen undantas vissa delar
av programmet.

Det koncerngemensamma programmet syftar till att säkerställa en effektiv verk-
samhet som skapar önskade resultat för medborgarna samt en samhällsnytta. Pro-
grammet anger ramar och strukturer för hur kommunen arbetar med styrnings-,
uppföljnings- och kvalitetsfrågor.

Programmet har fyra grundprinciper:

 Medborgarna och samhällsnyttan i fokus

 Vi ser till helheten
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 Vi tar ansvar som uppmuntrar delaktighet och transparens

 Utveckling och förändring för att möta framtiden

Dokumentet definierar målstrukturen och att det ska vara en röd tråd igenom de

olika nivåerna, från kommunfullmäktige ner till enhetens åtaganden.

2.2. Generellt
2.2.1. Allmänt
Samtliga ger uttryck för hur viktiga cheferna är för kommunens framgång och att de

måste ges förutsättningar för att vara chef. På förvaltningschefsnivå uttrycks att det

finns ett behov av att arbeta mer med de strategiska frågorna. På nivåerna under

förvaltningschef uttrycks behov av mer tid för utveckling av verksamheten.

De flesta anser att de har en hanterbar arbetsmängd men att den kan variera över

tiden och att det handlar om att göra prioriteringar. De anser också att de till viss

del kan planera sin tid. Flera uttrycker att de vardagliga frågorna till stor del tränger

undan möjligheten att arbeta framåtsyftande och med utveckling av verksamheten.

Arbetstiden för många av cheferna tenderar att överstiga 40 timmar i veckan. Tiden

är inte problemet utan det är trycket från olika grupper, från exempelvis politiskt

håll, från personalen och från medborgare som kan leda till att den enskilde chefen

inte känner sig tillräcklig.

Förutsättningarna för dialog med medarbetarna varierar beroende på hur många

underställda chefen har, medarbetarnas typ av uppgifter och om de fysiskt sitter

tillsammans. En bild är att förutsättningarna till delar minskar om en chef har

många underställda och om de är placerade på olika geografiska platser.

De intervjuade första linjens chefer redovisar att de har antal underställda enligt

följande:

Förskolechefer ca 30-35, rektorer ca 35-45, enhetschefer i omsorgsförvaltningen ca

35-45, enhetschefer i samhällsbyggnadsförvaltningen ca 10-50. Samtidigt uppges i

intervjuerna att det kan finnas förskolechefer som kan ha över 45 underställda

medarbetare, enhetschefer inom omsorgen som har över 50.

Alla chefer som anställs i kommunen genomgår ett personlighetstest. Förutom le-

daregenskaper anses verksamhetskunnande vara en viktig faktor för en blivande

chef i kommunen.

Av intervjuerna framgår att introduktionen av nya chefer kan förbättras. Det finns

olika uppfattningar om hur de introducerats i sin nya roll som ledare i Karlshamns

kommun. För många av de intervjuade har det saknats en systematik i introdukt-

ionen. Det finns en checklista för introduktion av enhets- och områdschefer. Doku-

mentet återfinns i personalhandboken.

Personalsociala uppföljningar genomförs vart tredje år. I dessa uppföljningar är

ledarskapet en del som bedöms.
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2.2.2. Policydokument
Det finns ett beslut att genomföra en översyn av ledarpolicyn från år 2010 (se av-

snitt 2.1.1). Det uttrycks behov av att uppdatera policyn. Bland annat nämns antalet

medarbetare per chef som en sak som behöver revideras. En allmän uppfattning

som framkommer under intervjuerna är att antalet underställda måste relateras till

bland annat olika verksamheters förutsättningar och typen av arbetsuppgifter.

Vid intervjuerna framkommer en varierad kunskap och kännedom om styrdoku-

menten.

Flera av de intervjuade på olika chefsnivåer uttrycker en viss oro att Kompass

Karlshamn kan komma att bli ytterligare en administrativ börda. Detta gör att im-

plementeringen blir viktig; att Kompass Karlshamn uppfattas som ett stöd och inte

en börda.

2.2.3. Målstyrning
Tydligheten i målstyrningen varierar beroende på vilken nivå cheferna befinner sig

på, men generellt framstår en bild av att i större utsträckning genom de olika chefs-

leden kunna kommunicera en ”helhetssyn”.

Några av de intervjuade anser att cheferna kan bli mer tydliga i detta i förhållande

till sina medarbetare för att se till att de politiska målen blir mer styrande i det dag-

liga arbetet. I detta avseende har cheferna ett stort ansvar.

Med nuvarande målstrukturer upplevs det till delar svårt att bryta ner fullmäktiges

mål. En uppfattning är att de inte ger tydlig riktning för att på ett bra sätt kunna

brytas ned i organisationen. Nämnderna och förvaltningarna försöker bryta ner

målen utifrån respektive förutsättningar.

Några av de intervjuade ger uttryck för en bild av otydlighet när behov av priorite-

ringar föreligger. Otydligheten uppstår ofta i nämndens beslut om hur exempelvis

ekonomiska underskott ska hanteras.

En målstyrning som inte fungerar fullt ut försvagar organisationens ledning och

styrning. Det försvårar en diskussion om ekonomiska förutsättningar i förhållande

till verksamhetens kvalitét.

Karlshamns kommuns ledningsgrupp har identifierat ovanstående problematik och

därför initierat framtagandet av Kompass Karlshamn för att göra styrningen och

uppföljningen tydligare från fullmäktige ner till den enskilde medarbetaren.

2.2.4. Ansvarsfördelning
Förvaltningscheferna har flera nämnder inom sina respektive områden. Detta inne-

bär att det är mycket tid som går åt till beredning, presidieträffar och sammanträde

med nämnd. Flera anser att ett minskat antalet nämnder som tydligare hängde ihop

med förvaltningsstrukturen skulle skapa mer tid för det strategiska arbetet och för

att uppnå en bättre effektivitet i styrningen.
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Vi har vid våra intervjuer konstaterar att verksamhetscheferna inom BUS -nämnden

och tekniska nämnden har direktkontakt med sina respektive nämnder, utan att

ärendena går via förvaltningschefen.

Av intervjuerna framgår även till delar behov av att klargöra rollerna i förvaltning-

arnas administrativa funktioner, gränsdragningsfrågor om vem som gör vad och till

vem vissa arbetsuppgifter ska adresseras.

Till övervägande del framstår rollerna i det operativa arbetet vara relativt tydliga.

De olika nivåerna har inte arbetat med att fastställa vilket åtagande som den en-

skilda chefen har enligt ledarpolicyn.

Förvaltningscheferna ger uttryck för att Kompass Karlshamn måste tydliggöra rol-

lerna, både vad avser politik-förvaltning men även på förvaltningsnivå.

Både koncernlednings- och ledningsgruppen uppfattas, av de berörda, fungera väl

och att respektive grupp ägnar sig åt rätt frågor.

2.2.5. Dialog
Det finns möjlighet till dialog för cheferna med överordnad. Det är i medarbetar-

samtalen som det sker i en strukturrad form avseende verksamhetens innehåll, kva-

litetet och villkor. Av intervjuerna framgår att anpassningar av grundmodellen skett

utifrån olika verksamheters behov och särart. Kvaliteten på dessa medarbetarsamtal

upplevs variera.

Det finns ingen särskild instruktion för medarbetarsamtal mellan chefer; anvis-

ningarna följer samma grund som för övriga medarbetare.

De flesta av första linjens chefer tycker att medarbetarsamtalen fungerar hyfsat väl.

Några ger uttryck för att det i alla delar kan vara svårt att ge feedback. I synnerhet

för de chefer som har många underställda, där kontakterna i det löpande arbetet

inte är så frekventa.

Det är i huvudsak enkelt att få kontakt med sin chef för vardagliga kontakter och

avstämningar. En återkommande bild är att överordnad chef tar sig tid när behov av

dialog finns.

Samtliga intervjuade ingår i något ledningslag. Kvalitén på verksamheternas chefs-

möten varierar något, men anses överlag vara av tillfredsställande kvalité. Av inter-

vjuerna anges att det kan finnas tendenser till mer information än dialog, samt att

för detaljfrågor ibland får ta för mycket av tiden. Samtidigt uttrycks att kvalitén på

mötena är alla deltagares ansvar.

2.2.6. Administrativt stöd
Enligt de intervjuade anser de att det administrativa stödet i huvudsak avseende

personal fungerar väl. Den centrala personalavdelningen och personalutvecklare ute

på förvaltningarna får goda omdömen för sättet att arbete konsultativt.

-�342�-



September 2014
Karlshamns kommun 8 av 12
PwC

De synpunkter som framkommer på ekonomistödet härrör huvudsakligen från för-

valtningsnivån. Bilden av stödet är inte entydig. Ett problem som lyfts är brister i

prognosarbetet och tillgången till ekonomresursen.

Stödet i IT-frågor behöver utvecklas, både vad avser att kunna stödja i utveckling

samt i stöd i hantering av befintlig it-struktur.

Några har lyft upp att de anser att administrativt stöd måste finnas på förvalt-

ningsnivå för att de ska ha erforderlig verksamhetskunskap. De ser en risk i att allt

för mycket centraliseras till centrala funktioner, då verksamhetskunskapen skulle gå

förlorad.

Det finns också en uppfattning om behov av ett mer verksamhetsanpassat och följ-

samt administrativt stöd, samt att viss gränsdragning mellan chefens och administ-

rationens roll klargörs.

Kommunens intranät är ett stort utvecklingsområde. Flera efterfrågar också ett bra

ledningsstödsystem för att kunna följa upp och utvärdera verksamheten. Idag krävs

omfattande handpåläggning.

2.2.7. Kompetensutveckling
Av intervjuerana framgår att cheferna till största del anser sig få den kompetensut-

veckling som krävs för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Samtliga förvaltningschefer har gått eller erbjuds att gå SKL:s toppledarprogram.

Det finns ett samarbete i länet om ledarutvecklingsprogram för chefer. Karlshamn

har fem platser i detta program. Kommunen utser via en urvalsprocess vilka chefer

som ska erbjudas att delta i programmet.

Det finns också ett samarbete i länet avseende Blekinges framtida chefer. Karls-

hamns kommun har fem platser i detta program. Kommunen använder program-

met för att identifiera nya framtida chefer. I samband med urvalsprocessen ligger

respektive förvaltnings framtida behov till grund för att få fram tänkbara kandida-

ter.

2.3. BUS-nämnden
Organisationen innehåller tre led på tjänstemannanivå. Förvaltningschef - verk-

samhetschef och rektorer/förskolechefer.

De intervjuade cheferna på utbildningsförvaltningen anser att det är lagstiftning

och förordningar som är styrande för verksamheten. Kännedomen om och styref-

fekten av fullmäktiges mål för deras verksamhet är relativt låg.

Inom förvaltningen ges uttryck för att ansvarsfördelningen behöver tydliggöras yt-

terligare, både från politiken till tjänstemännen men även mellan tjänstemännen på

olika nivåer. Det har framkommit i intervjuerna att det ibland är svårt att vet var

och av vem som ska hantera vissa arbetsuppgifter centralt.
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Det förekommer träffar på olika nivåer som ska säkerställa att samtliga chefer ingår

i ett ledningslag. Överlag uppfattas dessa ledningsgruppsmöten som värdefulla där

angelägna frågor diskuteras. Verksamhetschefens möte med förskolechefer och rek-

torer, var för sig, innehåller dels pedagogiska diskussioner, dels praktiska frågor.

Mötena har både beslut-, diskussion- och informationspunkter.

Det finns en mall för hur medarbetarsamtal ska ske. Detta innebär att det blir bättre

kvalitet på samtalen.

Det genomförs kontinuerligt kvalitetsdialog mellan nämnden och verksamhetens

företrädare.

Samtliga rektorer och förskolechefer erbjuds att gå den statliga rektorsutbildningen.

För år 2014 har resurserna för kompetensutveckling varit begränsade vilket påver-

kat omfattningen. Den övervägande bilden är att det finns en generös inställning till

kompetensutveckling från förvaltningsens sida. Det som efterfrågas är en mer stra-

tegisk planering av kompetensutvecklingen för att kunna möta framtida behov.

Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion avseende skolledarnas arbetsförhållan-

den. Med anledning av denna inspektion har utbildningsförvaltningen upprättat en

riskbedömning av skolledarnas arbetsförhållanden utifrån fysisk, psykologiska och

social förhållanden. I bedömningen framgår riskkällor. För varje risk redovisas en

handlingsplan med åtgärder, ansvarig och när det ska vara klart och hur uppfölj-

ning och kontroll ska ske.

2.4. Omsorgsnämnden
Organisationen innehåller tre led på tjänstemannanivå. Förvaltningschef - verk-

samhetschef och enhetschefer.

Förvaltningschefen träffar sin ledningsgrupp en gång i veckan. De har en lednings-

logg som innehåller strategiska frågor och en beslutslogg som avser mer praktiska

frågor.

Respektive verksamhetschef samlar sina chefer. Ibland kan det bli allt för mycket

detaljer. Mötena är viktiga för att skapa en samsyn i viktiga frågor. Flera ger uttryck

för att det är svårt att ha ett coachande ledarskap om det är allt för många som ska

ledas.

Omsorgsförvaltningen har arbetat med en strategisk plan som bland annat tar upp

ledarskapet. Följande lyfts upp avseende ledarskapet:

 Tydligt. I en tydlig organisation vet alla var vi är och vart vi är på väg. Vi vågar

vara tydliga. När vi förmedlar ett gemensamt budskap gör vi det konsekvent, på

samma sätt i hela organisationen och med minimalt utrymmer för tolkningar.

 Engagera, inspirerande och coachande. Genom en positiv och nyfiken

inställning stimulerar vi varandra till att driva utvecklingen framåt i visionens

riktning. Vi möter individen där den är, lyssnar, förmedlar hopp och visar på

möjligheter. Hos oss är det tillåtet att göra fel ibland.
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 Grundat på helhetssyn. Vi ser och förstår hela vår egen verksamhet, delarna

och helheten, utan att gå ner för mycket på detaljnivå. Vi är intresserade av vad

som händer på en övergripande nivå och hur vår verksamhet passar in där.

 Målinriktat. Vi är fokuserade på uppdraget och resultatet.

Enhetscheferna kan ibland uppfatta att de administrativa uppgifterna tar mycket tid

i anspråk samt att stödpersoner inom administrationen inte alltid utgör det stöd

som efterfrågas.

2.5. Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen servar tekniska nämnden. Respektive avdelnings-

chef eller motsvarande ligger direkt under samhällsbyggnadschefen.

Samhällsbyggnadschefen samlar sin ledningsgrupp en gång i månaden. På dessa

möten diskuteras samordningsfrågor. Av intervjuerna framgår att närvaro inte all-

tid prioriteras. Det framhålls också att verksamheterna som sorterar under sam-

hällsbyggnadsnämnden är väldigt olika och inte allt lätt att samordna.

Enhetscheferna inom tekniska nämndens ansvarsområde är ofta föredragande i

nämnden.

Ansvarsfördelningen mellan politik och förvaltning behöver ses över för att verk-

samheten ska kunna bedrivas mer effektivt. En viktig del i detta är delegationsord-

ningen. Politiken kan bli mer tydlig i sina prioriteringar.

Styrningen av de tekniska frågorna är ibland okonventionell så till vida att frågorna

kan komma in från enskilda politiker som hört eller sett något som de anser behö-

ver rättas till.

Avdelningscheferna har inte haft något medarbetarsamtal med förvaltningschefen,

enligt de intervjuade.
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3. Revisionell bedömning

Vi bedömer att cheferna inom BUS-nämnden, omsorgsnämnden och tekniska

nämnden till största delen har förutsättningar för att utöva sitt ledarskap. Detta

grundar vi på att cheferna till stora delar har möjlighet att ta ansvar för sin verk-

samhet, de kan styra sin verksamhet och sin personal, det ges möjlighet till kompe-

tensutveckling, det finns möjlighet till delaktighet och inflytande, arbetsmängden

och tiden är hanterbar, det finns samverkansformer för chefer och dialogen med

överordnad chef fungerar i stort bra.

De delarna som vi bedömer behöver förbättras för att ledarskapet i ännu större ut-

sträckning ska bidra till effektivare verksamhet är följande:

 Målstyrningen, vad vill kommunfullmäktige och nämnderna ytterst med sin

verksamhet? Idag upplevs styrkedjan allt för vag. Vår bedömning är att denna

styrkedja bryts på enhetsnivå. Koncernledningsgruppen har identifierat denna

brist och införandet av Kompass Karlshamn ska förtydliga styrningen på olika

nivåer.

 Det blir ytterst viktigt att implementeringen av Kompass Karlshamn görs grund-

ligt så att det upplevs som ett stöd och inte en börda. Respektive chefs åtagande

kommer också att bli mer tydligt när Kompass Karlshamn införs. Idag före-

kommer inga resultatkontrakt som ledarskapspolicyn stadgar.

 Det administrativa stödet behöver utvecklas, särskilt stödet avseende IT och

ekonomi. Att det inte finns ett fungerande intranät är en brist. Vidare bör någon

form av utvecklat ledningsstödsystem övervägas för att förenkla planering och

uppföljning av verksamheten. Bättre styrsignaler och mindre av ”manuell”

handpåläggning stödjer ledarskapet.

 En tydlig bild är att det finns behov av att frigöra utrymme för framåtsyftande

strategiskt arbete för verksamheternas utveckling.

 Ansvar och roller kan tydliggöras. Detta gäller framförallt när det finns flera

ledningsnivåer. Vidare gäller detta även gränssnittet mellan det administrativa

stödet och chefernas uppdrag.

 Personalsociala undersökningar som grund för att på en övergripande nivå få

signaler om ledarskapet kan med fördel genomföras mer frekvent. Detta blir ex-

tra viktigt i samband med införandet av Kompass Karlshamn.

 När det gäller utvärdering av ledarskapet på individuell nivå bör övervägas att

utveckla särskilda gemensamma ”chefskriterier” för medarbetarsamtalet.

 Det ska göras en revidering av ledarskapspolicyn. En fråga som diskuteras är

nuvarande riktlinje om antalet medarbetare i chefsuppdraget. Vi bedömer att
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antalet medarbetare per chef måste ses i förhållande till den verksamhet som

ska ledas.

 Det behöver säkerställas att introduktionen av nya chefer genomförs med en

viss systematik.

 Kompetensutvecklingen av chefer behöver kompletteras med en från verksam-

heterna behovsstyrd utbildning som tar hänsyn till verksamhetens särart och

individens behov i förhållande till verksamhetens krav.

2014-09-26

Pär Sturesson Lisa Åberg

Projektledare Uppdragsledare
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1. Sammanfattande bedömning

PwC har på uppdrag av de förtreondevalda revisorerna i Karlshamns kommun ge-

nomfört en granskning om insyn vid privat utförd personlig assistans.

Granskningen visar att omsorgsnämnden inte har tillräcklig insyn vid privat utförd

personlig assistans. Det finns brister i nämndens kontroll av privat utförd personlig

assistans.

Vi grundar vår bedömning på att nämnden saknar skriftliga rutiner för tydlig an-

svarsfördelning och arbete med kontroll av ersättning som utbetalas för personlig

assistans till privata utförare. Det har heller inte genomförts någon stickprovskon-

troll av privat utförare. Vidare behöver rutiner tas fram för anmälan till försäkrings-

kassan om assistansersättningen används för annat än vad den är avsedd för, för

kontroll av assistans som utförs av närstående samt tillämpningen av kommunens

ansvar för tillfälliga utökningar.

På grund av bristande kontroller är möjligheterna att upptäcka fusk små. Föränd-

ringarna i lagen som trädde i kraft den 1 juli 2013 har ännu inte lett till tillräckliga

förändringar i rutiner inom förvaltningen. Nämnden måste säkerställa att de för-

ändringar som är gjorda i lagen får genomslag i förvaltningens sätt att arbeta.
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2. Inledning

Revisorerna i Karlshamns kommun har givit PwC i uppdrag att genomföra en

granskning av kommunens insyn vid privat utförd personlig assistans.

2.1. Bakgrund

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag med

målet att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Lagen

innehåller ett antal insatser i form av stöd och service. För insatsen personlig assi-

stent har kommun och stat ett delat kostnadsansvar. Kommunen kan bevilja insats

enligt LSS till den som behöver personligt stöd för sina grundläggande behov upp

till 20 timmar per vecka. Beslut fattas då av kommunens handläggare. Krävs mera

omfattande stöd för de grundläggande behoven utreds detta enligt socialförsäk-

ringsbalken (SFB) innan beslut fattas. Försäkringskassan betalar i sådant fall er-

sättning för personlig assistans för den tid som överstiger 20 timmar per vecka.

Kommunen har enligt LSS ett basansvar för insatsen personlig assistans. Med det

avses bland annat att kommunen alltid ska stå beredd att ge personlig assistans

eller bevilja ett ekonomiskt bidrag till skäliga kostnader i de fall enskilda bidragsbe-

rättigade väljer att ordna insatsen på annat sätt. Kommunen har även ansvar för

den enskildes behov av tillfälliga utökningar av assistansen, till exempel när den

ordinarie personliga assistenten är sjuk. Kostnaderna, speciellt för insatsen person-

lig assistent, har ökat och många kommuner saknar tillräcklig kontroll över utveckl-

ingen. För att motverka fusk och överutnyttjande av personlig assistans och assi-

stansersättning har ändringar och kompletteringar införts i LSS och gäller från den

1 juli 2013.

