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Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-06-17  

 
 
Kommunfullmäktige 

Dagordning 
 
Nr Ärende 

1.  Information - näringslivschef och platschef Södra Cell 
2.  Information - VD Net Port informerar 
3.  Ekonomisk månadsuppföljning april månad 2015 
4.  Ekonomisk månadsuppföljning maj månad 2015 
5.  Finansrapport per 2015-04-30 
6.  Vattenleverans till hushåll med egna brunnar 
7.  Taxor för kopiering och avskrift av allmänna handlingar 
8.  Taxa för nyttoparkeringskort 
9.  Taxa för myndighetsutövning och prislista 2016 - 

Räddningstjänsten Västra Blekinge 
10.  Taxor för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) 
11.  Interpellation om kommunens resultat i SKL:s öppna jämförelser - 

grundskolan 
12.  Interpellation om behandling av reviderad budget för 2015 - 

Anders Englesson (MP) 
13.  Motion om medborgarskapsceremoni 
14.  Motion om att upphandla livsmedel med miljö- och 

djurskyddskrav 
15.  Motion om förutsättningar för HBT-certifiering 
16.  Revidering av reglemente för byggnadsnämnden 
17.  Karlshamn 5:1 Vägga Havsbad komplettering av Lokala 

Ordningsföreskrifter 
18.  Årsredovisning 2014 för Region Blekinge 
19.  Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 
20.  Delegationsbeslut kommunfullmäktige 
21.  Val av lekmannarevisorer i kommunala bolag 
22.  Entlediganden 
23.  Överenskommelse om anordnande av boende för såväl 

asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn 
med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige 

24.  Tillfällig ändring av överenskommelse 851-237-2012 om 
mottagande och bosättning av nyanlända invandrare 

25.  Barnomsorgstaxa - ändring av maxbelopp 
26.  Begäran om extra anslag för färdigställande av 

cirkulationsplats/rondell Sölvesborgsvägen-Nyemöllevägen 
27.  Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och 

försäkringsskydd 
28.  Personalpolitiken 2015-2018 
29.  Komplettering av taxor och hyror för lokaler - rådhusets 

sammanträdesrum 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-05-29 Dnr: 2015/2120 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 

 
Information - näringslivschef och platschef Södra Cell 
 
Sammanfattning 
 
 

-�3�-



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-05-29 Dnr: 2015/2120 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-06-17 2 

 
 

Information - VD Net Port informerar 
Sammanfattning 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Efter fyra månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att 
helårsresultatet väntas uppgå till minus 3,5 mnkr vilket är 5,3 mnkr sämre än budget som 
efter revideringar och tekniska justeringar för kapitalkostnader uppgår till plus 1,8 mnkr. 
Nämnder har rapporterat att årets reviderade budget som helhet kommer att kunna hållas. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Månadsuppföljning per 150430 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-05-20 Dnr: 2015/1590 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2015-05-26 122 
Kommunfullmäktige 2015-06-17 3 

 
 

Ekonomisk månadsuppföljning april månad 2015 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna redovisningen och överlämna den till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
 
Efter fyra månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att 
helårsresultatet väntas uppgå till minus 3,5 mnkr vilket är 5,3 mnkr sämre än budget som 
efter revideringar och tekniska justeringar för kapitalkostnader uppgår till plus 1,8 mnkr. 
Nämnder har rapporterat att årets reviderade budget som helhet kommer att kunna hållas. 
 
Slutkommentar 
Den sammantagna årsprognosen efter fyra månader bedöms uppgå till minus 3,5 mnkr. 
Detta är sämre än den budgeterade nivån som efter revidering uppgår till plus 1,8 mnkr, 
som beslutades av KF 150504. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Månadsuppföljning per 150430 
2 Månadsuppföljning bolagen 

150430 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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MÄNADSUPPFÖUNING PER 150430

Kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillhanda

Ekonomisk översikt

Föreliggande ekonomiska rapport per  150430  bygger, avseende redovisningen av de olika

verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och förvaltningar. För

resterande delar ansvarar ekonomikontoret centralt för prognoser och beräkningar.

Efter fyra månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att helårsresultatet

väntas uppgå till minus 3,5  mnkr  vilket är 5,3 mnkr sämre än budget som efter revideringar

och tekniska justeringar för kapitalkostnader uppgår till plus 1,8 mnkr. Nämnder har

rapporterat att årets reviderade budget som helhet kommer att kunna innehållas.

För finansförvaltningen beräknas däremot underskott med drygt  5  mnkr mot budget.

Avvikelsen beror främst på lägre skatter och bidrag baserat på  SKL:s  prognos  150429  och något

högre finansiella kostnader.

På investeringssidan beräknas årsförbrukningen uppgå till cirka 120 mnkr, vilket är  4  mnkr

högre än den budgeterade nivån som efter revidering uppgår till 116 mnkr. Avvikelsen beror

främst på fördyringar i ett av kommunstyrelsens exploateringsprojekt och i ett av tekniska

nämndens vägprojekt.

Verksamhetsmässig översikt - personal

Kommunfullmäktige har beslutat att sjukfrånvaron, dagar per anställd, bör minska till  2013  års nivå.