Revisorerna har i sin riskbedömning beslutat om en granskning av hur nämnden

styr och följer verksamhetens arbete med kontroll av utförd privat assistans.

2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier

Hur säkrar nämnden att det finns en ändamålsenlig organisation och tillräcklig
kontroll över det kommunala basansvaret för assistansen?

Revisionskriterier:

 Finns en fungerande organisation och ansvarsfördelning över ersättning för

personlig assistans som utbetalas till privata utförare?

 Finns riktlinjer och rutiner för tillämpning av kommunens ansvar för tillfäl-

liga utökningar?

 Finns riktlinjer och rutiner för kontroll av assistans som utförs av någon

som är närstående eller lever i hushållsgemenskap med den insatsberätti-

gade?
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 Finns rutiner för anmälan till försäkringskassan vid misstanke om att assi-

stansersättningen används för annat än vad den är avsedd för?

2.3. Metod
Granskning av bland annat följande dokument har gjorts:

 Förvaltningsjuristens skrivelse, till förvaltningen, med anledning av änd-

ring i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS

2012:961) gällande från 1 juli 2013. (2013-07-15).

 Checklista avseende privat anordnare – underlag som ska begäras in.

 KOLADA kommundatabas.

 Statistiska centralbyrån, SCB: s ”Räkenskapskapssammandrag för kom-

muner och landsting”.

 Statistik från förvaltningen avseende kostnader och antal ärenden 2009-

2014.

Intervjuer har genomförts med:

 Verksamhetschefen för myndighetsfrågor.

 Tre handläggare av LSS/ personlig assistans.

 Verksamhetschefen för utförarorganisationen LSS.

 Tre enhetschefer för personlig assistans.

Rapporten har stämts av och faktakontrollerats av förvaltningschefen och de båda

berörda verksamhetscheferna.
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3. Personlig assistans i Sverige

3.1. Ansvarsfördelning mellan kommun och för-
säkringskassan avseende personlig assi-
stans

Försäkringskassans ansvar

Försäkringskassan är ansvarig för insatsen när de grundläggande behoven bedöms

överstiga 20 timmar per vecka. När en ny brukare ansöker om personlig assistans

sker oftast ett gemensamt hembesök av handläggare från försäkringskassan och

kommunen. I vissa fall står det redan vid första hembesöket klart om ärendet ska

utredas av försäkringskassan eller av kommunen. En första bedömning görs huru-

vida de grundläggande behoven kommer att överstiga 20 timmar per vecka.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för bland annat följande:

 De första 20 timmarna av personlig assistans beviljad av försäkringskassan

(enl SFB). För dessa timmar betalar kommunen oavsett vem som utför des-

sa. Utbetalning görs till de som har tillstånd från Inspektionen för vård och

omsorg (IVO) att bedriva verksamhet, undantaget de personer som anställer

sina personliga assistenter själva och som inte har startat något kooperativ

eller assistansbolag. Kommunen har inget inflytande över dessa beslut och

inte heller någon insyn i hur dessa timmar används. Om kommunen själv

utför insatserna finns större möjlighet till insyn i hur dessa 20 timmar an-

vänds.

 För tillfälliga utökningar som t ex semesterresor och vid sjukdom.

 För hela de ärenden, med tillhörande kostnader, där försäkringskassan inte

anser att kriterierna är uppfyllda för att bevilja insatser enligt SFB (fler än

20 timmar grundläggande behov per vecka).

3.2. Kontroll över ersättning för personlig assi-
stans som utbetalas till privata utförare

Den 1 juli 2013 trädde ett antal lagändringar i kraft som ger kommunen och försäk-

ringskassan ökade möjligheter till kontroll över ersättning för personlig assistans

som utbetalas till privata utförare. Bland annat infördes regler om anmälan till In-

spektionen för vård och omsorg (IVO) och försäkringskassan samt möjligheter för

kommunen att göra hembesök i de fall assistansen utförs av någon som är närstå-

ende till den assistansberättigade.
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4. Iakttagelser
Organisation, handläggning och uppföljning

Det finns riktlinjer för bedömningen av insatser enligt LSS som har antagits av om-

sorgsnämnden. Vidare har förvaltningen upprättat skriftliga rutiner för utrednings-

arbetet. Av rutinerna och våra intervjuer framgår att handläggarna alltid arbetar två

och två vid utredning gällande personlig assistans. Handläggarna använder sig utav

ett bedömningsinstrument som tagits fram av försäkringskassan. Utredningen

kompletteras med en ADL-bedömning som görs av arbetsterapeut.

Handläggarna upplever ibland att det finns viss påtryckning under handläggnings-

fasen främst när det gäller privata utförare som kan agera aggressivt mot dem. Den

enskilde kan redan i inledningsskedet ha med sig både planerad utförare och flera

fullmakter. Ärenden med tolk kan ibland innebära vissa svårigheter då handlägga-

ren inte pratar direkt med den enskilde. Det händer också att tolkar lägger sig i

handläggningen i istället för att översätta.

Det saknas skriftliga rutiner för uppföljning både om fattade beslut verkställs och

om behovet har förändrats. Enligt verksamhetschefen för myndighetsfunktionen

görs uppföljningar av pågående LSS-ärenden av kommunens handläggare med

ettårs- eller tvåårsintervaller. De intervjuade enhetscheferna från utförarorganisat-

ionen anser dock att uppföljningar av pågående assistansärenden bör förändras och

genomföras mer regelbundet.

4.1.1. Bedömning
Vi bedömer att de skriftliga rutinerna behöver kompletteras med rutiner för upp-

följning av pågående assistansärenden.

De hot som ibland finns måste tas på största allvar då detta kan påverka både hand-

läggare och beslut på ett negativt sätt.

4.2. Finns en fungerande organisation och an-
svarsfördelning för kontroll av ersättning
för personlig assistans som utbetalas till
privata utförare?

Det saknas skriftliga rutiner och tydlig ansvarsfördelning gällande kontroll av den

assistans kommunen betalar ut till privata utförare. Det har heller inte genomförts

stickprovskontroll av privat utförare.

Av våra intervjuer framgår att enhetscheferna inom utförarorganisationen gör vissa

kontroller. När en privat anordnare anlitas begär berörd enhetschef in nedanstå-

ende dokument:

 Tillstånd från IVO.
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 Fullmakt mellan brukare och anordnare.

 Avtal mellan brukare och anordnare.

 Kopia på beslut från SFB eller LSS.

När kommunen debiteras för utförd assistans, kontrolleras att de debiterade tim-

marna överensstämmer med de beviljade timmarna. Däremot genomförs inga kon-

troller om timmarna verkligen har utförts eller inte.

4.2.1. Bedömning
Vi bedömer att nämnden saknar en fungerande organisation och ansvarsfördelning

för kontroll av den ersättning för personlig assistans som utbetalas till privata utfö-

rare. Vi grundar vår bedömning på att det saknas skriftliga rutiner för arbetet och

en tydlig ansvarsfördelning. Vi bedömer vidare att kontrollerna av utförd assistans,

gällande de 20 första timmarna, är bristfälliga. Risken att upptäcka fusk, t.ex. icke

utförda assistenttimmar, från kommunens sida är små. En förbättrad kontroll av

om debiterade timmar verkligen har utförts behövs.

En tydligare uppdelning av ansvar när det gäller kontroller mellan myndighets-

funktionen och den kommunala utförarorganisationen behövs. Idag är gränserna

till viss del otydliga. Enligt upprättad checklista skall enhetscheferna inom utförar-

organisationen vara ansvarig för insamlande av uppgifter även när andra, än kom-

munen, är utförare. Det bedöms som tveksamt att den kommunala utförarorgani-

sationen har detta myndighetsansvar.

4.3. Finns riktlinjer och rutiner för tillämpning
av kommunens ansvar för tillfälliga utök-
ningar?

Det saknas skriftliga riktlinjer och rutiner för tillämpningen av kommunens ansvar

för tillfälliga utökningar. Av våra intervjuer framgår att när den enskilde ansöker

om utökning gör handläggaren en bedömning huruvida utökningen ryms inom re-

dan beviljade timmar. I annat fall görs en prövning av behovet.

4.3.1. Bedömning
Nämndens ledningssystem bör kompletteras med skriftliga rutiner för tillämpning-

en av kommunens ansvar för tillfälliga utökningar.

4.4. Finns riktlinjer och rutiner för kontroll av
assistans som utförs av någon som är när-
stående eller lever i hushållsgemenskap med
den insatsberättigade?

Det saknas riktlinjer och rutiner för kontroll av assistans som utförs av närstående.

Förvaltningen betalar ut ersättning till utförare utan att någon särskild kontroll

görs. Kontrollen är enligt de intervjuade dålig. Det tas upp att rätten till att göra

hembesök bör tillämpas.
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4.4.1. Bedömning
Det måste bedömas som angeläget att kontrollen tillämpas enligt ändringarna i la-

gen. Kontroll av om timmarna verkligen utförs och av vem bör regelbundet genom-

föras.

4.5. Finns rutiner för anmälan till försäkrings-
kassan vid misstanke om att assistanser-
sättningen används för annat än vad den är
avsedd för?

Enligt ändringarna i lagen föreligger en anmälningsplikt vid misstanke om fusk. Det
saknas rutiner för förfarandet vid anmälan. Ansvaret att anmäla har fördelats i de-
legationsordningen och åvilar respektive handläggare i samråd med enhetschef.

4.5.1. Bedömning
Det är en brist att det saknas skriftliga rutiner för anmälan till försäkringskassan

om assistansersättningen används för annat än vad den är avsedd för. Sådana bör

upprättas och föras in i nämndens ledningssystem.

2015-03-03

Fredrik Ottosson Lisa Åberg

Projektledare Uppdragsledare
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Bilaga -kostnadsutveckling

Betydande kostnadsskillnader finns mellan olika kommuner avseende den person-

liga assistansen. Ansvar har under senare år förskjutits från försäkringskassan till

kommunerna.

2009-2013

Kostnadsutveckling för kommunerna totalt +50 %

-varav ingår ökat antal brukare +16 %

-varav ökat antal timmar i snitt per ass. ärende och vecka 31 till 42 tim

Kostnad för personlig assistans enligt LSS/SFB exklusive ersättning

från försäkringskassan kr per invånare 0-64 år:

2009 2013 Rangordning kostnader för

landets kommuner 2013

Landet 1 120 1 378

Blekinge 1 050 1 288

Olofström 1 422 1 994 243

Karlshamn 1 303 1 954 239

Sölvesborg 934 1 226 139

Ronneby 929 680 25

Karlskrona 662 586 11

Karlshamn ligger på index 141,8 mot riket (som ovägt är 100). Blekinge har index

93,5.

Kommunens ekonomiska utfall 2009-2014

Enligt, av förvaltningens ekonom och verksamhetschef LSS, lämnade uppgifter:

ÅR LSS an-

tal pers.

assistans

1 okto-

ber resp.

år

LSS kom-

mun utfall

tkr

SFB antal

pers.ass.

SFB försäk-

ringskassan

utfall tkr

TO-

TALT

antal

LSS

och

SFB

TO-

TALT

tkr

2009 12 4 017 59 22 117 71 26 134

2010 18 5 825 58 22 980 76 28 805

2011 20 8 849 57 18 790 77 27 639

2012 20 11 013 52 21 161 72 32 174

2013 30 15 107 47 17 546 77 32 653

31 okt 2014 29 14 712 47 16 659 76 31 371
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31 dec 2014 * 17 600 **

* uppräknat med genomsnittet per månad för 2014 eller med 1 471 mnkr x 2 måna-

der.

** svårt att skatta då försäkringskassan har redovisat negativt resultat i december

månad samtliga år, undantaget 2011.

Försäkringskassans antal assistansärenden och kostnadsutveckling har under åren

2009-2014 varit svagt nedåtgående.

Enligt verksamhetschefen för utförarorganisationen är antalet ärenden

per 2014-12-05 följande:

Antal ärenden -varav LSS -varav SFB

TOTALT 81 35 46

- varav kommunalt

utförande

42 23 19

- varav privata

utförare

39 12 27
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Karlshamns kommun har en investeringsbudget som uppgår till ca 479 mnkr för 

åren 2014-2016 inkl VA.  Detta har uppmärksammats i revisorernas riskbedömning. 

1.2. Revisionsfråga 
Bedriver tekniska nämnden investeringsprojekten ändamålsenligt och med 

tillräcklig intern kontroll? 

1.3. Revisionskriterier 
 Finns dokument, regler och riktlinjer, för investeringsverksamheten och har 

de tillämpats? 

 Finns tillräckliga underlag för beslut om investering? 

 Upprättas ändamålsenliga projektorganisationer med tydliga roller för 

ansvar och befogenheter, och med en tillräcklig planering och intern 

kontroll?  

 Sker upphandling i enlighet med gällande lagstiftning och andra relevanta 

styrdokument? 

 Finns en projektbudget och redovisning som ger tillräcklig information? 

 Finns tillräckliga rutiner för rapportering och dokumentation av 

investeringsprojektens genomförande? 

 Finns rutiner med tillräcklig kontroll för att hantera väsentliga avvikelser i 

exempelvis tid, utförande och ekonomi, under ett projekts genomförande? 

 Sker uppföljning av investeringsprojekten i förhållande till ursprunglig 

planering, kalkyl och tidplan? 

 Finns rutiner som säkerställer att kommunens intresse tillvaratas under 

garantitid och tiden därefter? 

1.4. Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer 

har genomförts med tekniska nämndens presidium, ansvariga chefer, projektledare 

och ekonom. Verifierande granskning har skett genom två färdigställda projekt; 

Asarums bildningscenter (numera kallat Stenbackanavet) avseende huvudsakligen 

nybyggnation av skolbyggnad, samt VA Tärnö, avseende utbyggnad vatten och 

avlopp i skärgården.  

Rapporten har varit föremål för sakgranskning av fastighetschefen och VA-chefen. 
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2. Styrande dokument 

2.1. Reglemente för tekniska nämnden 
I reglementet för tekniska nämnden framgår att nämnden genomför ny-, om- och 

tillbyggnad av fastigheter och anläggningar inom tilldelad ekonomisk ram. Vidare 

att avge yttrande över nämnders förslag av lokalbehov såväl vid nybyggnad som 

ändringsåtgärder. Efter beslut om anvisade medel för byggnadsärende svara för att 

beslut verkställs. 

Till berörd nämnd, kommunstyrelse och i förekommande fall kommunfullmäktige 

anmäla eventuella avvikelser från upprättade planer samt söka samråd om hur 

avvikelsen ska hanteras. 

Under rubriken generellt framgår bland annat att nämnden aktivt ska samverka 

med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt över nämnden, samt att 

medverka till att avvägningar mellan behov och resurser grundas på bästa möjliga 

beslutsunderlag. 

2.2. Delegationsordning för tekniska nämnden 
Av delegationsordningen, antagen oktober 2014, framgår att nämnden fattar beslut 

om inköp över tröskelvärdet vid inköp som avser eget verksamhetsområde. Under 

tröskelvärdet, men ej vid direktupphandling, är upphandlingschefen delegat. 

Dessförinnan gällde följande: 

Vid köp av entreprenad över 25 basbelopp fattar nämnden beslut. Upp till denna 

gräns är förvaltningschefen delegat med rätt att vidaredelegera. 

Nämnden beslutar vid köp av vara eller tjänst över 10 basbelopp. Under denna 

gräns är förvaltningschefen delegat med rätt att vidaredelegera. 

För upphandling av VA-verksamhet är förvaltningschefen delegat med rätt att 

vidaredelegera upp till 15% av tröskelvärdet (ca 540 tkr). 

2.3. Upphandlings- och inköpspolicy 
Övergripande mål med upphandling behandlas. Bland annat framgår att 

upphandlingen ska präglas av en helhetssyn, med avseende på den yttre miljön och 

arbetsmiljön. Det framgår att upphandlingsfunktionen är centraliserad.  

I riktlinjerna till policyn framgår att upphandling av byggnadsentreprenader 

genomförs av respektive förvaltning i enlighet med gällande delegationsordning. 

2.4. Reglemente för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning 

Det finns i dokumentet ingen särskild reglering av beredningsprocessen för ett 

investeringsäskande. Under avsnittet budgetuppföljning framgår att detta ska ske 
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februari, april, maj, augusti, september och november. Budgetuppföljningen 

omfattar även investeringsbudgeten. 

2.5. Riktlinjer för investeringar och leasing 
Av riktlinjerna framgår att varje investeringsprojekt ska ha en projektkod. När ett 

projekt är slutfört ska det slutredovisas. I slutredovisningen ska en efterkalkyl ingå. 

Rapportering ska ske till den som beslutat om investeringen. Då investeringen sker 

på beställning från annan nämnd lämnas slutredovisningen också till beställaren. 

Av riktlinjerna framgår även att ränta kan påföras en investering om den löper över 

längre tid. Investeringsprojektets utgift ska vara lägst 100 mnkr, och det är verklig 

räntekostnad som kan aktiveras. 

I oktober 2014 fattades beslut om att anläggningstillgångar som består av 

betydande komponenter med väsentligt olika nyttjandetider ska fördelas på 

komponenter (exempelvis stomme, tak och installationer). En projektgrupp är 

tillsatt. Arbetet ska vara avslutat till bokslut 2015. 

Vidare framgår att kommunstyrelsen har delegation på att lämna startbeslut på 

begäran av nämnd/styrelse för investeringsprojekt överstigande 7 mnkr, samt att 

vid samma beloppsgräns lämna godkännande till entreprenadavtal. 
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3. Iakttagelser 

3.1. Riktlinjer för investeringsverksamheten 
Riktlinjer och annan styrning för investeringsverksamheten återfinns i en rad 

dokument. Reglemente, delegationsordning, upphandlings- och inköpspolicy, 

reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning, samt riktlinjer för investering 

och leasing (se under 2.1-2.5).  

Av intervjuerna framgår att ansvariga tjänstemän har god kännedom om de 

dokument som är styrande för investeringsverksamheten. 

Det finns inget särskilt dokument som reglerar en investeringsprocess. Inte heller 

av nämnden särskilt framtagna rutiner och riktlinjer för byggprojekt.  

I kommunens intranät finns en mall för investeringskalkyl som ska användas i 

budgetprocessen. Förutom investeringsutgiften ska investeringens driftpåverkan 

redovisas. 

3.1.1. Bedömning 

Vi bedömer att kunskapen om de styrande dokumenten är god hos de ansvariga 

tjänstemännen. 

Vi kan dock konstatera att utifrån den vid tidpunkten gällande delegationsordning 

saknas beslut i nämnden om att genomföra upphandling för VA Tärnö. 

Upphandlingen hanterades som ett informationsärende. 

I övrigt bedömer vi att de styrande dokumenten till väsentliga delar har tillämpats. 

Vi bedömer vidare att tekniska nämnden bör fatta beslut om ett särskilt dokument 

som reglerar och stödjer hur ett investeringsprojekt ska bedrivas. Där ansvar, roller, 

projektets olika faser, kalkyler, budget, uppföljning och utvärdering behandlas. 

Dokumentet bör redovisa även vilka andra kommunala styrdokument som är 

tillämpliga och klargör nämndens förväntningar på tjänstmannaorganisationen vad 

avser hur processen bedrivs och rapporteras.   

3.2. Underlag för beslut om investering 
Asarums Bildningscenter (Stenbackanavet) 

Förstudiefasen startade redan år 2007. Det är den facknämnd som har behov av 

investeringen, i det här fallet nämnden för barn, ungdom och skola (BUS), som har 

att initiera och påbörja processen. I detta skede upprättades en arbetsgrupp med 

representanter från utbildningsförvaltningen och fastighetsavdelningen, samt även 

med stöd av externa konsulter. Från början var inriktningen att bygga om befintlig 

byggnad, men efterhand ansågs alternativet att riva och bygga nytt vara det mest 

fördelaktiga. Under år 2011 togs handlingar fram för att genomföra en upphandling 

av en totalentreprenad. I arbetet har ingått att anpassa byggnaden till de 
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ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutat om, avseende såväl 

investeringsutgift som driftpåverkan. 

BUS-nämnden har haft att bevaka att medel för investeringen budgeteras och att 

begära startbesked för investeringen.  

År 2011 flyttades drygt 5 mnkr i projekteringsmedel över till tekniska nämnden för 

att ta fram underlag till kommande upphandling. I oktober 2011 godkände tekniska 

nämnden handlingarna inför upphandlingen. År 2012 flyttades resterande medel 

över för genomförande av byggnadsentreprenaden. Startbesked erhölls från 

kommunstyrelsen. Direkt därefter påbörjades byggprocessen i tekniska nämnden. 

I samband med tekniska nämndens övertagande av projektet reviderades tidplanen. 

Projektet startade (etapp 1) med bland annat markarbeten och angöring till platsen.  

Etapp  2, den ”stora” ombyggnadsetappen start, beräknades till juni 2012 med 

sluttid juni 2014. Etapp 3, gymnastiksalen, beräknades till juni 2014 med sluttid 

januari 2015. I planen framgår även plan för förbesiktningar och slutbesiktningar. 

Vidare beskrivs evakuering av befintliga lokaler. 

Den investeringskalkyl som presenterats i beslutsprocessen är uppställd enligt den 

mall som finns att tillgå via kommunens intranät. Kalkylen upptar 

investeringsutgiften netto och för kommunen driftpåverkande intäkter och 

kostnader. Av reviderad kalkyl, mars 2012, framgår att byggnationens investering 

bedöms till 190,2 mnkr, medan driftkalkylen, inkl kapitalkostnader, visar på en 

nettokostnad om 18,7 mnkr. Totalt beräknas driftkostnaden öka med 9,7 mnkr i 

förhållande till tidigare kostnader, vilket är inom beslutad godkänd skillnad 

(Kommunfullmäktige §87/2010). 

Investeringsutgiften anges som ett ackumulerat belopp där investeringsutgifter som 

projekteringskostnader, byggledning och kontroll, byggentreprenaden 

(totalentreprenad), samt byggherrens reserv för eventuella tillkommande utgifter 

inte framgår.  

VA Tärnö 

Till grund för beslut om utbyggnad av VA till Tärnö låg en särskild VA-utredningen 

för Karlshamns skärgård. Kommunstyrelsen, med uppdrag till kommundirektören, 

var initialt drivande i projektet.  

I december 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om att uppdra åt tekniska 

nämnden att anlägga VA-ledningar till Tärnö och förhandla med fastighetsägarna 

på Tärnö om bildande av samfällighet.  

Av beslutsprocessen framgår att investeringens utgifter ska finansieras genom 

anslutningsavgifter. Förhandling skedde parallellt med förberedelserna, men 

projektet startade inte, enligt uppgift från VA-chefen, förrän finansieringen var 

säkerställd. 

Beslut om att upphandla projektet fattades aldrig av tekniska nämnden. Nämnden 

informerades av tjänstemannaorganisationen om upphandlingen i februari 2013. 
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Tekniska nämnden sökte i kompletteringsbudget medel för utbyggnaden (februari 

2013). Kalkylen redovisas till 6,6 mnkr och delas på anbud, projektering, 

byggledning och kostnad för befintlig ledning som ska belasta Tärnö. Någon reserv 

för ändrings- och tilläggsarbeten finns inte redovisad inom ramen. 

3.2.1. Bedömning 

Inom ramen för granskningen har inte någon bedömning skett av det underlag som 

låg till grund för BUS-nämndens behov och hur detta behov låg till grund för den 

initiala beslutsprocessen. Tekniska nämnden har under processen varit en av 

aktörerna i framtagandet av beslutsunderlag, tekniska förutsättningar och 

ekonomiska kalkyler. BUS-nämnden har varit den ”äskande” nämnden. Besluten 

har fattats av kommunfullmäktige. Vi bedömer att såväl investeringsutgift som 

investeringens driftpåverkan på ett tydligt sätt lyfts fram i beslutsprocessen.  

Vi anser dock att investeringsutgiften i ett stort projekt bör fördelas på åtminstone 

projekteringskostnader, byggledning, kontroll, byggentreprenaden 

(totalentreprenad), byggherrens reserv för eventuella tillkommande utgifter, 

avgifter och anslutningar, samt den ränta som beräknas aktiveras. Detta ökar 

projektets transparens och interna kontroll. Den löpande uppföljningen och 

slutredovisningen bör ske med denna fördelning. 

Enligt uppgift från kommunens ekonomichef pågår arbete med att utveckla mallar 

och anvisningar för kalkyler till grund för investeringsbeslut, där projektens utgift 

överstiger 7 mnkr.  

Vi bedömer att underlagen för beslut VA Tärnö varit tillräckliga då finansieringen 

säkerställts gentemot den samfällighet som bildats. En reflektion i sammanhanget 

är att en bedömd investeringsutgift kunde lyfts fram tidigare i budgetprocessen för 

2013. Nu togs beslutet i samband med kompletteringsbudgeten. Skattekollektivets 

finansiering var dock begränsad och budgetbeslutet utgjorde i första hand en fråga 

om projektets likviditet. 

Beslutet om att genomföra själva upphandlingen borde enligt den då gällande 

delegationsordningen ha fattats av tekniska nämnden. 

3.3. Projektorganisation 
Asarums Bildningscenter (Stenbackanavet) 

Fastighetsavdelningen har organiserat projektet genom att fastighetschefen haft 

rollen som beställarens ombud. Beställarens ombud har inte haft någon 

beloppsgräns i fråga om att fatta beslut om ändrings- och tilläggsarbeten inom 

ramen för entreprenaden.  

Som projektledare har externt anlitad konsult engagerats. Vidare har 

fastighetsavdelningen haft en kvalitetsansvarig som tillika svarat för kontrollen av 

bygg. Kontroll/sakkunnig har funnits inom VVS och El/tele. Vidare har det även 

funnits en brukarrepresentant från utbildningsförvaltningen.  

Beställarens ombud, projektledaren och brukarrepresentanten har regelmässigt 

närvarat vid byggmötena. 
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Ett 40-tal byggmöten har genomförts. Vid fråga om ÄTA (ändrings-, tilläggs och 

avgående arbeten) har dessa hanterats i separat ordning, med representanter från 

byggherren och byggnadsentreprenörer.  

Fastighetschefen har varit projektets beslutsattestant. Medarbetare på 

fastighetsavdelningen har varit mottagningsattestant. Det har inte funnits några 

beloppsgränser, vid vilken nivå ytterligare beslutattestant har krävts. Det krävs två 

attestanter (besluts- och mottagningsattest) för att betalning ska ske. 

VA Tärnö 

Extern konsult, genom ramavtal för byggledartjänster, har varit projektledare och 

beställarens ombud. VA-chefen och två ingenjörer från VA-avdelningen har löpande 

deltagit i byggmöten.  

Byggstarten skedde i februari och sista byggmötet avhölls i september. Totalt hölls 

under perioden 12 byggmöten. 

VA-chefen har varit projektets beslutsattestant. Vissa fakturor har beslutsattesterats 

av förvaltningschefen, med VA-chefen som mottagningsattestant. Det krävs två 

attestanter (besluts- och mottagningsattest) för att betalning ska ske. 

3.3.1. Bedömning 

Vi bedömer att de upprättade projektorganisationerna fungerat väl för projektens 

genomförande. 

Vi anser dock att det bör övervägas att i delegationsordningen (och i eventuella 

riktlinjer för investeringsverksamheten) besluta om en beloppsgräns för när 

godkännande av ett ändrings- och tilläggsarbete ska godkännas av överordnad. 

För att ytterligare stärka den interna kontrollen i stora investeringsprojekt bör 

övervägas beloppsgräns vid vilken ytterligare en beslutsattestant krävs för att 

betalning ska ske.   

3.4. Upphandling 
Asarums Bildningscenter (Stenbackanavet) 

Förfrågningsunderlaget upprättades av fastighetsavdelningen med konsultativt 

stöd. Upphandlingen genomfördes som en totalentreprenad och enligt lagen om 

offentlig upphandling, LOU, som en upphandling över tröskelvärdet för 

byggentreprenader. 

Genomförd upphandling har inom ramen för granskningen följts upp genom 

anbudsöppningsprotokoll, anbudsutvärderingen och tilldelningsbeslutet. Tre anbud 

inkom och samtliga utvärderades. Lägsta anbudspris antogs efter att 

kommunstyrelsen i mars 2012 fattat beslut om att teckna kontrakt. 

Av beslutet framgår att anbudet ryms inom budget. Någon beloppsmässig avvikelse 

från kalkylen anges inte. 

Upphandling av konsulter och andra tillkommande kostnader har inte granskats. 
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VA Tärnö 

En extern konsult har projekterat ledningar och pumpstationer. 

Förfrågningsunderlaget upprättades tillsammans med upphandlingsenheten. 

Upphandlingen genomfördes som en förenklad upphandling enligt 

försörjningslagen, LUF.  Genomförd upphandling har inom ramen för granskningen 

följts upp genom anbudsöppningsprotokoll, anbudsutvärderingen och 

tilldelningsbeslutet. Förhandling skedde med båda anbudsgivarna utifrån 

ekonomiska skäl, där sidoanbud inkom och utvärderades jämte ursprungligt anbud.  

Upphandling av konsulter och andra tillkommande kostnader har inte granskats. 

3.4.1. Bedömning 

Vi bedömer att det funnits rutiner för att genomföra upphandling av 

entreprenaderna i enlighet LOU och LUF. 

3.5. Projektbudget och redovisning 
Asarums Bildningscenter (Stenbackanavet)  

Den projektbudget som upprättats innehåller en unik projektkod. 

Investeringsutgiften har inte fördelats på olika ”aktiviteter” utan innehåller endast 

ett för hela investeringen ackumulerat belopp.   

All redovisning i projektet sker på samma projektkod som budgeten. Därutöver sker 

redovisning på kostnadsslag.  

Beslutsattestanten och projektledaren har i sidoordnad redovisning följt projektets 

kostnader utifrån betalningsplaner och ändrings- och tilläggsarbeten.  

Det finns i ekonomisystem ingen särredovisning av tillkommande kostnader för 

ändrings- och tilläggsarbeten.  

VA Tärnö 

En projektbudget har upprättas i redovisningssystemet och innehåller endast ett 

ackumulerat belopp. Redovisning sker på en för projektet unik kod. Därutöver sker 

redovisning på kostnadsslag. 

Det finns i redovisningen ingen särredovisning av tillkommande kostnader för 

ändrings- och tilläggsarbeten. 

3.5.1. Bedömning 

Vi anser att investeringsprojektens budget och redovisning behöver utvecklas för att 

utgöra ett bättre stöd.  Budget och redovisning bör kodas med aktiviteter för 

åtminstone projekteringskostnader, byggledning, kontroll, byggentreprenaden1, 

byggherrens reserv för eventuella tillkommande utgifter, avgifter och anslutningar, 

samt den eventuella ränta som beräknas aktiveras. Detta ökar projektets 

                                                             
1 I och med införandet av komponentavskrivningar (se under 2.5) behöver även redovisningen på 
kostnadsslag utvecklas för att ge ett stöd till investeringsutgiftens fördelning på väsentliga 
komponenter med olika livslängd. En projektgrup har tillsatts för att arbeta med införandet av 
komponentavskrivningar i kommunen. Arbetet ska vara avslutat till bokslut 2015. 
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transparens och interna kontroll. Den löpande uppföljningen och slutredovisningen 

sker med denna fördelning. 

3.6. Rutiner för rapportering och dokumentation 
Asarums Bildningscenter (Stenbackanavet) 

Kommunstyrelsen fattade i mars 2012 beslut om att uppdra åt tekniska nämnden 

att fortlöpande lämna redovisning till kommunstyrelsen avseende byggnationen. 

Beslutet preciserar inte när och med vilken detaljeringsgrad rapporteringen ska ske. 

Tekniska nämnden fattade beslut att projektets rapportering ska ske kvartalsvis och 

att budgetavvikelser rapporteras snarast möjligt. Nämnden har inte preciserat 

rapporterings innehåll, utan överlåtit att avgöra rapporteringens innehåll till 

tjänstemannaorganisationen. 

Av tekniska nämndens protokoll framgår återkommande redovisningar, 3-4 per år, 

samt vid delårsrapport och årsredovisning. Rapporterna sker genom korta 

tjänsteskrivelser om var projektet befinner sig utifrån fastställd plan. 

Fastighetschefen föredrar dessa muntligt. Uppföljningarna delges även 

kommunstyrelsen. Fastighetschefen har även haft återkommande muntliga 

föredragningar i kommunstyrelsen. 

Den ekonomiska utvecklingen redovisas med projektets budget ställt mot utfall. 

Någon prognos, utöver bedömningen att projektet hålls inom lämnad budgetram, 

anges inte.   

År 2013 var investeringsprojektets rapportering av ekonomi, tidplan och utförande 

med som ett moment i tekniska nämndens internkontrollplan. I uppföljningen av 

planen noteras att projektet blivit återrapporterat.  

I anvisningar till årsredovisning och delårsrapport framgår att investeringar med 

belopp över 5 mnkr särskilt ska redovisas. Med denna särskilda redovisning avses 

en verbal beskrivning av om hur projektet utvecklas utifrån ekonomiska 

förutsättningar, tidplan och kvalité. De verbala kommentarerna är korta och följer 

ingen särskilt bestämd struktur. Den ekonomiska redovisningen sker genom att 

årets budget och utfall redovisas jämte projektets totala budget och utfall. Någon 

prognos för slutligt utfall redovisas inte. 

I delårsrapport för 2014 framgår bland annat att byggnationen fortgår enligt 

uppgjord tidplan.  Att skolbyggnaden och bibliotek slutbesiktigades i somras (år 

2014) och att inflyttning skett. Att idrottshallen och delar av den yttre miljön ska stå 

klart i december 2014. Bedömningen är att projektet hanteras inom budgeterade 

förutsättningar. 

Inom projektet finns en dokumentation avseende byggmötesprotokoll, hantering av 

ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten, samt besiktningar och uppföljning av 

genomförda åtgärder utifrån dessa. 

VA Tärnö 

Projektet bedrivs huvudsakligen under första halvåret 2013. Nämnden erhåller 

-�369�-



 

Karlshamns kommun 10 av 14 
PwC 

under våren 2013 fortlöpande information om hur projektet utvecklas. Även under 

hösten 2013 sker rapportering vid ett par tillfällen. Slutrapportertering sker i 

augusti 2014. Rapporteringen följer ingen av nämnden bestämd struktur vad avser 

innehåll, men upptar för projektet en övergripande information om tidplan och hur 

inkoppling till nätet fortskrider. 

Årsredovisningen 2013 eller delårsrapporten för 2014 innehåller ingen specifik 

verbal redovisning av projektet. I den ekonomiska sammanställningen över 

investeringsprojekt överstigande 5 mnkr återfinns projektet. 

Inom projektet finns en dokumentation avseende byggmötesprotokoll, 

ekonomimöte där hantering av ÄTA-arbete ingår, samt besiktningar och 

uppföljning av genomförda åtgärder utifrån dessa. 

3.6.1. Bedömning 

Vi bedömer att återkommande rapportering skett till nämnden huvudsakligen i 

enlighet utifrån de direktiv som nämnden gett för rapporteringen. 

Vi anser att nämnden aktivt bör ta ställning till vilka krav som ska ställas på 

rapporteringens utformning.  

Vi bedömer att projekten dokumenteras väl i byggmötesprotokoll, förteckningar av 

ÄTA-arbeten, samt uppföljning av åtgärder i samband med besiktningar. 

3.7. Rutiner för väsentliga avvikelser 
Asarums Bildningscenter (Stenbackanavet) 

Projektet har till väsentliga delar bedrivits inom planerade förutsättningar. Den 

största oförutsedda avvikelsen var att hantera förorenade jordmassor. Detta 

rapporterades tidigt i projektet, men innebar ingen justering av projektet avseende 

tid för ianspråktagande eller justering av budgetram. 

Av intervjuerna framgår att projektets budget prövas vid varje 

kompletteringsbudget. För Asarums bildningscenter reducerades budgeten i tidigt 

skede med ca 5 mnkr. Upphandlingen av totalentreprenaden uppges ligga till grund 

för justeringen. 

Av intervjuerna framgår att det alltid sker ett aktivt arbete i samband med 

kompetteringsbudgeten, vad avser att pröva om kvarstående budgetmedel är 

nödvändiga eller tillräckliga. 

VA Tärnö 

Projektet har huvudsakligen bedrivits inom planerade förutsättningar. En extra 

investeringsutgift på 500 tkr för uppgradering av teknikanläggning tillkom, vilken 

redovisades först i samband med projektets slutredovisning. Denna utgift redovisas 

som en kostnad för hela VA-kollektivet. 
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3.7.1. Bedömning 

Vi bedömer att de projektorganisationer och tillämpade rutiner som har funnits för 

projektens genomförande, även säkerställt hantering av väsentliga avvikelser i 

tidplan, utförande och ekonomi.  

Det är bra att en aktiv avstämning av budgetförutsättningarna sker i samband med 

kompletteringensbudgeten. Vi anser, vid större investeringsprojekt, att en 

avstämning och i förekommande fall budgetjustering regelmässigt även bör göras 

direkt efter att entreprenadens upphandling är genomförd. Därigenom erhålls en 

budget som tydligare ger signaler om eventuella avvikelser, vilket stärker den 

interna kontrollen i projektet. 

3.8. Genomförd uppföljning i förhållande till 
ursprunglig planering 

Asarums Bildningscenter (Stenbackanavet) 

Projektets slutrapportering bestämdes i december 2014 till att ske i februari 2015. 

Slutredovisningen har därefter justerats till att ske i mars.  

Av intervjuerna och protokoll framgår att nämnden inte ställt några särskilda krav 

på slutrapporteringens utformning. 

Enligt preliminär uppgift från fastighetschefen beräknas att projektets slutkostnad 

understiger budget med ca 7 mnkr. Budgeten uppgår till ca 186 mnkr, exkl 

inventarier. ÄTA-arbeten bedöms preliminärt sammantaget uppgå till ca 10 mnkr, 

vilket är något under ursprunglig bedömning. Av ursprunglig kalkyl framgår att 

räntekostnad ingår som investeringsutgift i projektet. Någon ränta har inte 

aktiverats i projektet. ÄTA-arbeten och ej aktiverad ränta bidrar starkt till den 

positiva avvikelsen. 

VA Tärnö 

Projektet slutredovisades i tekniska nämnden i augusti 2014 (kommunstyrelsen för 

kännedom i september). Den totala investeringsutgiften redovisades till 7,0 mnkr 

och inkomsterna till 6,5 mnkr. Avvikelsen hänfördes till en nödvändig 

kvalitetsförbättring för VA-kollektivet.  

Slutredovisningen beskriver det utförda arbetet och hur avtalsförhållandet ser ut 

med samfälligheten. 

Den ekonomiska redovisningen sker summariskt och är inte transparent mot 

projektets ursprungliga kalkyl. 

Projektets kostnader för ÄTA-arbeten har varit begränsade. 

3.8.1. Bedömning 

Vi bedömer att genomförd slutredovisning för VA Tärnö ger en bra sammanfattning 

över projektet, men att den ekonomiska redovisningen kunde varit mer transparent. 
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3.9. Rutiner för bevakning av garanti 
Asarums Bildningscenter (Stenbackanavet) 

Fastighetsavdelningen tillämpar som rutin att genomföra garantibesiktningar efter 

såväl två som fem år. På servicemöten tas löpande fel upp. Rutinen är sådan att 

byggnadsentreprenören alltid kontaktas för att avhjälpa fel under garantitiden. 

VA Tärnö 

Av intervjuerna framgår att organisationens storlek, relativt liten med enkla 

kontaktvägar och återkommande möten, gör att det finns en stor medvetenhet hos 

driftpersonalen om vad som gäller avseende garantitider vid genomförda 

nyinvesteringar. 

3.9.1. Bedömning 

Vi bedömer att rutinerna är tillräckliga för att bevaka att kommunens rätt tillvaratas 

under garantitiden.  
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4. Sammanfattande revisionell 
bedömning 

Bedriver tekniska nämnden investeringsprojekten ändamålsenligt och med 

tillräcklig intern kontroll? 

Vi bedömer att tekniska nämnden till stora delar bedriver 

investeringsprojekten ändamålsenligt. Vi bedömer att den interna kontrollen 

bör utvecklas. 

Vi anser att tekniska nämnden bör fatta beslut om ett särskilt dokument som 

reglerar och stödjer hur ett investeringsprojekt ska bedrivas. Där ansvar, 

roller, projektets olika faser, kalkyler, budget, uppföljning och utvärdering 

behandlas. Dokumentet syftar till att klargöra nämndens förväntningar på 

tjänstmannaorganisationen vad avser hur processen bedrivs och rapporteras 

både vad avser verksamhetsrelaterade aspekter som ekonomiska.   

Vi anser vidare att investeringsutgiften i ett stort projekt, i budget och 

uppföljning, bör fördelas på åtminstone projekteringskostnader, 

byggledning, kontroll, byggentreprenaden2, byggherrens reserv för 

eventuella tillkommande utgifter, avgifter och anslutningar, samt den ränta 

som beräknas aktiveras.  

Vi anser att en avstämning och i förekommande fall budgetjustering regelmässigt 

bör göras direkt efter att entreprenadens upphandling är genomförd. Därigenom 

erhålls en budget som tydligare ger signaler om eventuella avvikelser. 

Vi anser att nämnden bör överväga att besluta om en beloppsgräns för när 

kommunens ombud i byggprojektet ska inhämta godkännande av ett 

ändrings- och tilläggsarbete av överordnad. För att ytterligare stärka den 

interna kontrollen i stora investeringsprojekt bör övervägas beloppsgräns vid 

vilken ytterligare en beslutsattestant krävs för att betalning ska ske.   

Vi bedömer att projekten bedrivs med tydliga projektorganisationer, 

dokumenteras väl genom byggmötesprotokoll, förteckningar av ÄTA-

arbeten, samt uppföljning av vidtagna åtgärder i samband med besiktningar. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Framöver kommer även en kostnadsslagfördelning till stöd för komponentavskrivningar att tillämpas. 
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Karlshamn 2015-02-27   

Jörn Wahlroth  Lisa Åberg 

Projektledare  Uppdragsledare 
 

-�374�-



www.pwc.se

Revisionsrapport

MalinKronmar
Revisionskonsult

CarolineLiljebjörn
Cert.kommunal revisor

4mars2015

Granskning av
internprissätt-
ning och debite-
ring

Karlshamns kommun

-�375�-



Granskning av internprissättning och debitering

4 mars 2015
Karlshamns kommun
PwC

Innehållsförteckning

1. Inledning .................................................................................... 1

1.1. Revisionsfråga ................................................................................................ 1

1.1.1. Kontrollmål..................................................................................................................... 1

1.2. Metod.............................................................................................................. 1

2. Iakttagelser.................................................................................2

2.1. Rutiner och riktlinjer för interndebitering.....................................................2

2.2. Organisering av interndebitering...................................................................4

2.2.1. Lokaler ............................................................................................................................4

2.2.2. Kostservice......................................................................................................................4

2.2.3. Städservice......................................................................................................................4

2.2.4. Driftservice .....................................................................................................................5

2.2.5. Fordon.............................................................................................................................5

2.2.6. IT-enheten ......................................................................................................................5

2.3. Underlag för interndebitering ........................................................................5

2.3.1. Lokaler ............................................................................................................................5

2.3.2. Kostservice......................................................................................................................6

2.3.3. Städservice......................................................................................................................6

2.3.4. Driftservice .....................................................................................................................6

2.3.5. Fordon.............................................................................................................................7

2.3.6. IT-enheten ......................................................................................................................7

2.4. Uppföljning av effekterna av interndebitering...............................................7

3. Revisionell bedömning................................................................8

3.1. Kontrollmål ....................................................................................................8

-�376�-



Granskning av internprissättning och debitering

4 mars 2015
Karlshamns kommun 1 av 10
PwC

1. Inledning

Karlshamns kommun debiterar interna kostnader för hyra, kost med mera. I reviso-

rernas risk- och väsentlighetsanalys har området identifierats. Granskningen har

utförts av Malin Kronmar och Caroline Liljebjörn från PwC, Kommunal Sektor.

1.1. Revisionsfråga
Säkerställer kommunstyrelsen att systemet för interndebitering är ändamålsenligt

och sker med tillräcklig intern kontroll?

1.1.1. Kontrollmål
Revisionsfrågan ska besvaras genom följande kontrollmål:

 Finns det dokumenterade rutiner och regler för internprissättning?

 Finns mål för vad internpriserna ska bidra till att uppfylla?

 Finns avtal mellan beställare och utförare?

 Finns forum för dialog mellan beställare och utförare?

 Är internpriserna baserade på adekvata underlag (till exempel självkostnad,

jämförelser)?

 Finns tillfredsställande underlag för debitering av internpriser?

 Följs effekterna av internprissättningen upp i förhållande till satta mål?

1.2. Metod
Vi har genomfört intervjuer med följande:

Redovisningschef

Beställare:

Förvaltningschef omsorgsförvaltningen, ekonomer omsorgsförvaltningen, verk-

samhetschef förskola, grundskola, m.fl., verksamhetssamordnare utbildningsför-

valtningen samt ekonom grundskola och gymnasiet.

Utförare:

Fastighetschef, kostchef, enhetschefer kostverksamheten samt ekonom samhälls-

byggnadsförvaltningen.

Vi har tagit del av följande dokument:

Diverse beslut i kommunfullmäktige, skrivelsen ”Översyn av internt anslags- re-

spektive avgiftsfinansierade verksamheter i Karlshamns kommun” daterad

2014-05-21, exempel på avtal inom kostverksamheten samt diverse beräkningsun-

derlag och debiteringsunderlag.
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2. Iakttagelser

Det finns olika principer att välja mellan när det gäller att fördela skattemedel mel-

lan kommunala verksamheter; avgiftsfinansiering, anslagsfinansiering och bland-

former dem emellan. Vid avgiftsfinansiering ersätts verksamheten för vad den pre-

sterar, vid anslagsfinansiering ersätts den för funktion.

Anslagsfinansiering är den styrmetod som är vanligast förekommande i kommunala

verksamheter. Kommunfullmäktige styr genom anslagstilldelningens storlek och

olika krav och mål för verksamheten.

Avgiftsfinansiering är ett marknadshärmande styrmedel. Interna avgifter på varor

och tjänster förväntas bidra till ökad kostnadsmedvetenhet vilket påverkar kundens

agerande bland annat genom att styra efterfrågan.

2.1. Rutiner och riktlinjer för interndebitering
Nämndernas verksamheter i Karlshamns kommun är anslagsfinansierade med in-

slag av internfakturering och annan kostnadsfördelning.

Kostnader som är fasta under minst ett år fördelas per automatik. Det gäller till ex-

empel lokal- och bostadshyror, måltider, städ, vaktmästeri, telefoni, IT-

kommunikation, avskrivningar och internränta.

Under år 2013 uppgick de automatiska kostnadsfördelningarna till 353 mnkr som

fördelades enligt följande:

Kostnadsslag Belopp (mnkr)

Lokal- och bostadshyror 102

Måltider 53

Intern ersättning städ 21

Intern ersättning vaktmästeri 18

Telefoni, IT-kommunikation 8

Övriga interna fördelningar 34

Avskrivningar 76

Internränta 41

Totalt 353
Källa: KS § 149 Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-05-21

Rörliga eller tillfälliga kostnader fördelas genom manuell kostnadsfördelning som

internfakturering eller bokföringsorder. Det gäller till exempel beställningar i cafe-

terian, leasingbilar, tryckeriet, internt beställda uppdrag med mera.

Under år 2013 uppgick de manuella kostnadsfördelningarna till 34 mnkr respektive

38 mnkr avseende internfakturering respektive övriga kostnadsfördelning via bok-

föringsorder etc.
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Kostnadsslag

Internfakturering

Belopp

(mnkr)

Försäljning städ, arbetskostnader timdebitering driftservice

gata/park, tolkavgifter, pedagogiska måltider, matbeställningar, ut-

bildningar, kartor, interna bygglov, röjning m.m. 28,0

Arbetskostnader VA 1,6

Data/tele 4,0

Leasingbilar 0,4

Totalt 34,0
Källa: KS § 149 Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-05-21

Kostnadsslag

Övriga kostnadsfördelningar

Belopp

(mnkr)

Timfördelning personal, maskiner, transporter inom samhälls-

byggnadsförvaltningen 26,6

Timfördelning VA personal, maskiner m. m. 6,3

Fika, annonser 2,2

Leasingbilar 1,1

Övrigt 1,8

Totalt 38,0
Källa: KS § 149 Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-05-21

Av de kostnader som interndebiterades under 2013 fördelades 83 % genom automa-

tisk kostnadsfördelning och 17 % genom internfakturering eller manuell kostnads-

fördelning. Fördelningsprincipen har inte ändrats under år 2014 varför proportion-

en av kostnader som fördelas torde vara i stort sett samma som för år 2013.

All kostnadsfördelning ska enligt ekonomichefens tjänsteskrivelse (KS § 149/2014)

göras utifrån självkostnadsprincipen.

Syftet med den interna kostnadsfördelningen och internfaktureringen är att så långt

som möjligt skapa en rättvisande kostnadsbild där verksamheterna bär sina egna

kostnader. Det behövs för att lämna korrekta uppgifter till bland annat SCB.

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 att uppdra till förvaltningarna att åter-

komma med förslag på förenklingar av interndebiteringen i syfte att minska admi-

nistrationen så långt som möjligt och samtidigt skapa en rättvisande kostnadsbild

där verksamheterna bär sina egna kostnader (KS § 149/2014).

Uppdraget ligger hos ekonomgruppen och samordning sker av ekonomikontoret.

Enligt gruppens logglista ska ett förslag återrapporteras senast under juni månad

2015. Det har inte tillförts några resurser till uppdraget vilket gjort att andra, mer

prioriterade uppgifter, har fått gå före.

Automatiska kostnadsfördelningar budgeteras och det sker en avstämning mellan

intäkter och kostnader i budgetprocessen. Av anvisningarna för budget 2015 fram-

går när avstämningen av interna intäkter och interna kostnader ska vara gjord. För-
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valtningarna avgör i vilken utsträckning som övriga interndebiteringar ska budgete-

ras och det sker ingen samlad avstämning av dessa i budgetarbetet.

2.2. Organisering av interndebitering
Kostnadsfördelningen är i de flesta fall inte kopplad till några avtal. Historiskt sett

har interndebiteringen i högre grad reglerats genom avtal för till exempel hyra av

lokaler.

2.2.1. Lokaler
Kostnaden för kommande år beräknas av samhällsbyggnadsförvaltningen i sam-

band med budgetarbetet. Budgeten kommuniceras med övriga förvaltningar och

fördelas med en tolftedel per månad. Ej uthyrda lokaler anslagsfinansieras och de-

biteras därmed inte någon verksamhet. Tillfälligt hyrda lokaler som till exempel

konferensrum internfaktureras inte.

Omsorgsförvaltningen hyr flera fastigheter av Karlshamnsbostäder men även av

externa hyresvärdar. Det pågår ett arbete att samla lokalhanteringen inom sam-

hällsbyggnadsförvaltningen, till exempel avseende hyresavtal.

Fastighetschefen har nyligen inrättat en lokalförsörjningsgrupp där bland annat

förvaltningscheferna för omsorgen och skolan ingår tillsammans med kommunens

ekonomichef och verkställande direktörerna för kommunens fastighetsbolag. Det

finns även en grupp där fastighetschefen träffar verksamhetschef och verksamhets-

samordnare inom skolan samt områdeschefer inom omsorgen för att åtgärda mer

akuta lokalfrågor.

2.2.2. Kostservice
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver kostverksamhet i lokaler som finansieras

av omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Utrustning för kostverk-

samheten och matavfall finansieras av kostservice. Det finns matråd ute i verksam-

heten, men det saknas ett forum för att lyfta övergripande frågor, vilket både kost-

service och de beställande förvaltningarna efterfrågar. Av intervjuerna framgår att

det finns tillfällen då beslut inom kostservice orsakat kostnader för till exempel om-

sorgsförvaltningen utan att detta har avisterats i förväg.

Det finns en prislista som omfattar verksamheterna äldreomsorg och LSS, skolan,

fritidsverksamheten och förskolan. Kostabonnemang inom särskilda boenden, mat-

distribution inom äldreomsorgen samt måltider under ordinarie skolverksamhet

fördelas med en tolftedel per månad. Övriga måltider internfaktureras.

2.2.3. Städservice
Städservice bedrivs inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns avtal som re-

glerar förhållandet mellan städservice och beställaren. Av avtalet framgår omfatt-

ning, tidpunkt för utförande, lokalernas städbarhet, ersättning, pris för extra städ-

ning samt regler för uppsägning. Betalning sker månadsvis via månatlig kostnads-

fördelning.
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Avtalen omfattar städning av fria vågräta ytor upp till axelhöjd. Städning av dator-

skärmars framsida och tangentbord samt diskbänk, spis, fläkt, kyl och frys i perso-

nalkök ingår inte i avtalet. Denna städning kan antingen beställas eller utföras av

annan personal.

2.2.4. Driftservice
Driftservice består av verksamhetsvaktmästeri, fastighetsskötsel, tomtskötsel, post-

hantering och tryckeri. Samtliga verksamheter, utom posthanteringen, ska budge-

tera lika stora intäkter som kostnader. Fastighetsskötel och tomtskötsel ingår i

kostnadsfördelningen av lokaler.

Driftgruppen och entreprenadgruppen har fram till 31 december 2014 tillhört drift-

service men är från och med 2015 organiserade under fastighetsenheten. Driftgrup-

pen och entreprenadgruppen debiterar de beställande förvaltningarna timme för

timme genom internfakturering. Fakturorna upplevs som otydliga eftersom det är

svårt att utläsa viss information. Det finns önskemål om att få en arbetsorder som

underlag till internfakturan.

2.2.5. Fordon
Från och med år 2015 samlas hanteringen av kommunens fordon inom städservice.

Det sker i linje med ett beslut i kommunstyrelsen från 2013 (KS § 158/2013) vilket

anger att det ska finnas en samlad resurs som svarar för den löpande skötseln av

kommunens fordon. I uppgifterna ingår att ta fram underlag inför anskaffning av

fordon, administrera ett fordonssystem där löpande kostnader och körsträcka regi-

streras, hantera fordonsanknutna frågor som försäkringsärenden och drivmedels-

kort, utföra löpande besiktning av fordonen samt hantera återlämning av fordon till

leasinggivaren. Kostnaden för resursen ska fördelas lika per fordon.

Av intervjuerna framgår att organisationen kring fordonen uppfattas som otydlig.

2.2.6. IT-enheten
Från och med år 2015 är IT-enheten placerad inom kommunstyrelsens ansvarsom-

råde. Enheten ansvarar för IT och tele som fasta telefoner och mobiler. Största de-

len av kostnaden fördelas via automatisk kostnadsfördelning.

2.3. Underlag för interndebitering
2.3.1. Lokaler
Grunden för fördelning av kostnader mellan fastighetsavdelningen och förvaltning-

arna som hyr lokaler baserar sig på en gränsdragningslista som fastighetsavdel-

ningen upprättade år 1999. Listan visar vilka kostnader som ingår i den fasta er-

sättningen och vilka kostnader som ska belasta hyresgästen.

Utbildningsförvaltningen har tagit initiativ till att uppdatera listan för att få ett ade-

kvat underlag till sin verksamhet.

”Internhyran” som samhällsbyggnadsförvaltningen fördelar ut har endast justerats

med volymförändringar (bruksarea) och inflationsjusteringar. I de underlag som vi

har tagit del av är uträkningen av samtliga kostnader gjord inför budget 2008. Ef-
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tersom ramen för fastighetsförvaltningen justerats med till exempel löneökningar,

förändringar i kapitalkostnaderna med mera är budgeterade kostnader för år 2015

15,9 mnkr högre än den utfördelade ”internhyran”.

Det saknas en rutin för att räkna om internpriserna när de externa kostnaderna i

kalkylen förändras.

2.3.2. Kostservice
Inom skolan (förskola, grundskola, gymnasium och fritidsverksamhet) baseras an-

talet portioner på elevantal med avdrag för den faktiska frånvaron två år tillbaka.

Idag förs journaler över faktiskt antal portioner dagligen, men det finns planer på

att ersätta det med en avstämning på våren och en på hösten istället.

Följande verksamheter debiteras separat baserat på faktiskt antal portioner:

 Pedagogiska måltider

 Lunch på fritidshem under skolans lovdagar

 Måltider på förskolor under sommarstängning av avdelningar

Varor och tjänster till föräldramöten, personalmöten med mera beställs på en blan-

kett för internbeställning och debiteras separat. I framtiden ska beställningar göras

i kostdatasystemet AIVO.

Inom äldreomsorgen debiteras antalet helkostabonnemang inom särskilt boende

med avdrag för frånvaro. Matdistributionen beställs manuellt och baseras på fak-

tiskt antal portioner. Enstaka beställningar inom äldreomsorgon görs genom kost-

datasystemet AIVO.

Priser som avser personalens måltider eller externa gäster inom äldreomsorgen har

beslutats av kommunfullmäktige. Övriga priser uppges vara baserade på självkost-

nad.

Liksom fastighetsförvaltningens budget har budgeten för kostservice lägre intäkter

än kostnader med 14,4 mnkr år 2015.

2.3.3. Städservice
Priserna som framgår av avtalen som upprättas mellan städservice och beställande

förvaltning är baserade på en timkostnad på 230 kr/timme. Även städservice bud-

get har lägre intäkter än kostnader med ca 4,0 mnkr.

2.3.4. Driftservice
Driftsservice kostnader fördelas i huvudsak baserat på grunduppdraget vilket består

av verksamhetsvaktmästare, tomtskötsel och fastighetsskötsel. Fördelningen är i

behov av uppdatering eftersom den nuvarande beräkningen togs fram för ca 10 år

sedan.

Det finns timpriser för tillfälliga uppdrag som gruppen utför åt andra förvaltningar.

Tidrapporteringen sker manuellt. Budgeten för driftsservice har lägre intäkter än

kostnader med 6,8 mnkr.
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2.3.5. Fordon
Den centrala fordonhanteringen ska finansieras av förvaltningarna. Kostnaden för

1,25 tjänst ska bäras av nyttjande förvaltningar genom leasingkostnaden.

2.3.6. IT-enheten
Kostnaden fördelas bland annat baserat på antal datorer. Under år 2014 har inven-

tarieförteckningen över datorer uppdaterats.

2.4. Uppföljning av effekterna av interndebite-
ring

I samband med granskningen har vi inte identifierat att någon uppföljning av de

ekonomiska effekterna av interndebiteringen görs. Däremot har de administrativa

effekterna kartlagts och som beskrivits ovan pågår ett projekt att finna förslag på

förenklingar av interndebiteringar.
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3. Revisionell bedömning

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställer att systemet med intern-

debitering är ändamålsenligt och sker med tillräckligt intern kontroll. Det baserar vi

på att vi har identifierat följande förbättringsområden:

 Inom vissa områden saknas principer för hur kostnader ska fördelas. Vi an-

ser att det inom samtliga områden där internfördelning av kostnader an-

vänds bör finnas dokumenterade riktlinjer som avgör principerna för för-

delningen. Det är viktigt att dessa principer förankras hos både beställare

och utförare.

 Vi bedömer att det i stor utsträckning saknas forum för dialog mellan bestäl-

lare och utförare. Vi anser att varje område bör verka för att hitta former för

dialog som syftar till att klargöra eventuell gränsdragningsproblematik.

 Inom flera av de granskade verksamheterna kan vi konstatera att beloppen

som fördelas ut via den interna kostnadsfördelningen inte motsvarar själv-

kostnaden. Det innebär att det övergripande målet för kostnadsfördelningen

inte uppnås eftersom beställande förvaltningar påförs för låga kostnader i

förhållande till självkostnaden.

 Vi anser att de beställande nämnderna bör efterfråga tydligare underlag i de

fall där dessa upplevs som oklara. Det är viktigt att det finns en tydlig be-

ställning som grund att utgå ifrån.

Vi bedömer vidare att det finns en översiktlig beskrivning av rutiner och regler för

interndebiteringen, att det finns mål för vad internfördelningen ska bidra till att

uppfylla, att det i vissa fall finns avtal eller andra underlag mellan beställare och

utförare samt att underlagen för internfördelning av kostnader i de flesta verksam-

heter är tillfredsställande.

3.1. Kontrollmål
Finns det dokumenterade rutiner och regler för internprissättning?

Vi bedömer att rutinerna för internpriser och regler för interndebiteringen översikt-

ligt har beskrivits i underlaget till beslut om översyn av internt anslags- respektive

avgiftsfinansierade verksamheter (KS § 149/2014). All kostnadsfördelning ska göras

utifrån självkostnadspris.

Finns mål för vad internpriserna ska bidra till att uppfylla?

Syftet med den interna kostnadsfördelningen och internfaktureringen är att så långt

som möjligt skapa en rättvisande kostnadsbild där verksamheterna bör sina egna

kostnader. Det behövs för att lämna korrekta uppgifter till bland annat SCB.

Finns avtal mellan beställare och utförare?

Vi bedömer att det saknas avtal mellan beställare och utförare inom alla verksam-

heter utom städverksamheten. Detta förklaras med att det i största utsträckning är
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en kostnadsfördelning baserat på en anslagsfördelning som används istället för ett

köp/säljförhållande.

Vi bedömer att det i viss utsträckning finns andra dokument att basera kostnads-

fördelningen på, till exempel gränsdragningsdokumentet inom fastighetsförvalt-

ningen och kommunstyrelsens beslut om gemensam fordonshantering (KS §

158/2013).

Vi ser positivt på att gränsdragningslistan inom fastighetsförvaltningen ska uppdat-

eras. Vi anser att det inom samtliga områden där internfördelning av kostnader

används bör finnas dokumenterade riktlinjer som avgör principerna för fördelning-

en. Det är viktigt att dessa principer förankras hos både beställare och utförare.

Finns forum för dialog mellan beställare och utförare?

Vi bedömer att det i stor utsträckning saknas forum för dialog mellan beställare och

utförare. Vi anser att varje område bör verka för att hitta former för dialog som syf-

tar till att klargöra eventuell gränsdragningsproblematik.

Är internpriserna baserade på adekvata underlag (till exempel själv-

kostnad, jämförelser)?

Vi bedömer att kostnadsfördelningarna är baserade på adekvata underlag vad gäller

volym, men inte vad gäller pris. Det baserar vi på att det till exempel görs uppfölj-

ning av antal portioner inom kostverksamheten och rapportering av timmar inom

driftgruppen och entreprenadgruppen. Inom flera av de granskade verksamheterna

kan vi konstatera att beloppen som fördelas ut via den interna kostnadsfördelning-

en inte motsvarar självkostnaden. Det innebär att det övergripande målet för kost-

nadsfördelningen inte uppnås eftersom beställande förvaltningar påförs för låga

kostnader i förhållande till självkostnaden.

Finns tillfredsställande underlag för debitering av internpriser?

Vi bedömer att underlagen för debitering av internpriser i de flesta verksamheter är

tillfredsställande. Det baserar vi på de underlag vi tagit del av inom kostverksam-

heten och inom städverksamheten.

Vi anser att de beställande nämnderna bör efterfråga tydligare underlag i de fall där

dessa upplevs som oklara. Det är viktigt att det finns en tydlig beställning som

grund att utgå ifrån.

Följs effekterna av internprissättningen upp i förhållande till satta mål?

Vi bedömer att de ekonomiska effekterna av internprissättning/internfördelning

inte följs upp i förhållande till satta mål. Däremot har de administrativa effekterna

kartlagts och som beskrivits ovan pågår ett projekt att finna förslag på förenklingar

av interndebiteringar.
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Sammanfattning

PwC har fått i uppdrag av revisorerna i Karlshamns kommun att granska tillförlit-

ligheten i genomförande av val.

Den övergripande revisionsfrågan är om valnämnden säkerställer att genomföran-

det av val sker på ett ändamålsenligt och tillförlitligt sätt?

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att valnämnden genomfört valet till

Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige på ett delvis ändamålsenligt och till-

förlitligt sätt, men att det också finns brister som behöver åtgärdas inför kommande

val. I granskningen har vi dock inte funnit några avvikelser från föreskriven ordning

som skulle kunna bli prövningsbart utifrån vallagens bestämmelser om överkla-

gande av val. Det finns flera exempel på hög servicegrad gentemot de röstberätti-

gade. Valnämnden har dessutom varit aktiv i genomförandet av valet i ett flertal

moment. Vi har dock noterat ett antal förbättringsområden och brister:

 Vi rekommenderar att delegationsordningen utvecklas till att omfatta åter-

kommande beslut i syfte att underlätta administrationen för valkansliet.

 Vi rekommenderar att nämnden upprättar rutinbeskrivningar och genomför

en processkartläggning över de moment och ansvarsområden som ingår.

 Valnämndens egna protokoll från valnämndens preliminära rösträkningar

efter båda valtillfällena saknas, vilket är en brist.

 Det är en brist att valnämnden i protokoll ej fastställt placeringsordningen

på valsedlar. Röstmottagarna har dock utbildats som om beslut fattats.

 Det finns en osäkerhet kring hur valmaterial ska förvaras och arkiveras och

vi rekommenderar att valnämnden tar fram en dokumenthanteringsplan

utifrån vallagens bestämmelser och kommunens arkivreglemente.

 Det är enligt vår bedömning viktigt att nämnden formellt fastställer princi-

per för rekrytering av röstmottagare för att undvika eventuella diskussioner

om godtycke vid rekrytering.

 Vi har fått divergerande uppgifter kring vilket ansvar röstmottagarna ansett

sig ha när det gäller ordningen i valsedelställen. Vi rekommenderar att val-

nämnden förtydligar detta vid kommande utbildningstillfällen.

 För att uppnå en säkerställd hantering av förtidsröster är vår rekommenda-

tion att det alltid är minst två personer som transporterar förtidsröster.

 Vi har i den dokumentation som granskats inte sett att röstmottagarna vid

förtidsröstningen förordnats av valnämnden med namn, vilket är en brist.
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 Servicen gentemot de röstberättigade kan förbättras då endast en förtids-

röstningslokal hade möjlighet att skriva ut dubblettröstkort.

 Valnämnden bör se över hanteringen av röstlängderna då det vilar ett stort

ansvar på respektive valdistrikts ordförande att förvara dessa i hemmet.

 Vid valnämndens kontroll av röstningslokaler och vallokaler rekommende-

rar vi att checklistor med fastställda kontrollpunkter används.

 Vid onsdagsräkningen är vår rekommendation att detta genomförs av val-

kansliets personal och kommunala tjänstemän. Det kan uppstå en förtroen-

deproblematik om kommuninvånare ifrågasätter att politiker räknar valsed-

lar, även om rösträkningen endast är preliminär.
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1. Inledning

Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs

inom nämndernas verksamhetsområden. En nämnd som dock tenderar att inte bli

föremål för granskning särskilt ofta är valnämnden, som ju oftast enbart är aktiv

ungefär vart fjärde år. Under 2014 har dock valnämndens arbete varit extra påtaglig

eftersom den har handlagt såväl ett europaparlamentsval som ett riksdagsval. Det

är vallagen som fastslår att det i varje kommun ska finnas en valnämnd som är lokal

valmyndighet med ansvar i kommunen för frågor om val. Vallagen reglerar bland

annat att det ska finnas en vallokal för varje valdistrikt och att varje kommun också

ansvarar för att det i kommunen finns röstningslokaler som i fråga om lokalisering,

tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. Kommu-

nen ansvarar framförallt för den preliminära rösträkningen som sker under valnat-

ten och på onsdagen efter valdagen.

Vallagen redogör således till stor del för vad valnämndens åtaganden och ansvar

innefattar, men kommunallagen och kommunfullmäktiges riktlinjer samt beslut

utgör också en stor del av hur nämndens arbete regleras. På grund av att valnämn-

den i regel enbart är aktiv vart fjärde år och på grund av dess viktiga demokratiska

funktion är det av stor vikt att nämndens arbete är ändamålsenligt och präglas av en

god intern kontroll.

Revisorerna i Karlshamns kommun har gentemot denna bakgrund och utifrån en

bedömning av väsentlighet och risk ansett det angeläget att granska valnämndens

genomförande av det allmänna valet 2014.

1.1. Revisionsfråga
Den övergripande revisionsfrågan för granskningen är:

 Säkerställer valnämnden att genomförandet av val sker på ett ändamålsen-

ligt och tillförlitligt sätt?

1.1.1. Kontrollmål
För att besvara den övergripande revisionsfrågan har vi brutit ned frågan till ett

antal kontrollmål. Granskningen omfattar alltså att bedöma ändamålsenligheten i:

 Genomförandet av val i kommunen utifrån formellt ansvar och praktiskt ut-
förande.

 Hantering av förtidsröster.

 Lokaler för förtidsröstning och vallokaler.

 Rekrytering och utbildning av valförrättare.

 Genomförande av onsdagsräkning.

 Förvaring av förtidsröster, röstlängder, rapporteringsblanketter och andra
känsliga dokument.
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 Kompetensutveckling för nämnd respektive kansli.

1.2. Revisionskriterier
Granskningen och de iakttagelser som har gjorts under granskningen bedöms

gentemot de revisonskriterier som finns inom granskningsområdet. Vi har bedömt

granskningen gentemot följande revisionskriterier: Vallagen SFS 2008:837 med

ändringar införda till och med SFS 2013:1167 och valmyndighetens Handbok kom-

munens uppgifter vid valen 2014. Vi har även tagit hänsyn till innehållet i regering-

ens proposition Ökad effektivitet, säkerhet och tillförlitlighet i valförfarandet som

Riksdagen fattade beslut om den 7 maj 2014 och som trädde i kraft i sin helhet den 1

januari 2015 och i delar den 1 augusti 2014.

1.3. Avgränsning och metod
Granskningen har avgränsats till valnämnden (2011-2014) och de tjänstemän som

står till valnämndens förfogande vid genomförandet av val. Granskningen avser

valet till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige (RKL-valet) som genomför-

des den 14 september 2014. Arbetet med valet till Europaparlamentet (EP-valet)

berörs delvis, men är inte ändamål för granskningen.

Intervjuer har genomförts med valnämndens ordförande, en ledamot i nämnden

samt valkansliet i form av administrativ chef, valsamordnare som även är valnämn-

dens sekreterare samt en assistent som också arbetat med administrationen kring

valet.

Därutöver har dokumentation kring arbetet och genomförandet av valet samt val-

nämndens protokoll analyserats.

Rapporten har sakavstämts av administrativ chef och valnämndens sekreterare.
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2. Utgångspunkter

2.1. Valnämndens förutsättningar
I vallagen 3 kap. 3 § framgår det att det i varje kommun skall finnas en valnämnd,

som är lokal valmyndighet med ansvar för frågor om val.

Vallagen i dess nuvarande form utfärdades den 24 november 2005 och gäller från

och med den 1 januari 2006. Lagen är indelad i fem delar: I Allmänna bestämmel-

ser, II Genomförande av val, III Räkning av röster, IV Fördelning av mandat och V

Avslutande bestämmelser (överklagande).

Lagen innehåller 15 kapitel och i många av paragraferna anges det tydligt vad som

är valnämndens och röstmottagarnas uppgifter. Nedan följer en summarisk redo-

visning över några av valnämndens uppgifter enligt vallagen:

 Förordna röstmottagare.

 Se till att det finns vallokaler.

 Ansvara för förtidsröstningen inom kommunen.

 Svara för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

 Svara för den preliminära räkningen av rösterna på onsdagen efter valdagen.

Andra uppgifter som valnämnden har men som inte explicit regleras i vallagen är

att fortlöpande följa upp och föreslå eventuella förändringar av kommunens indel-

ning i valdistrikt.

Inför valen 2014 har Valmyndigheten utarbetat en detaljrik handbok som i allt vä-

sentligt utgår från vallagens bestämmelser. Denna handbok tillsammans med Val-

myndighetens olika utbildningar är det som i huvudsak är vägledande och styr val-

nämndens verksamhet.
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3. Iakttagelser

3.1. Ansvar, styrning och dokumentation
Valnämnden har ett reglemente som antogs av kommunfullmäktige 2011-05-02. I

reglementet regleras nämndens uppgifter och arbetsformer. Reglementet redogör

bland annat för att nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Bland valnämn-

dens ledamöter utser även fullmäktige ett presidium bestående av en ordförande

och en vice ordförande. Enligt reglementet har nämnden till uppgift att svara för

kommunens arbete vad avser allmänna val och folkomröstningar enligt vallagen.

Nämnden ansvarar också för de övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras

av den kommunala nämnden inom området.

Valnämnden antog 2012-02-17 en delegationsordning. Delegationsordningen inne-

håller två delegeringsbeslut, varav det ena reglerar att ordföranden med vice ordfö-

randen som ersättare uppdras att besluta om deltagande i kurser, konferenser och

dylikt för nämnden. Vid ordförandens medverkan i kurser, konferenser och dylikt

uppdras till namngiven ledamot att fatta beslut. Det andra delegeringsärendet redo-

gör för att ordföranden och vice ordföranden som ersättare uppdras att fatta beslut

på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte

kan avvaktas.

När det gäller sammanträden genomförs dessa vanligtvis endast under valår och då

inför och efter valdagen. Vi har tagit del av protokoll från 2013 och 2014 och vid

vårt besök i slutet av januari 2015 hade sex sammanträden genomförts under 2014

exklusive de två valtillfällenas onsdagsräkningar. Vi noterar att valnämndens egna

kommunala protokoll från onsdagsräkningarna saknas i dokumentationen. Vid in-

tervjuerna framkommer valkansliet inte har upprättat ett eget nämndsprotokoll för

onsdagsräkningen. Dock framkommer det att protokoll från valnämndens prelimi-

nära rösträkning har upprättats i enlighet med Valmyndighetens rekommenda-

tioner och att dessa protokoll har överlämnats till länsstyrelsen i enlighet med gäl-

lande regelverk.

Eftersom kommunen har skapat ett nytt och ändrat storleken på ett par valdistrikt

samt eftersom kommunen bland annat är remissinstans åt regeringens vallags-

kommitté i exempelvis frågan om elektroniskt röstningsförfarande har valnämnden

även sammanträtt ett flertal gånger under 2013. Detta beror bland annat på att både

fullmäktige och länsstyrelsen måste fastställa förändringarna vad gäller valdistrikts-

indelningen senast 1 december året innan valåret.

Vi noterar också att valnämndens protokoll inte finns på kommunens webbplats likt

övriga nämnders protokoll.

Valkansliet har tagit fram ett dokument benämnt Information till valdistrikten vid

val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 14 september 2014 som

innehåller information som kan vara bra att ha under valdagen. Dokumentet inne-

håller bland annat information om kommunens valdistriktsindelning, var och när
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förtidsröstning kan ske under valdagen, kontaktuppgifter till valkansliet, hållpunk-

ter för valdagen och ungefär vad som ska göras vid vilken tidpunkt men även in-

formation om hur många röstmottagare som ska tjänstgöra i vallokalen och andra

påminnelser som exempelvis att röstlängden är en offentlig handling. Detta doku-

ment distribuerades till respektive vallokal tillsammans med resterande valmaterial

i lådorna som hör till respektive valdistrikt. Dokumentet har ej behandlats av val-

nämnden.

Förutom ovan nämnt dokument har valnämnden inga andra dokumenterade ruti-

ner för sin verksamhet.

Vi noterar även att valnämnden inte har beslutat om ordning på valsedlar, det vill

säga i vilken ordning de ska placeras i valsedelställen vid förtidsröstning och i vallo-

kal. Det framgår i något protokoll att ämnet har diskuterats, men inget formellt be-

slut har fattats. I intervju framkommer det att valsedlarna sorterades in i bokstavs-

ordning i följande ordning från vänster till höger sida: riksdagspartierna, namnval-

sedlar, personröster till riksdagspartierna och sedan tillkommande partivalsedlar så

som lokala eller mindre partier som inte sitter i riksdagen. Vid de utbildningstill-

fällen som valnämnden anordnade inför valet informerade nämnden om hur val-

sedlarna skulle placeras.

3.1.1. Bedömning
För valnämndens arbete finns både reglemente och delegationsordning, vilket är

positivt. Vår rekommendation är dock att delegationsordningen utvecklas givet att

likartade beslut ska fattas inför samtliga genomföranden av val. I syfte att under-

lätta administrationen för valkansliet bör ansvarsfördelning och roller fastslås for-

mellt.

Valnämnden har ej dokumenterat sitt arbete med till exempel rutinbeskrivningar

eller riktlinjer som beskriver valets olika moment. Vår rekommendation är att

nämnden inför kommande val upprättar detta samt genomför en processkartlägg-

ning över de moment och ansvarsområden som ingår. En processkartläggning un-

derlättar även framtida successioner inom valorganisationen.

Vi saknar valnämndens protokoll från valnämndens preliminära rösträkningar efter

båda valtillfällena, vilket är en brist. De protokoll som upprättats utgår ifrån regel-

verket kring genomförandet av val, men kan inte ersätta de kommunala protokol-

len.

Vidare är det en brist att valnämnden i protokoll ej fastställt placeringsordning på

valsedlar. Valnämnden har dock diskuterat frågan och valkansliet har utbildat

röstmottagarna som om ett formellt beslut fattats.

3.2. Valkansli och valnämnd
Det praktiska utförandet av valet genomfördes främst av valkansliet. Valkansliet

bestod under 2014 i huvudsak av administrativ chef, valsamordnare som även är

valnämndens sekreterare samt en assistent. Valsamordnaren var projektanställd

mellan oktober 2013 och oktober 2014, men har tidigare tjänstgjort i kommunen
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som alkoholhandläggare. I övrigt har administrativ chef haft huvudansvaret för

kommunens valorganisation där även assistenten har tjänstgjort. Enligt de intervju-

ade har valkansliet haft tillräckliga resurser för att fullgöra uppdraget på grund av

att valsamordnaren var projektanställd.

Arbetsuppgifterna har till viss del varit uppdelade mellan tjänstemännen. Administ-

rativa chefen har haft det arbetsledande ansvaret för valorganisationen och även

genomfört utbildningar för röstmottagare i förtidsröstningen. Men därutöver dele-

gerade administrativ chef mycket av arbetet och samordningen till valsamordnaren

och assistenten. Det praktiska arbetet sköttes till stor del av valsamordnaren som

även tjänstgjorde som valnämndens sekreterare. Arbetet innefattade framförallt

planering kring och genomförandet av förtidsröstning och ordinarie röstning samt

utbildning av röstmottagare. Assistenten hade inga specifika arbetsuppgifter tillde-

lade till sig utan bistod med hjälp vid behov.

I vissa sammanhang, exempelvis vid utbildningar, under valnatten och onsdagsräk-

ningen har alla på valkansliet deltagit. Valkansliet, valnämndens ledamöter och

ersättare samt kommunjuristen är även utsedda till och har tjänstgjort som kom-

munala bud i valet till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktigevalet (RKL-

valet) 2014. Kommunala bud beskrivs mer i 3.6 Förtidsröstning.

Kommunjuristen har också bistått med hjälp kring valsamordningen genom att

bland annat ha bidragit med kunskap kring formella frågor som uppstår kring avvä-

ganden utifrån vallagen.

Valkansliet har alltså ansvarat för och genomfört det administrativa arbetet med att

packa materiallådor, ansvara för valurnor etc. Utöver detta har valnämnden haft

hjälp av vaktmästeriet när det gäller transport av material till vallokaler. Exempelvis

var en enskild vaktmästare utsedd att hämta förtidsröster och frakta dem till kom-

munhuset vid förtidsröstingen och denne var tvungen att identifiera sig via legiti-

mation för att hämta rösterna.

Vaktmästaren hämtade hela urnan med röster och ställde dit en ny. Vaktmästaren

öppnade inte valurnan utan fraktade den stängd till kommunhuset där valkansliet

mottog urnan.

Valnämnden delade upp sig i två grupper under förtidsröstningen och valdagen för

att besöka och kontrollera samtliga förtidsröstnings- och vallokaler inom respektive

valkrets. Den grupp som hade besökt västra valkretsen på förmiddagen besökte

östra valkretsen under eftermiddagen och vice versa. Vid besöken i lokalerna kon-

trollerade nämnden att allt var i sin ordning, exempelvis noterade de att valurnan

var felplacerad i ett par vallokaler. Vi noterar att nämnden inte hade någon specifik

checklista att utgå från vid besöken i lokalerna. Även på onsdagsräkningen tjänst-

gjorde valnämndens ordinarie ledamöter och ersättare då valnämnden genomförde

ett formellt sammanträde.

Vi noterar att det saknas dokumenterade rutiner för hantering av material som ska

tillsändas länsstyrelsen och för vad som ska arkiveras hos valnämnden samt för hur

materialet ska arkiveras.
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Under valet minskades antalet personer som hade tillgång till arkivet så att enbart

valkansliet hade åtkomst.

Efter valdagen förvarades samtliga valkassar med kommunens valsedlar i central-

arkivet innan transport till länsstyrelsen på måndag morgon.

Valkansliet och valnämnden har deltagit vid ett flertal utbildningar och informat-

ionsträffar inför valen 2014, bland annat SKL:s och Valmyndighetens Supervalåret

2014 och Länsstyrelsen i Blekinge läns informationsträffar.

3.2.1. Bedömning
Vår bedömning är att valnämnden tillsett att det finns tillräckliga personella resur-

ser för att genomföra valet på ett tillförlitligt sätt. De tjänstemän som engagerats

har erfarenhet inom området och även deltagit i nätverk och aktuella utbildningar

inom valområdet. Vi ser positivt på att nämnden engagerats vid genomförandet av

valet och då framföra allt under förtidsröstning och valdagen.

Vidare är vår bedömning att känsligt material i huvudsak har förvarats på ett

ändamålsenligt sätt. I vår granskning har vi dock noterat att det finns en osäkerhet

kring hur valmaterial ska förvaras och arkiveras samt att det saknas tydliga rutinbe-

skrivningar kring detta. Vi rekommenderar att valnämnden tar fram en doku-

menthanteringsplan utifrån vallagens bestämmelser och kommunens egna före-

skrifter.

3.3. Rekrytering och utbildning
Rekrytering av röstmottagare har gjorts av valsamordnaren. Valnämnden har inte

behövt rekrytera röstmottagare externt i någon större utsträckning utan har inför

2014 års val kontaktat tidigare röstmottagare och även fått förslag på röstmottagare

internt inom den kommunala förvaltningen och/eller bekanta till dem.

Valnämnden har därutöver inte fastställt några principer vad gäller rekrytering. Det

har exempelvis inte fattats beslut om antal röstmottagare per valdistrikt eller i vil-

ken ålder röstmottagaren bör vara. Vi noterar i valnämndens protokoll från 2013-

09-27 att nämnden har diskuterat antalet röstmottagare per valdistrikt men att de

inte fattade något beslut i ärendet. I intervju framkommer det dock att samtliga

valdistrikt har bemannats med en ordförande, en vice ordförande och fyra röstmot-

tagare. Till de större distrikten hade valnämnden rekryterat extra rösträknare. I

övrigt har inte nämnden fastställt några bestämmelser kring vilka personer som får

rekryteras eller ej. Exempelvis saknas bestämmelser om vilka som kan rekryteras

utifrån ålder och bostadsort m.m. I intervjuerna framkommer det också att valkans-

liet enbart har rekryterat personer som är minst 18 år.

Arvoden utgick till ordförande om 5 022 kronor, vice ordförande 4 136 kronor och

röstmottagare 3 545 kronor. Extra rösträknare fick timarvodering som uppgick till

236 kronor i timmen. Arvodena är uppräknade enligt bestämmelserna i kommu-

nens Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda antagen av

kommunfullmäktige 2006-03-06 och senast reviderad 2011-11-07.
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Inför Europaparlamentsvalet (EP-valet) genomgick samtliga röstmottagare och

ordförande i valdistrikt en gemensam utbildning. Utbildningen var obligatorisk för

samtliga röstmottagare och hölls den 19 respektive den 21 maj. Inför RKL-valet

hölls också en utbildning för samtliga röstmottagare och ordföranden. Utbildningen

var då obligatorisk för samtliga ordföranden och vice ordföranden. Dock uppmana-

des även alla röstmottagare att delta även då. Utbildningen genomfördes den 11

september. I intervju anges det att de flesta röstmottagare som tjänstgjorde under

EP-valet även tjänstgjorde under RKL-valet.

Vid utbildningstillfällena visades Valmyndighetens utbildningsfilmer som sedan

diskuterades i efterföljande diskussionsgrupper. I samband med utbildningen fick

ordförandena valdistriktets materiallåda innehållande valmaterial, pennor och röst-

längden för respektive distrikt. Ordföranden fick dock lov att lämna in röstlängder-

na till kansliet om de inte kände sig bekväma med att förvara dem hemma. Dessa

hämtades sedan på morgonen under valdagen. Samtliga röstmottagare i vallokal

fick Valmyndighetens tryckta Handledning Röstmottagning i vallokal.

Röstmottagare vid förtidsröstning genomgick en särskild utbildning som valnämn-

den anordnade för röstmottagare vid förtidsröstning.

3.3.1. Bedömning
Vi konstaterar att det saknas formella beslut och riktlinjer för rekrytering av röst-

mottagare. Vi noterar i protokollen och via intervjuer att ämnet har diskuterats ett

par gånger men att det saknas ett formellt beslut. Det är viktigt att nämnden fast-

ställer principer för att säkra den interna kontrollen och exempelvis undvika even-

tuella diskussioner om godtycke vid rekrytering från röstmottagare som nekats

tjänstgöring.

Att utbilda samtliga röstmottagare är helt i linje med Valmyndighetens rekommen-

dationer och ett framtida lagkrav. Detta avser både röstmottagare till förtidsröst-

ning och valdag. Det utbildningsmaterial som vi tagit del av är enligt vår bedömning

ändamålsenligt. Vi ser det även som positivt att de deltagande på utbildningarna

uppmanades att genomföra valmyndighetens kunskapstester för att sedan diskutera

dessa i grupp. Vid intervjuer med valdistriktsordförande har vi dock fått diverge-

rande uppgifter kring vilket ansvar man ansett sig ha som röstmottagare när det

gäller ordningen i valsedelställen. Vi rekommenderar att valnämnden förtydligar

detta vid kommande utbildningstillfällen.

3.4. Valkretsar och valdistrikt
Karlshamns kommun är uppdelad i två valkretsar med totalt 18 valdistrikt. För att

säkerställa en proportionell mandatfördelning till kommunfullmäktige är det re-

kommenderat att valnämnden genomför en översyn av antalet röstberättigade mel-

lan valtillfällena.

Till detta ändamål publicerade Valmyndigheten statistik över antalet röstberätti-

gade den 1 mars 2013. På grund av detta samt på grund av att det framförts syn-

punkter ändrade nämnden valdistriktindelningen och införde bland annat ett helt

nytt valdistrikt, valdistrikt 18 benämnt Svängsta Sydväst. Därtill har justeringar
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gjorts avseende valdistriktet 17 Svängsta, som reducerades i storlek och döptes om

till Svängsta Nordöst, samt valdistriktet 21 Gustavstorp, som även det reducerades

i storlek till förmån för bildandet av valdistrikt 18 Svängsta Sydväst.

Vid RKL-valets genomförande hade valdistrikten till kommun- och landstingsfull-

mäktigevalen som minst 1 097 röstberättigade (Skogsborg) och som mest 1 736

röstberättigade (Horsaryd). Enligt vallagen ska distrikten ha mellan 1 000 och 2

000 röstberättigade, men detta kan kringgås om det finns särskilda skäl.

3.4.1. Bedömning
Processen med att förändra valdistrikten följer helt vallagens krav och påbörjades

tidigt under 2013 och genomfördes i god tid så att Länsstyrelsen i Blekinge län

kunde fatta formellt beslut inför valen 2014.

3.5. Röstningslokaler och vallokaler
Kommunerna ska enligt vallagen se till att det finns lämpliga förtidsröstningslokaler

och vallokaler utifrån lokalisering, tillgänglighet och öppethållande. Nytt för 2014

års val är att kommunerna inte längre kan ges dispens för inte fullt tillgänglighets-

anpassade lokaler. Enligt våra intervjuer ska samtliga använda lokaler ha varit till-

gänglighetsanpassade vid årets val.

Antalet förtidsröstningslokaler och dess öppethållande bestäms av valnämnden.

Förtidsröstning genomfördes i medborgarkontoret i Rådhuset och i sex livsmedels-

butiker vid RKL-valet.

För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. Vallokalerna ska bland annat möble-

ras så att ordförande har god överblick i lokalen och så att röstande kan rösta

bakom valskärm utan risk för att valhemligheten undanröjs. Valskärm får till exem-

pel inte placeras vänt mot ett fönster. Motsvarande regler gäller även röstningsloka-

ler för förtidsröstning.

Karlshamns kommun har 18 valdistrikt och följaktligen används 18 vallokaler. Val-

nämnden har fastställt samtliga vallokaler och i första hand användes kommunala

fastigheter eller församlingshem som vallokal. Valnämnden har valt att inte ha flera

vallokaler i samma fastighet efter synpunkter från EP-valet.

Samtliga vallokaler har inspekterats utifrån fysisk tillgänglighet och säkerhet för

röstande. Inventeringen genomfördes först av administrativ chefen och kommun-

sekreteraren innan valsamordnaren anställdes och sedan tog valsamordnaren över

arbetet vid sin anställnings början. Vi har i granskningen inte tagit del av doku-

mentation med kommentarer kring samtliga fastigheter och vallokaler.

Det fanns inte en särskilt utsedd vallokalsansvarig, utan ofta hade man hjälp från

vaktmästeriet eller andra anställda som fanns vid respektive lokal. Utöver detta an-

svarade varje ordförande för nyckel, koder och kontakt med den vaktmästare eller

annan personal som ansvarade för fastigheten lokalen befann sig i.
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3.5.1. Bedömning
Lokalerna för förtidsröstning har enligt vår bedömning en god geografisk spridning

och fastigheterna torde vara tillräckligt kända för de röstberättigade. Vi bedömer att

den inventering som genomförts av vallokalerna utifrån fysisk tillgänglighet och

säkerhet är tillräcklig. Vi ser även positivt på att valnämnden hörsammat syn-

punkter som inkommit efter EP-valet och använt andra vallokaler till de allmänna

valen.

3.6. Förtidsröstning
Sedan 2006 ansvarar kommunerna för förtidsröstningen, tidigare kallad poströst-

ning. Förtidsröstningen sker vanligtvis i ett mindre antal röstningslokaler, påbörjas

18 dagar före valdagen och pågår till och med valdagen. Under förtidsröstningen

finns ingen koppling mellan väljare och röstningslokal, utan det går att förtidsrösta

var som helst i hela landet.

Vid genomgång av öppettider framgår att kommunen erbjudit förtidsröstning

fr.o.m. 27 augusti. Därtill hade förtidsröstningslokalen i Rådhuset öppet på valda-

gen kl. 08.00 – 20.00. Inga förtidsröstningslokaler hade möjlighet att skriva ut

dubblettröstkort till dem som inte hade röstkort. Däremot kunde de som tjänst-

gjorde i förtidsröstningslokalerna ringa till medborgarkontoret i Rådhuset, som

kunde skriva ut röstkort åt dem. Vi har i granskningen inte kunnat ta del av dag-

och tidscheman för förtidsröstningslokalerna och vilka röstmottagare som tjänst-

gjort.

Den särskilda röstmottagningen (institutionsröstningen) har inte genomförts i

RKL-valet på grund av att tidigare erfarenheter från kommunen i EP-valet visade

att det är en kostsam och inte särskilt effektiv röstmottagning. Därtill hade val-

nämnden förordnat kommunala bud som fick ta emot budröster och transportera

dem till förtidsröstningsställena. Alla ordinarie ledamöter och ersättare, valkansliet

(administrativ chef, valsamordnare och assistent) samt kommunjurist förordnades

till kommunala bud.

Allt material hade valsamordnaren med viss hjälp av övriga i valkansliet samt vakt-

mästeriet förberett och leverarerat innan öppnandet. Exempelvis valurna, valskär-

mar, valsedlar, valkuvert, väljarförteckningar och dagrapport m.m. En särskild

vaktmästare hade därutöver fått såväl ansvaret som befogenhet att hämta förslutna

valurnor från förtidsröstningslokaler för att frakta dem till rådhuset.

3.6.1. Bedömning
Det är mycket positivt att valnämnden tillsett att kommunen haft minst en förtids-

röstningslokal öppen alla dagar under förtidsröstningsperioden samt att förtids-

röstningen haft öppet som vallokalerna på valdagen. Detta är helt i enlighet med

den lagstiftning som gäller från och med 2015-01-01.

För att uppnå en säkerställd hantering av förtidsröster är vår rekommendation att

minst två personer transporterar förtidsröster från röstningslokaler till rådhuset.
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Enligt vallagen ska valnämnden förordna röstmottagare till förtidsröstningen. Vi

har i den dokumentation som granskats inte sett att röstmottagarna har förordnats

av valnämnden med namn, vilket är en brist.

Enligt vår bedömning kan servicen gentemot de röstberättigade förbättras då end-

ast en förtidsröstningslokal hade möjlighet att skriva ut dubblettröstkort.

3.7. Valdagen
Skrymmande material såsom valskärmar och valurna kördes ut till vallokalerna

innan valdagen medan lådan innehållande mer administrativt material bland annat

innehållande röstlängd och resultatbilagor delades ut till ordförandena vid utbild-

ningstillfället nämnden anordnade den 11 september.

Under valdagen den 14 september tjänstgjorde valkansliet och valnämnden. Val-

nämndens ledamöter och ersättare delades upp enligt ett schema kl. 08.00-20.00

valdagen. Två förtroendevalda tjänstgjorde kl. 08.00-20.00. Utöver det tjänstgjorde

ytterligare förtroendevalda i grupper om två kl. 08.00-12.00, 12.00-16.00, 16.00-

20.00. Efter klockan 20.00 var nämnden uppdelad i två arbetslag som vardera an-

svarade för hälften av valdistrikten och mottog respektive valdistrikts material från

vallokalerna.

De intervjuade berättar att valnämnden besökte samtliga vallokaler/valdistrikt un-

der valdagen för utkörning av förtidsröster och för att kontrollera lokalen utefter det

tjänstgöringsschema som nämndes ovan. Vi noterar dock att nämnden inte hade

någon checklista att utgå från vid kontroll av lokalerna. I intervjuerna framkommer

det att nämnden har informerat om Valmyndighetens checklista och vad som bör

kontrolleras i lokalerna. Dock hade inte kontrollanterna med sig checklistan ut i

lokalerna, utan hade till uppgift att skanna av lokalen utifrån det de hade lärt sig vid

utbildningstillfället och det informationsmaterial de tagit del av (där även Valmyn-

dighetens checklista presenterades). Valkansliet hade även tillsett att deras kon-

taktuppgifter fanns tillgängliga i samtliga vallokaler via de instruktioner som dela-

des ut i lådan tillsammans med resterande valmaterial för tillgänglighetens skull.

Därutöver hade även respektive ordförande en reservlista med röstmottagare som

de kunde ringa efter om de skulle behöva mer hjälp eller om någon fattades.

På valdagens morgon var det valdistriktens ordförande som såg till att vallokalerna

var upplåsta och avlarmade. Enligt de instruktioner som valkansliet hade tillsänt

respektive vallokal skulle ordföranden ringa till valkansliet kl. 07.30-08.00 för att

rapportera att alla röstmottagare var på plats. I instruktionerna angavs också vad

ordföranden bör tänka på under de olika momenten under valdagen. Exempelvis att

sammanräkningen av resultatet får iakttas av medborgare och att allt som under-

känts ska läggas i omslag. Schemaläggning av röstmottagarnas tjänstgöringstider

under valdagen ansvarade ordförandena för själva. Samtliga vallokaler hade öppet

kl. 08.00-20.00.

Valdistriktens förtidsröster levererades av valnämnden under valdagen. Dessa kvit-

terades av ordförande, och i den lokala instruktionen framgick att granskningen av

förtidsröster skulle påbörjas så fort som möjligt och vara klar före kl. 20.00.
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Från kl. 20.00 hade Rådhuset öppet för mottagning av valdistriktens valkassar med

valsedlar, resultatbilagor, protokoll samt röd kasse med övrigt material. Mottag-

ningen genomfördes av valkansliet och valnämnden enligt tidigare bestämt schema.

Enligt Valmyndighetens handledningar ska röstkorten från godkända förtidsröster

förvaras avskilt och lämnas till valnämnden i samband med inlämningen av valkas-

sar på valnatten. Detta har förtydligats inför 2014 års val och valnämnden har upp-

märksammat detta och informerat både vid utbildningarna och i de lokala råd och

instruktioner som fanns i alla vallokaler. Enligt intervjuade valdistriktsordförande

har man arbetat enligt denna instruktion.

Inlämnade valsedlar och annat material förvarades i centralarkivet, vilket beskrivits

tidigare, och kördes direkt på måndag morgon till länsstyrelsen av valnämnden och

valkansliet. I samband med valet hade endast arkivföreståndaren, valkansliet och

berörda vaktmästare åtkomst till centralarkivet.

3.7.1. Bedömning
Vår bedömning är att nämnden i huvudsak säkerställt att arbetet i vallokalerna är

ändamålsenligt. Det vi framför allt har noterat som förbättringsområde är hante-

ringen av röstlängderna, vilket inte regleras i vallag eller i Valmyndighetens hand-

ledningar. Vår bedömning är dock att valnämnden bör se över hanteringen av röst-

längderna då det vilar ett stort ansvar på respektive valdistrikts ordförande att för-

vara dessa i hemmet till valdagen.

Vi vill framhålla att valnämnden varit aktiv under valdagen och bland annat genom-

fört kontroller av samtliga vallokaler. En rekommendation är att utveckla checklis-

tor med kontrollpunkter för att säkerställa att alla relevanta kontrollpunkter inspek-

teras på ett strukturerat sätt i samtliga vallokaler.

Vi ser det som positivt att valnämnden och valkansliet via utbildningen tydligt in-

struerat röstmottagarna om att röstkorten från godkända förtidsröster ska över-

lämnas tillsammans med röd kasse på valnatten.

3.8. Onsdagsräkningen
Valnämndens preliminära rösträkning genomförs onsdagen efter valdagen. Vid

detta tillfälle ska valnämnden sammanträda för att granska och räkna de röster som

inte räknats i vallokalerna. Det handlar om förtidsröster som av olika anledningar

underkänts i vallokalerna, förtidsröster som inkommit sent till kommunen och

brevröster från utlandet.

Under måndagen och tisdagen efter valet sorterade valkansliet underkända förtids-

röster från valdistrikten, sent inkomna förtidsröster samt brevröster från utlandet

per valdistrikt och valkrets.

Onsdagsräkningen genomfördes uppdelat i kommunens två valkretsar. Det var val-

nämndens ledamöter och ersättare som deltog i onsdagsräkningen och de delades

upp i två valkretsar. I valkretarna tjänstgjorde fyra personer. Ordföranden i nämn-

den övervakade rösträkningen tillsammans med valkansliet. De förtroendevalda

undvek att räkna sina egna partiröster, men i övrigt vidtogs inga andra åtgärder.
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Innan detta påbörjades inväntades försändelser från Valmyndigheten och eventu-

ella brevröster från utlandet med ordinarie postgång. Onsdagsräkningen påbörjades

med att räkna och sortera inkomna förtidsröster. Granskningen inleddes med att

kontrollera de i valdistrikten på valdagen underkända förtidsrösterna. Därefter

granskades sena förtidsröster och sist utlandsröster. Efter kontroll i röstlängd sprät-

tades ytterkuverten och valkuverten lades i urnorna med avprickning i röstlängden

med ”V” i rött för att underlätta sammanräkning.

När alla valkuvert lagts ner i valurnorna öppnades dessa och när detta skett kan inte

längre sent inkomna röster tillföras resultatet. Dessa förblir underkända och arkive-

ras hos valnämnden. Därefter skedde sedvanlig rösträkning och protokollföring.

Valresultatet registrerades direkt i valdatasystemet av valkansliet. Valsedlarna lades

i omslag och transporterades av valnämndens ordförande och valsamordnaren till

Länsstyrelsen i Blekinge län för slutgiltig rösträkning.

3.8.1. Bedömning
Vår bedömning är att onsdagsräkningen genomförts med tillräcklig bemanning och

med tillräckligt antal granskningsstationer. Vi rekommenderar dock att granskning

och rösträkning genomförs av valkansliets personal och kommunala tjänstemän.

Det kan enligt vår bedömning uppstå en förtroendeproblematik om kommuninvå-

nare ifrågasätter att politiker räknar valsedlar, även om rösträkningen endast är

preliminär.

2014-03-25

Fredrik Alm Lisa Åberg

Projektledare Uppdragsledare
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1. Inledning

I 1991 års kommunallag fastställs det att det i varje kommun ska finnas en

överförmyndare eller överförmyndarnämnd som är fristående från annan

kommunal verksamhet. Verksamheten utgör en kommunal förvaltningsmyndighet

och har till uppgift att utöva tillsyn över ställföreträdare (förmyndare, gode män och

förvaltare).

Överförmyndarnämnden ska verka för att rekrytera nya ställföreträdare och vara

behjälpliga med ställföreträdares ansökan om godkännande hos tingsrätten. Ett

uppdrag som ställföreträdare kan innebära att för huvudmannen (den enskilde)

bevaka rätt, förvalta egendom och/eller sörja för person. Kopplat till dessa

uppgifter ställs höga krav på överförmyndarnämndens tillämpade rutiner utifrån

huvudmannens (den enskildes) perspektiv. Det är viktigt att nämndens verksamhet

är ändamålsenlig och har en tillräcklig intern kontroll exempelvis vad gäller

hantering kring rekrytering av ställföreträdare, inlämnandet av årsräkningar och

uppföljning av verksamheten.

Kommunens revisorer har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk beslutat

genomföra en granskning av överförmyndarnämndens verksamhet.

1.1. Revisionsfråga och revisionskriterier
Granskningen har utgått från att besvara följande övergripande revisionsfråga:

 Bedrivs överförmyndarnämndens verksamhet ändamålsenligt och med en

tillräcklig intern kontroll?

1.1.1. Revisionskriterier
För att kunna besvara ovanstående övergripande revisionsfråga har vi brutit ned

revisionsfrågan till ett antal mindre revisionskriterier:

 Är ansvar och roller inom nämndens verksamhet tydliga?

 Har verksamheten en god service och tillgänglighet med rutiner för att
hantera frågor, synpunkter och klagomål?

 Finns tillräckliga rutiner som stöd för rekrytering och kontroll av
ställföreträdare?

 Finns rutiner som säkerställer handlingars ordning och hantering av
sekretess?

 Finns tillräckliga rutiner som stöd för kontroll av förteckning av
årsräkningar och ställföreträdarens uppdrag i övrigt?

 Finns rutiner för att när så krävs inhämta överförmyndarens godkännande?

 Finns rutiner för beslut om ställföreträdares arvode?

 Finns ett adekvat stöd för ställföreträdare i form av instruktioner, blanketter
och fortbildning?

 Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll inom nämndens

verksamhet?
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1.2. Metod
Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer

har genomförts med överförmyndarnämndens ordförande och en handläggare som

arbetar med överförmyndarfrågor.

De dokument vi har granskat i studien är överförmyndarnämndens reglemente,

överförmyndarnämndens delegationsordning, ekonomisk uppföljning,

rutinbeskrivningar och mallar, underlag för utbetalning av arvoden, instruktioner

till ställföreträdare, länsstyrelsens senaste tillsynsprotokoll samt stickprov avseende

dagboksblad, personakter och årsräkningar.

Sakavstämning

Överförmyndarhandläggare har kontrollerat rapportens saklighet.
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2. Iakttagelser

2.1. Ansvars- och rollfördelning inom nämndens
verksamhet

2.1.1. Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun består av tre ledamöter och tre

ersättare. Nämndens ordförande respektive vice ordförande utgör nämndens

presidium. Denna sammansättning regleras i reglementet för

överförmyndarnämnden som antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2011.

Nämndens ansvar kontra förvaltningens ansvar regleras ytterligare i nämndens

delegationsordning. Delegationsordningen har kontinuerligt reviderads,

huvudsakligen i samband med lagändringar. Senaste revideringen skedde den 6

februari 2014.

I delegationsordningen tydliggörs vilka beslut som enligt lagstiftningen inte får

delegeras. Därutöver följer utifrån lagstiftning och paragrafer om det är nämnden

eller tjänstemannaorganisationen som har att fatta beslut. Nämnden har

exempelvis valt att inte delegera rätten att besluta om arvoden, tillstånd avseende

köp och försäljning av fastighet och beslut om granskningsanmärkning.

Av delegationsordningen framgår, med hänvisning till föräldrabalkens

bestämmelser, att ett delegationsbeslut inte behöver återredovisas till nämnden. Av

intervjuerna framgår att vissa delegationsbeslut anmäls, andra inte. Av intervjun

framgår att handläggarna genom erfarenhet och praktisk kunskap vet vad nämnden

vill ha redovisat på nämndsmötena.

2.1.2. Överförmyndarnämndens förvaltning
Överförmyndarnämnden erhåller tjänstemannastödet från kansliavdelningen på

kommunledningsförvaltningen. Sedan hösten år 2013 arbetar två heltidsanställda

handläggare med överförmyndarfrågorna. Innan dess fanns det en heltidsanställd

handläggare för överförmyndarfrågor och en assistent som arbetade deltid. Vid

intervjuer anges att den ändrade bemanningen haft positiva effekter för

verksamheten. Arbetsmiljön har förbättrats och det är lättare att hantera ledigheter.

Både kanslichefen och kommunjuristen har tidigare arbetat med

överförmyndarfrågor, vilket utgör ett stort stöd för handläggarna. Båda dessa

tjänster kan vid behov stödja verksamhetens handläggning.

2.1.3. Ansvars- och rollfördelning inom nämndens verksamhet
Nämnden och framförallt ordföranden har ett nära samarbete med förvaltningen

genom nästintill daglig kontakt. I intervjuerna framhåller såväl nämndens

ordförande som handläggaren att de är nöjda med den rollfördelning som finns

utifrån gällande reglemente och delegationsordning. Nämndens ordförande och

handläggarna upplever att nämnden har ett stort förtroende för förvaltningen och

dess arbete. Att nämnden valt att inte delegera ut vissa uppgifter, vilket ger längre
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sammanträden och kräver större förberedelser, upplevs inte negativt av

handläggarna. Uppfattningen är snarare att det intresse och engagemang som

nämnden uppvisar är positivt för helheten.

Nämnden är aktiva i arbetet med budgetförutsättningarna utifrån den verksamhet

som nämndens har att hantera. Nämnden beviljades år 2013 och 2014 utökade

anslag. Det finns ett ekonomstöd från den centrala ekonomifunktionen kopplat till

nämndens verksamhet.

Bedömning

Vi bedömer att rollerna mellan nämnd, handläggare och den kommunala

förvaltningen i övrigt är tydliga.

Även om det inte finns ett krav på att anmäla föräldrabalkens delegationsärenden

till nämnden anser vi att det kan stärka nämndens kontroll över verksamheten om

det i delegationsordningen eller annat dokument klargörs vilken återrapportering

nämnden vill ha.

Delegationsordningen behöver också ses över vad avser angivna delegater.

Tjänstebeteckningen assistent bör tas bort från delegationsordningen, samtidigt bör

nämnden överväga att ange kommunjuristen som ersättare. Det finns dock ett

separat nämndbeslut från år 2013 som reglerar kommunjuristens befogenheter.

Vi rekommenderar nämnden att väga fördelarna med den kontroll och överblick

över verksamheten som nuvarande ordning för arvodesbeslut ger mot

verksamhetens effektivitet i övrigt. Exempelvis skulle enkla och okomplicerade

arvodesärenden kunna hanteras inom ramen för tjänstemännens delegation.

2.2. Överförmyndarverksamhetens service och
tillgänglighet

Överförmyndaren i Karlshamns kommun har telefontid dagligen från klockan 10.00

- 12.00. Under dessa två timmar finns båda handläggarna tillgängliga via telefon för

frågor, stöd och information, klagomål och synpunkter vad gäller verksamheten.

Därutöver har överförmyndaren en gemensam E-post för överförmyndarfrågor som

läses löpande under dagen. Av intervjuerna framgår att klagomål som inkommer till

förvaltningen meddelas omgående nämndens ordförande. Ordföranden i sin tur

informerar sedan nämnden om de synpunkter som inkommit på nästa

sammanträde. Inkommande samtal som hör till ett ärende noteras som

tjänsteanteckningar i verksamhetssystemet.

År 2012 genomfördes en undersökning bland ställföreträdarna. När det gäller

bemötandet svarade 38 bra, vilket var det högsta betyget i en tregradig skala. Fem

svarade varken bra eller dåligt. Ingen svarade dåligt. På frågan om nöjdheten med

stöd och information från överförmyndaren svarade 29 att de var nöjda, medan 15

hade en mer neutral uppfattning. Ingen tyckte stödet var dåligt. På frågan om vilket

stöd som efterfrågades framöver toppade punkten kontinuerlig

information/utbildning, följt av erfarenhetsutbyte med andra ställföreträdare och

mer kunskap om uppdraget innan åtagande.
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I intervjuerna framkommer det att såväl nämnden som förvaltningen upplever att

ställföreträdare och andra enskilda i huvudsak är nöjda med den service och

tillgänglighet nämnden erbjuder. Sedan år 2012 har dock ingen ny uppföljning

genomförts.

Bedömning

Vår bedömning är att överförmyndarens service och tillgänglighet håller en

förhållandevis god nivå, fullt i paritet med andra kommuner av samma storlek.

Även förvaltningens bemanning, med två handläggare, bedömer vi vara i paritet

med andra kommuner av samma storlek. Med två handläggare har även

verksamhetens sårbarhet reducerats.

2.3. Rutiner för överförmyndarverksamheten
2.3.1. Rutiner som stöd för rekrytering och kontroll av

ställföreträdare
För rekrytering av nya ställföreträdare sker ibland annonsering på kommunens

hemsida och annonsering i lokalpress. En vanlig rekryteringskälla är genom

befintliga ställföreträdare. I dagsläget uppges att det finns en liten bank med för

ställföreträdare för ensamkommande flyktingbarn. Även för andra huvudmän finns

tillgång till en bank av alternativa ställföreträdare. Rekryteringsårigheter rör oftast

mer komplicerade ärenden.

Det finns ingen dokumenterad rutin eller checklista för rekryteringsprocessen och

de kontroller som ska göras vid tillsättandet av ställföreträdare. Kontroll av nya

ställföreträdare sker genom belastningsregister, hos kronofogdemyndigheten samt i

socialregistret. Detta gäller vid varje nytt uppdrag ställföreträdarens ingår.

Någon systematisk referenstagning sker ej. Därutöver gör handläggarna en generell

bedömning av den tilltänkta ställföreträdarens lämplighet för att bli utsedd som

exempelvis god man eller förvaltare för det aktuella uppdraget.

Nämnden fattade år 2012 beslut om riktlinjen max fem uppdrag per

ställföreträdare. Av intervjuerna framgår att det finns en viss flexibilitet i

förhållande till detta utifrån uppdragens svårighetsgrad. För närvarande finns det

fem ställföreträdare som har fler än fem uppdrag. Den som har flest uppdrag har för

närvarande nio, men dessa beslutades före riktlinjens tillkomst.

2.3.2. Rutiner som säkerställer handlingars ordning och
hantering av sekretess

De två handläggarna har ingen särskild arbetsfördelning mellan sig, utan

handlägger ärenden efterhand som de kommer in.

Posthantering, registrering och utlämnande av allmänna handlingar

Överförmyndarens post sorteras till överförmyndarens postfack som finns på

kansliavdelningen. Posten öppnas och registreras dagligen av handläggarna själva.

Handläggarna använder sig av två system för registrering av handlingar. Dels

används verksamhetssystemet där ärenden registreras i akter kopplat till respektive

enskild huvudman. Akterna utgör grunden för bland annat dagboksanteckningar,
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uttagstillstånd, arvodesberäkningar och korrespondens. Därutöver använder sig

även handläggarna av kommunens diarie- och ärendehanteringssystem, där allt

annat registreras. Exempel på ärenden som registreras i kommunens

ärendehanteringssystem är remisser, yttranden och budgetärenden.

De registrerade handlingarna förvaras i brandsäkra dokumentskåp.

Handläggarna ansvarar själva för utlämnande av allmänna handlingar till de som

begär det. Prövning av vissa handlingars utlämnande sker av kommunjuristen.

Vid båda handläggares frånvaro är kanslichefen eller kommunjuristen ersättare för

posthanteringen och dess registrering.

Nämndadministration

Det finns inga dokumenterade rutiner för överförmyndarnämndens berednings-

och beslutprocess. I intervju framkommer det att ärenden som innefattar

handlingar med sekretessbelagda uppgifter inte skickas ut i kallelsen till

överförmyndarnämndens sammanträden. Dessa handlingar delas istället ut på

sammanträdet och samlas därefter in igen. Vad gäller överförmyndarnämndens

protokoll förvaras originalet i en pärm hos överförmyndaren. Protokollet publiceras

inte på kommunens webbplats.

Dokumenthanteringsplan

En dokumenthanteringsplan finns upprättad som specifikt behandlar

överförmyndarens olika typer av ärenden.

2.3.3. Rutiner som stöd för kontroll av förteckning, årsräkningar
och ställföreträdarens uppdrag

Överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun har tagit fram en mall för rutiner

vid granskning av års- och sluträkningar samt ställföreträdarens redogörelse i övrigt

för uppdraget. Rutinerna är utformade som en checklista och beskriver inte

granskningsprocessen i övrigt.

Årsräkningarna ska vara inne före den 1 mars varje år. Så fort en årsräkning

inkommer registreras den i verksamhetssystemet. I verksamhetssystemet sker även

bevakning på att årsräkningarna lämnas in i tid. Påminnelser genereras ur

systemet. Handläggarnas har härigenom god kontroll över flödet av årsräkningar.

Som rutin sker en basgranskning. Djupgranskningar sker i ett begränsat antal

ärenden. Nämnden fattar år från år beslut om antalet djupgranskningar och hur

urvalet ska göras. År 2014 har djupgranskningar skett i drygt 20 ärenden, där

samtliga kvitton/verifikat begärts in och ”sörja för person” särskilt granskats.

I samband med granskningarna begärs i förekommande fall kompletterande

uppgifter eller handlingar.

Handläggarna dokumenterar i ett särskilt protokoll vilka kontroller som gjorts i

samband med årsräkningen.
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I samband med årsräkningarna följs upp att alla konton utom transaktionskontot är

spärrade. Transaktionskontot ska innehålla maximalt ca 20 000 kronor.

2.3.4. Rutiner för att, när så krävs, inhämta överförmyndarens
godkännande

I introduktionsinformationen meddelas ställföreträdarna i vilka ärenden som

överförmyndarens godkännande ska inhämtas. Några stödjande blanketter

förändamålet finns inte kopplade till informationsbroschyren eller det blankettstöd

som finns att tillgå på överförmyndarens webbsida, förutom det som följer av de

anvisningar som hänger ihop med blanketten för årsräkningen.

Handläggarna har delegation på att ge besked i frågor som samtycke till placering i

aktier eller motsvarande och tillstånd att ta ut pengar från spärrat konto (upp till 2

prisbasbelopp). Nämnden beslutar i ärenden som avser köp och försäljning av fast

egendom, upptagande av lån och samtycke till arvsavstående. I dessa fall bereder

handläggarna ärendena inför nämndens beslut.

På överförmyndarnämndens webbplats saknas stödjande blanketter med
instruktion för ärenden där överförmyndarens godkännande krävs.

2.3.5. Rutiner för beslut om ställföreträdares arvode
Enligt delegationsordningen fattar nämndens beslut om alla arvoden. Detta sker

löpande i samband att granskningen av respektive årsräkning är klar och denna

föredras i nämnden. I samband med beredningen gör handläggarna en bedömning

utifrån föräldrabalkens regler om det är huvudmannen eller kommunens som ska

betala arvodet.

Nämndens följer SKL:s rekommendation vad avser arvoden, med en arvodesnivå

som uppges ligga något i underkant i förhållande till rekommendationen. För

”förvalta egendom” uppgår grundarvodet till 7% av ett prisbasbelopp. För ”sörja för

person” och ”bevaka rätt” utgår i grundarvode 5% av ett prisbasbelopp för vardera

del. Därutöver utbetalas schablonmässigt 2% av ett prisbasbelopp för

ställföreträdarens kostnadsutlägg. Uppdragets svårighetsgrad och andra

omständigheter kan ligga till grund för ett högre arvode.

Några dokumenterade riktlinjer för arvodeshanteringen finns inte framtagna.

Årssumman av arvoden inklusive sociala avgifter och omkostnadsersättningar

uppgår till ca 3 mnkr. Av dessa kostnader belastar knappt hälften

överförmyndarnämndens budget, resterande del belastar huvudmännen.

2.3.6. Stöd och instruktioner till ställföreträdare
När en ställföreträdare rekryteras bokar handläggarna in ett personligt möte med

med ställföreträdaren. Vid detta möte går handläggarna igenom en broschyr som

överförmyndarnämnden har tagit fram för nya ställföreträdare. Broschyren heter

”Välkommen att arbeta som God man/Förvaltare”. Den innehåller information om

allt ifrån överförmyndarnämndens ansvar och uppgifter, uppgifter om vem som kan
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bli ställföreträdare, överförmyndarspärrade konton, avveckling av bostad för

huvudmannen och svar på vanliga frågor om godmanskap. Från intervjuerna får vi

uppfattningen att denna broschyr upplevs vara ett bra stöd för såväl ställföreträdare

som handläggare i introduktion av nya ställföreträdare.

Överförmyndaren har även tagit fram särskilda instruktioner till de ställföreträdare

som ska bli god man till ensamkommande flyktingbarn. Gode män för

ensamkommande får även vid sitt första uppdrag en praktisk handbok.

Det finns även en äldre checklista (från år 1999) för gode män och förvaltare som

innehåller saker som ställföreträdaren åläggs göra i sitt uppdrag. Exempelvis att

göra en budget för huvudmannen, kontrollera att det finns hemförsäkring, om

bostadsbidrag/-tillägg är rätt, vilken bank, bankkonton och värdepapper som finns

m.m.

Det förekommer gemensamma aktiviteter med ställföreträdare i samverkan med

andra kommuner. I kommunens regi genomförs godmansträffar. En del träffar

vänder sig till alla ställföreträdare. För vissa träffar sker riktade inbjudningar.

Bedömning

Vår bedömning är att verksamheten skulle stödjas genom att besluta om

sammanhållna riktlinjer och dokumenterad rutin för bedömning av personer som

är aktuella för att bli ställföreträdare. Tillämpliga registerkontroller, kontrollernas

frekvens, riktlinjer för antal uppdrag, krav på person utifrån lagstiftningen och

eventuell referenstagning behandlas i riktlinjerna. Vad avser registerkontroller bör

övervägas att med viss frekvens göra uppföljning även i pågående uppdrag.

De viktigaste rutinerna behöver i större utsträckning dokumenteras. För

årsräkningar bör nuvarande checklista kompletteras med en rutinbeskrivning, där

även framgår vad bas- och djupgranskning innebär, samt hur urvalet ska ske.

Genom att dokumentera rutinerna säkerställd ett likartat arbetssätt. Sårbarheten

vid exempelvis frånvaro eller skifte av personal reduceras.

Vi rekommenderar att ett nytt ärendes första årsräkning alltid djupgranskas.

I sammanhanget ska påpekas att checklistan för granskning av års- och

sluträkningarna ger en bra grund för vilka moment som ska observeras i samband

med granskningen, samtidigt som dokumentationen ger ett transparent underlag

för vilka kontroller som genomförts. I det särskilda protokoll över

kontrollmomenten som upprättas till granskningen av årsräkningar bör

dokumenteras att kontroll genomförts avseende ”överförmyndarspärrade konton”.

Vår bedömning är att det finns bra rutiner för hantering av handlingar och dess

arkivering.

De av nämnden tillämpade principerna för arvode och hur de förhåller sig till SKL:s

riktlinjer bör klargöras i riktlinjer.

-�414�-



Karlshamns kommun 9 av 12
PwC

Stödjande blanketter och med därtill hörande information för händelser där

överförmyndarens samtycke/godkännande krävs bör upprättas och göras

tillgängliga på överförmyndarens webbplats.

2.4. Överförmyndarnämndens interna
kontrollarbete

Överförmyndarnämnden fattar årliga beslut om en internkontrollplan, där det

anges verksamhetsspecifika kontrollmål, kontrollmoment och vem som är ansvarig

för att kontrollen genomförs. Exempel på moment från nämnden kontrollplan: E-

posthantering, kontroller vid nytt uppdrag, kontroll av uppdraget sörja för person,

samt om granskningsrutinerna följs.

Vid granskningen framgår att uppföljning av internkontrollplanen saknas för både

2013 och 2014.

Nämnden har inte fattat beslut om några uppföljningsbara mål för verksamheten.

Nämndens genomgång av varje ärende i samband med beslut om arvode är en del

som stärker nämndens interna kontroll.

Bedömning

Vår bedömning är att nämnden behöver tillse att kontroller blir genomförda i

enlighet med internkontrollplanen.

Den interna kontrollen skulle ytterligare stödjas genom att nämnden fattade beslut

om nämndspecifika mätbara mål för verksamheten. Exempel på mål:

 Ställföreträdarnas nöjdhet med utbildningar, stöd och anvisningar

 Minst x antal utbildningstillfällen ska erbjudas till ställföreträdarna

 Minst x% av ställföreträdarna ska delta i utbildningarna

 Minst x% av årsräkningarna ska vara klara före halvårsskiftet

2.5. Stickprov
I tio akter har vi särskilt granskat hur dagboksblad upprättas, hur personakterna

ordnade och vilka kontroller som genomförts av årsräkningar.

Stickproven visar generellt en god ordning i akter och att årsräkningarna har blivit

granskade.

Varje akts dagboksblad ska kunna hållas offentliga. Dagboksbladen innehåller i

flera fall för mycket information. Detta har även påpekats vid länsstyrelsens

inspektion år 2013.

Redogörelsen avseende ”Sörja för person” är i flera fall knapphändig.
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Vi har kunnat konstatera att de noteringar som handläggarna gör i årsräkningen i

samband med kontrollerna inte alltid är enkla att förstå.

I några fall förekommer handlingar av äldre datering som saknar indexering.

Bedömning

Stickproven visar generellt på en god ordning. Vad avser dagboksbladens innehåll

är rutinen numera ändrad.

Överförmyndarnämnden bör överväga att ställa högre krav på redovisningen av

”Sörja för person”.

Vidare bör handläggarnas noteringar på årsräkningarna ske mer stringent.
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3. Revisionell bedömning

Bedrivs överförmyndarnämndens verksamhet ändamålsenligt och med en

tillräcklig intern kontroll?

Utifrån de iakttagelser vi gjort i förhållande till revisionsfrågan och

revisionskriterierna är vår bedömning att nämndens verksamhet till stora delar är

ändamålsenlig och med en tillräcklig intern kontroll.

Detta grundar vi på att rollerna är tydliga och att granskningen visar att

verksamheten bedrivs med god ordning.

Vi bedömer dock att det finns vissa utvecklingsområden:

Verksamheten skulle stödjas genom att besluta om sammanhållna riktlinjer och

dokumenterad rutin för bedömning av personer som är aktuella för att bli

ställföreträdare.

Verksamhetens viktigaste rutiner behöver i större utsträckning dokumenteras i

rutinbeskrivningar, vilket säkerställer en enhetlig hantering och reducerar

sårbarheten.

Vissa rutiner som stöd för ställföreträdarna kan utvecklas.

Det bör tydliggöras vilka ärenden som nämnden vill få återrapporterade.

Delegationsordningen behöver ses över utifrån nuvarande organisation och

tjänstetitlar.

De av nämnden tillämpade principerna för arvode och hur de förhåller sig till SKL:s

riktlinjer bör klargöras i riktlinjer.

Nämnden behöver tillse att uppföljning och kontroll sker i enlighet med upprättad

internkontrollplan.

Den interna kontrollen skulle ytterligare stödjas genom att nämnden fattade beslut

om nämndspecifika mål för verksamheten.

Vid granskning av årsräkningarna bör kontrollmomentet ”spärrade

överförmyndarkonton” bättre dokumenteras. Vidare rekommenderar vi att samtliga

nya ärendens första årsräkning djupgranskas.

Överförmyndarnämnden bör överväga att ställa högre krav på redovisningen av

”Sörja för person”.
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Karlshamn 2014-12-12

Jörn Walroth Lisa Åberg

Projektledare Uppdragsledare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 

kommun 2015-02-19 Dnr: 2015/121 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-04-13 20 

 
 

Val av lekmannarevisorer i kommunalförbund och kommunala bolag 
 

Förslag till beslut 
 
att välja följande lekmannarevisorer i kommunalförbunden för tiden 2015-2018: 
 
KOMMUNSAMVERKAN CURA INDIVIDUTVECKLING 
 
1 revisor 
 
Kjell Törnqvist (FP) 
 
 
MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 
 
1 revisor 
 
Lars-Inge Kjellberg (S) 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE 
 
1 revisor 
 
Gunilla Frennesson 
 
att välja följande lekmannarevisorer i de kommunala bolagen för tiden efter ordinarie 
årsstämma 2015 t o m årsstämman 2019: 
 
STADSVAPNET I KARLSHAMN AB 
 
1 revisor 
 
Lars Beckman (M) 
 
KARLSHAMNS HAMN AB 
 
1 revisor 
 
Lars-Erik Johansson (S) 
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 2015-02-19 Dnr: 2015/121 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 

 2015-02-19 Dnr: 2015/121 

 
 
KARLSHAMNSBOSTÄDER AB 
 
1 revisor 
 
Jan Andersson (MP) 
 
KARLSHAMN ENERGI AB 
 
1 revisor 
 
Kennet Aronsson (C) 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2015-04-13, § 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
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kommun 2015-03-27 Dnr: 2014/3216 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-04-13 21 

 
 

Entledigande från uppdrag - Robin Karlsson (SD) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Robin Karlssons (SD) avsägelse från sina uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och huvudman i Sparbanken Karlshamn 
 
att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för att ute ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Robin Karlsson (SD) 
 
Sammanfattning 
 
Robin Karlsson (SD) avsäger sig i skrivelse daterad 2015-02-07 sina uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Avsägelse från Robin Karlsson (SD) daterad 2015-02-07 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Sparbanken Karlshamn 
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kommun 2015-03-18 Dnr: 2015/116 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-04-13 22 

 
 

Entledigande från uppdrag som ersättare i gymnasienämnden – Rebecca Nilsson 
(S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Rebecca Nilssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i gymnasienämnden 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse inkommen 2015-03-12 begär Rebecca Nilsson (S) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i gymnasienämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Rebecca Nilsson (S) inkommen 3015-03-12 
 Valberedningens protokoll 2015-04-13, §  

 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Lönechefen 
Matrikeln 
Webben 
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kommun 2015-02-19 Dnr: 2015/378 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-04-13 23 

 
 

Entledigande av ledamot och tillika vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB - 
Kristina Kulle (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Kristina Kulles (S) avsägelse från uppdraget som ledamot och tillika vice 
ordförande i Karlshamnsfastigheter AB. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse inkommen 2015-02-11 begär Kristina Kulle (S) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot och tillika vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Kristina Kulle (S) 
 Valberedningens protokoll 2015-04-13, §  

 
 
Beslutsexpediering 
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 2015-02-19 Dnr: 2015/378 
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kommun 2015-03-26 Dnr: 2015/282 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-04-13 24 

 
 

Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
 
att lägga informationen till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 
 
  
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
Bilagor 
 
 
Beslutet skickas till 
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 2015-03-26 Dnr: 2015/282 

 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
 
 
 
 
 
Göran Persson Ann Åstrand 
Kommundirektör Kommunjurist 
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LÄNSSTYRELSEN
BLEKINGELÄN

BESLUT

2015-01-22 404-2304-14

Samhällsbyggnadsut
vecklingsavdelning
Carina Burelius
Planarkitekt
010/22 40 122
Carina.burelius(alansstyrelsen.se

Karlshanmskommun
Byggnadsnämnden
Rådhusgatan10
374 81KARLSHAMN

Detaljplan för fastigheterna Samariten 2 och 3 m.fl. (Blekingesjukhuset)
kommun i Blekingelän.

Beslut om prövning enligt 11kap 10 § plan- och bygglagen(PBL)

Kommunfullmäktigei Karlshamnskommunhar den 16juni 2014antagit
detahplanför Samariten2 och3 m.fl.(Blekingesjukhuset)i Karlshamns
kommun.

Länsstyrelsenhar den22januari2015enligt11kap 10§ PBLbeslutatatt
inte pröva kommunensbeslut.

Enligt13kap 4 § PBLEardettabeslutinteöverklagas.

CarmaB hus
/ eatidiC e€64,4

Kopia till
Kommunfullmäktigei Karlshamnskommun,374 81Karlshamn
Centraldiariet

Postadress Besöksadress Telefon/Telefax E-post/webbplats: Org.nr
SE-371 86 KARLSKRONA Skeppsbrokajen 4 010-22 40 000 blekinge@lansstyrelsen.se 202100-2320

010-22 40 223 www.lansstyrelsen.se/blekinge
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL PoU 12 100

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott 2014-12-11

§ 75 2014/2015

AHA-enkäten 2014. Kommunens resultat

Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att ta rapporten till dagens protokoll.

Sammanfattning

Av det lokala samverkansavtalet framgår att det yttersta arbetsmiljöansvaret åvilar
kommunfullmäktige.

Överföring (delegering) av arbetsmiljöuppgifter görs enligt följande:

Kommunfullmäktige —nämnd/styrelse —Förvaltningschef —verksamhetschefer (i
förekommande fall) —enhetschef —arbetsledare m fl.

Varje led kan fördela olika uppgifter till ledet under. Varje led i kedjan retumerar ar-
betsmiljöftåga till närmaste led ovanför, i de fall befogenheter eller ekonomiska
resurser saknas.

Systematiskt arbetsmiljaarbete

Det systemat ska arbetsmiljöarbetet bygger på:

Arbetsmiljölagen
AFS 2001:1 —Systematiskt arbetsmiljöarbete
Samverkansavtalet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska omfatta alla fys ska, psykiska och sociala
förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Gången i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka —riskbedöma —åtgärda
—kontrollera.

Den metod som ICarlshanmskommun använder i det psykosociala arbetsmiljöarbetet
är AHA-metoden med en arbetsmiljöenkät vart tredje år.

AHA-enkäten

AHA-enkäten har utvecklats av Karolinska Institutet inom forskningsprogrammet
Arbete och Hälsa. I år är det tredje gången som enkäten används men det är första
gången som samtliga medarbetare fyller i enkäten samtidigt.
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KARLSHAMNSKOMMUN PROTOKOLL PoU 12 101

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott 2014-12-11

Svarsfrekvensen blev 89 %, vilket innebär att cirka 2 500 medarbetare har besvarat
enkäten.

Svaren behandlas konfidentiellt och inga enskilda svar kan utläsas.

AHA-enkätens resultat redovisas på individ-, grupp- och organisationsnivå. Karls-
hanms kommun erbjuder sanatligamedarbetare hälsosamtal på företagshälsovården
utifrån det individuella resultatet, Utifrån resultaten på grupp- och organisationsnivå
upprättas handlingsplaner.

Utifrån kommunens totala resultat är det mestpositiva att medarbetarna upplever hög
grad av motivation,medarbetarskap och måluppfyllelsemedanförbättringsom-
rådena visar att medarbetama upplever hög grad av spänt arbete (arbetsstress),
brister i sömn och återhämtning och lågt engagemangför organisationen (se för-
klaringsruta).

Förklaringar

Med motivation avses arbetsvilja, den kraft som driver individen att göra sitt
bästa i arbetet.

Med medarbetarskap avses hur vi förhåller oss till arbetsuppgifterna, arbets-
kamraterna och till arbetsgivaren.Det handlar bland annat om initiativtagande och
agerande gentemot andra på arbetsplatsen.

Med måltydlighet avses om medarbetarna upplever att de mål som sätts upp för
verksamheten är klara och tydliga.

Med spänt arbete (arbetsstress) avses höga arbetskrav och låg kontroll över
arbetet.

Med sömn och återhämtning avses dålig sömnkvalitet och att man ej känner sig
utvilad efter ett par dagars ledighet.

Med engagemang(organisationen) avses den inställning medarbetaren har till den
organisation man arbetar i.

Karlshamns kommun kommer utifrån resultaten att aktivt arbeta med åtgärder i
strävan efter att ytterligare utveckla den goda arbetshälsan.

Beslutsunderlag

• Resultat AHA-enkäten 2014. Hela kommunen
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Sid 1 (3)
VÄXJÖ TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM
2015-03-04
meddelad i
Växjö

Mål nr P 726-15

Karlshamnskornmun
Komrnunleclaingsfbnsalniiii2en,Kansli

KLAGANDE
Bo Ringsö

Bäcicsländevägen26
374 51 Asarum

Stefan Ringsö
Tegelmästarevägen 22
374 51 Asarum

MOTPART
Karlshamns kommun
Rådhuset
374 81 Karlshamn

2015-03-05

ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen Blekinge läns beslut 2015-01-08 i ärende nr 403-1241-2014, se bilaga
1

SAKEN
Detaljplan ffir del av fastigheten Sandv k 1:1, Karlshamn kommun

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen avvisar Stefan Ringsös överklagande.

Mark- och miljödomstolen avslår Bo Ringsös överklagande.

Dok.ld 319007
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeclitionstid
Box 81 Kungsgatan 8 0470-560 100 0470-560 125 mändag —fredag
351 03 Växjö E-post: mmd.vaxjo@dom.se 08:00-16:30
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Sid 2
VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM P 726-15
Mark- och miljödomstolen

BAKGRUND

Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade den 3 mars 2014 att anta

detaljplan för del av fastigheten Sandvik 1:1. Syftet med planen är att möjliggöra

avstyckning av tomtmark för befintliga stugor (idag arrenderade) samt se över

möjligheten att förtäta med ytterligare bostäder i området.

Kommunfullmäktiges beslut överklagades av Bo Ringsö till Länsstyrelsen i

Blekinge län som den 8 januari 2015 beslutade avslå överklagandet.

Länsstyrelsens beslut har nu överklagats av Bo Ringsö och Stefan Ringsö.

YRKANDEN M.M.

Bo Ringsö och Stefan Ringsö yrkar i en gemensam skrivelse, så som det får

förstås, att länsstyrelsens beslut ändras och att den nya tomten intill tomten 93-17

tas bort.

Till stöd för sitt yrkande anför de följande. Miljöförbundet skriver i sin utredning

från den 1juni 2012 angående detaljplanen för detta område

"Ur naturvårdssynpunkt är hällmarkerna de mest värdefulla partierna i området".

Trots att kommunen medger att den nya tomten utgörs av hällmark, menar

kommunen att den inte har några särskilda naturvärden. Om nu miljöförbundet har

dessa riktlinjer i sin utredning är det underligt att naturvårdssynpunktema inte blir

de som ska gälla för detta område.

De (Bo Ringsö och Stefan Ringsö) är inte emot detaljplanen utan vill enbart ha en

ändring av den aktuella tomten vilket de anser att man kunde gjort enligt 13 kap.

17 § plan- och bygglagen (2010:900, PBL).

På grund av att halva deras tomt 93-17 utgörs av hällmark, finns inget naturligt sätt

att avgränsa dessa tomter och därmed skydda sig mot total insyn. Den tomt som de
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Sid 3
VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM P 726-15
Mark- och miljödomstolen

disponerar (93-17) är så beskaffad att ytan som fmns för t.ex. trädgårdsmöbler,

utöva fritidssysseisättning eller att bara sitta och sola ligger direkt mot denna nya

tomtgräns som är endast 13 meter ifrån deras sommarstuga.

Då de inte har möjlighet att avgränsa tomterna med någon häck eller liknande

åberopar de 2 kap. 9 § P L att "man ska undvika byggnadsverk m.m. som kan

medföra sådan påverkan på omgivningen att det kan innebära betydande olägenhet"

vilket de menar att det gör i detta fall p.g.a. de omständigheter som påpekats.

DOMSKÄL

Stefan Ringsö

Eftersom Stefan Ringsö inte överklagade kommunens beslut till länsstyrelsen kan

mark- och miljödomstolen inte pröva hans överklagande av länsstyrelsens beslut.

Hans överklagande ska därför avvisas.

Bo Ringsö

Mark- och miljödomstolen vill först upplysa om att domstolen inte på eget initiativ

eller på uppmaning av klaganden kan göra ändringar i detaljplanen. Pomstolen har

enligt bestämmelsernai 13 kap. 17 § PBL endast att godta eller upphäva

detaljplanen i sin helhet.

Mark- och miljödomstolen instämmer, efter att ha gått igenom handlingarna i målet,

länsstyrelsens bedömning. Vad Bo Ringsö anför utgör således inte grund for att

upphäva detaljplanen. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427)

Överklagande senast den 25 mars 2015.

-----

Urban Lun Lars Fransson

1domstolens avgörande har deltagit rådmatmen Urban Lund, ardförande, ach
tekniska rådet Lars Fransson.
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Sammantaget bedöms inte detaljplanen medföra några sådana betydande olägenheter för
klaganden att antagandebeslutet ska upphävas. Den avvägning som kommunen har gjort
får anses ligga inom ramen för det handlingsutrymme som de materiella reglerna i PBL
ger. Antagandebeslutet ska fastställas.

I detta ärende har jurist Bengt Johansson beslutat och planarkitekt Christina Johansson
varit föredragande.

(er-hristina ohanssonBengt Johan son

Bilaga:
Överklagandehänvisning

Kopia:
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun
Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun
Lantmäterimyndigheten i Kalmar, Box 510, 391 25 Kalmar
Länsledningen
Avdelningschefen Samhällsutveckling
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Bihga 2

SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNINGFÖR HURMAN ÖVERKLAGAR- DOMI MÅLSOMHARÖVER-
KLAGATSTILL MARK- OCHMILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och
miljödomstolen. Överklagandet prövas av
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt.

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen.

För att ett överklagande ska kunna tas upp
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det görs om:

det Enns anledning att betvivla tiktigheten av
det slut som mark- och millödomstolen har
kommit till,

det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedoma riktigheten av det slut som mark-
och millödomstolen har kommtt

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen
att överklagandet provas av högre rätt, ellet

det annars Enns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står
mark- och rniljödomstolens avgörande fast.
Det är därför viktigt att det klart och tydligt
framgår av överklagandet till Mark- och mil-
jööverdomstolen varför Idaganden anser att
prövningstälstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överidagande ska innehålla
uppgifter om:

1 den dom som overklagas med angivande av
mark- och miljödomstolens namn, datum för
domen samt målnummer,

2 den ändring av mark- och rnillödomstolens
dom som klaganden vill få till stånd,

3 grunderna (skälen) för överklagandet,

4 de omstandigheter som åberopas till stöd för
att ptövningstillstånd ska meddelas, samt

5 de bevis som åberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

Skriftliga bevis som inte lagts fram ddigare
ska ges in samddigt med överklagandet.

Om ni ddigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i

målet/årendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit.

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och
miljödomstolen. Adress och telefonnummer
finns på första sidan av domen.

DV

427

•
Producerar

av
Domstolsverket

•
2014-07

WWW .domstol.se
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-02-25 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Mörrumssalen, klockan 13:15 – 18:35 

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ivo Akum Ledamot (S) 
Sten Hedlund Ledamot (MP) 
Amanda Nilsson Ledamot (S) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
 

Tjänstgörande ersättare: Gunnar Fastén (MP) tjänstgör för Jörgen Kronsell, (MP) 

Närvarande ersättare: Roy Johansson, C, Mats Olausson, M; Magnus Dagmyr, S, Catarina 
Flod, M, Bo Bogheim, SD, Bo Sandgren, S, Lennarth Malm, FP, 
Johanna Kaasinen, MP 

Övriga: Från Länsstyrelsen Kronoberg Jan 
Grosen, Elin Wallqvist 
Emma Sjögren, WSP, Tf 
förvaltningschef Thomas Andersson 
Patrik Hellsberg, VA-chef, Ida 
Schyberg, processingenjör, Per 
Andersson, driftledare, Marie Louise 
Svensson Wickström, gatu- och 
parkchef, Jens Vikingsson, 
måltidschef, Per Ingströmer, 
trafikingenjör, Susanne Andersen, 
ekonom, Lisa Sunesson, Ekonom, 
Camilla Bengtsson, ekonom 

 

 

Utses att justera: Katrin Johansson  

Paragrafer: §§ 20-37 

Justeringsdatum:  2015-03-04 

Sekreterare ……………………………………………………  
 Gertrud Persson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 

  Katrin Johansson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-02-25 

sid 2 av 3 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2015-02-25   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-03-04 Datum då anslaget 
tas ner:  

2015-03-26 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-02-25 

sid 3 av 3 

 
§ 21 Redovisning Domslut Mien 2013/2860 
 
Tekniska nämndens beslut,  
 
Att godkänna informationen 
 
Sammanfattning 
Mark- och miljödomstolen lämnar Karlshamns kommun och Mieåns vattenreglerings-
förening u p a godkännande enligt 11 kap 16 § miljöbalken till avvikelse från vatten-
hushållningsbestämmelser för sjön Miens reglering i Mieån. Godkännandet avser åtgärden 
att i strid med tillståndet i dom VA 56/1985 i 55 dagar under perioden 30 september 2013 
till den 13 december 2013 avvika från gällande vattenhushållningsbestämmelser. 
 
Till dagens sammanträde har Jan Grosen och Elin Wallqvist länsstyrelsen i Kronoberg 
bjudits in för att redovisa utfall och konsekvenser av Mark- och miljödomstolens dom 
2014-12-23. Från WSP deltar miljökonsult Emma Sjögren som bistått VA-enheten med 
utredning samt sammanställt handlingar till Mark- och miljödomstolen. 
 
Jan Grosen förklarar att överträdelsen som Karlshamns kommun har gjort är mycket 
allvarlig och att domstolen i efterhand godkände avsteget. Kommunen kan inte åberopa 
denna paragraf igen vid fortsatt verksamhet utan måste omgående vidta åtgärder för att 
händelsen inte upprepas.  
 
För att trygga den framtida vattenförsörjningen måste kommunen utreda alternativ för 
reserv-/vattentäkt, ta fram en tidplan, eventuellt söka en ny dom enligt miljöbalken med 
miljövillkor för dricksvatten. Nuvarande dom är en vattendom enligt Vattentjänstlagen. 
 
För att undvika klagomål på regleringen måste kommunen se till att den sköts på ett bra 
sätt annars är det risk för tillsynsingripande om inte domen följs. Länsstyrelsen i 
Kronoberg är tillsynsmyndighet för Mien. 
 
Beslutsunderlag 
Växjö TR M 2812-14 DOM 2014-12-23 
 
Beslutet skickas till 
VA-chef Patrik Hellsberg 
Tf förvaltningschef Thomas Andersson 
Processingenjör Ida Schyberg 
Driftledare Per Andersson 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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Karisharnns kotninun
KommunlednngsforyaI ingen,Kansli

BESLUT
2015-02-23

1 (7)

Dnr403-3941-14

LÄN SSTYRELSE N
BLE KIN GE LÄN 201 5-02-Z5

Yvonne Egn&
Tfn010-2240 128
e-post: yvonne.egner@lansstyrelsen.se

Delgivningskvitto
Till enligt sändlista

Beslut avseende överklagande av kommunens beslut om antagande av de-
taljplan för del av fastigheten Borås 12 i Karlshamn, Karlshamns kommun

BESLUT
Länsstyrelsen avslåröverklagandenaoch fastställerkommunfullmäkfigesantagandebeslut.

Detta beslut kan överklagas till Mark- ochmiljödomstolenvid Växjö tingsrätt, inom tre veckor
från detatt Nihar fåttdelavbeslutet, sebilaga.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Kommunfulhnäktige i Karlshanms kommun har den 3 november 2014, §14, antagit en detalj-
plan för fastigheten Borås 12. Syftetmed planen ärmöjliggöra komplettering med ytterligare
bostadsbebyggelse,attmöjliggörahandel ochkontor i gatuhus, samt att ersättadel avdetaljplan
A41 så attbefintligmarkanvändningsäkerställs.

Planförslagethar hanteratsmed såkallatnormaltplanförfarande.

Detaljplaneområdetärbeläget i centrala Karlshamn.

Förplanområdetgäller stadsplan A41 från 1926. Planen gerbyggrätt till bostadsbebyggelseoch.
även industribebyggelsedärbyggnadsnämndenprövar det som lämpligt. Bebyggelsen skautfö-
ras med slutetbyggnadssätt. Byggnad får innehållahögst tvåvåningaroch byggnadshöjdenfår
ejöverstiga8,5 meter från gatansmedelhöjd. Byggnad ska förläggasminst4,5 meter från tomt-
gräns.

1kommunens översiktsplanfrån 2007 anges inget specifikt för fasfighetenBorås 12men för
Karlshamns tätort anges följande.
Centralortenhar storbetydelse förkommunensattraktionskraft. Karlshamns tätortharmånga
kvaliteter ochgoda förutsättningar för enpositivvidareutveckling förboende, företagande,han-
del, fritid,kultur och turism. Karlshamnär enviktig byggsten iarbetetmed att formakommu-
nens framtid. Detta måstebeaktas vid allabeslutom förändringar. Stadensvärden ska förädlas
istället för att förspillas genom att:

Beakta.och tillvarata stadens lägevidvattnetvid utfonnningen av framtidabostads-och
utemiljöer.

Planera för en förtätning av centrummed smålägenheterförbl aungdomaroch äldre.

I översiktsplanenanges ävenkommunensviljeriktning för Karlshanmsrutnätsstad.Viljerikt-
ningenutgörsbland annat avatt:

- Vårda stadsmiljön. Stadskärnanär av riksintresse förkulturmiljövården. Förändringar i
stadsmiljön ska skemedhögakravpå arkitektoniskkvalitet.

Postadress Besöksadress Telefon/Telefax E-post/webbplats: Org.nr

3E-371 86 KARLSKRONA Skeppsbrokajen4 010-22 40 000 bleKngeganss1yrelsen.se 202100-2320

010-22 40 223 www.lansstyrelsen.se/blekinge
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