För årets tre första månader  2015  ser vi att sjukfrånvaron totalt är 6,86 dagar per anställd ijämförel-

se med  6,40  dagar  2014  och  5,97  dagar 2013. Den korta frånvaron, dag 1-14, har minskat medan den

långa sjukfrånvaron från och med dag 15  har ökat.

Slutkommentar

Den sammantagna årsprognosen efter fyra månader bedöms uppgå till minus 3,5 mnkr. Detta

är sämre än den budgeterade nivån som efter revidering uppgår till plus 1,8 mnkr, som

beslutades av  KF  150504.

k.. %›44»WWW
Hans Hyllstedt Kent  Wahnström

Ekonomichef Ekonom

1(2)
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KRLSHAMN

DRIFTREDOVISNING ltkrl

Nämnder

Kommunfullmäktige

Överförmyndarnämnd

Valnämnd

Revision

Kommunstyrelse

Festivalkommitté

BUS nämnd

Gymnasienämnd

Kulturnämnd

Teknisk nämnd

Teknisk nämnd VA

Byggnadsnämnd

Fritidsnämnd

omsorgsnämnd

Socialnämnd

Summa nämnder

Summa finansiering, inkl VA

DRIFTSREDOVISNING TOTALT

INVESTERINGSREDOVISNING TOTALT

Ãrsbudget
2015

-2 102

-3104

-63
-1 407

-141 931

-3549

-511 541

-156405

-24 824

-78 751
469

-5 707

-47 674

-578302

-90 057

-1G45 959

1 647 789

1820

-116 296l

2015-05-25

Prognos 2015 Avvikelse

-2 102
-3 104

-63
-1 407

-141 931
-3 549

-511 443
-156 466
-24 824
-73 761

469
-5 707

-47 574
-578302
-89 913

-1 645 787
1 542 257

-3 530

-119 s70l

2(2)

OOOOOO

93

OOOOOO

149

182

-5 532

-5 350

-3 574l

l
l

l

l
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KARLSHAMN 25  maj 2015 
MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR BOLAGEN PER  2015-04-30

Stadsvapnet och  kommunstyrelsen tillhanda

Sammanfattning och kommentarer

Ekonomisk översikt

Föreliggande ekonomiska rapport per 2015-04-30 bygger på sifferuppgifter och bedömningar
från respektive bolag. För sammanställning och kommentarer ansvarar ekonomikontoret.

Efter fyra månader av år  2015  uppvisar bolagen ett resultat innebärande att helårsresultatet

prognostiseras enligt följ ande:

Budgetuppföljning per 2015-04-30 vad avser  drift  (mnkr)

Bokslut 2014 Budget  2015  Prggnos  2015  Avvikelse  2015

Karlshamn Energi AB -3,4 12,3 10,5 -l,8

Karlshamnsbostäder AB 4,9 3,0 3,0 0,0

Karlshamns Hamn AB 0,8 2,2 2,2 0,0

Karlshamnsfastigheter AB -6,5 -5,l -5,l 0,0

Stadsvapnet i Karlshamn AB -10,2 -l 1,2 -1  l ,2 0,0

esultat före skatt -14,4 1,2 -0,6 -1,8

Investeringsuppjöljning per  2015-04-30  (mnkr)

Bokslut  2014  Budget  2015  Prognos  2015  Avvikelse  2015'

Karlshamn Energi AB 34,3 33,4 37,8 -4,4

Karlshamnsbostäder AB 45,9 80,0 80,0 0,0
Karlshamns Hamn AB 60,6 39,8 39,8 0,0

Karlshamnsfastigheter AB 5,2 75 ,5 75,5 0,0

Stadsvapnet i Karlshamn AB 0,0 0,0 0,0 0,0

S:a investeringar 146,0 228,7 233,1 -4,4

Som framgår av sammanställningen, efter fyra månader av år  2015, bedömer Karlshanm

Energi AB att man inte kan nä upp till budgeterat resultat. Övriga bolag gör bedömningen att

man för år  2015  ska klara ett resultat minst i nivå med vad som budgeterats.

J.
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KARLSHAMN 25 maj 2015

Karlshamn Energi AB:s årsprognos för 2015 är 1,8 mnkr sämre än budget efter fyra månader

av året Elnäts- och värmeförsäljningen har under årets fyra första månader varit lägre än
budgeterat och detta ger en prognos med lägre intäkter. Vindkraften har en god tillgänglighet

men till lägre priser än budgeterat. Fjärrvärmeproduktionskostnadema är hittills klart lägre än

motsvarande period 2014. Under 2015 har Södra Cell Mörrum ett planerat stopp i slutet av
året medan motsvarande stopp var under årets forsta månader 2014.

En stor osäkerhet i prognosen över årets resultat är periodisering av bredbandsresultatet.

Anslutningsavgiftzer är en stor post i prognosen över årets resultat. Kostnads- och intäktsredo-

visningen för bredbandsverksamheten kommer att ses över. Målet, att redovisningen ska ge en

rättvisande bild av resultatet, kan komma att innebära att årets resultat sänks klart i for-

hållande till här redovisad prognos.

Till och med aktuell månad har andelen ijärrvärmeprodtllction från Södra Cell varit  97%,

vindkraftsproduktion mot budget  115%,  årsprognos inmatning i elnätet mot budget 95%,
årsprognos ijärrvärmeförsäljning mot budget 97% och årsprognos elförsäljning mot budget
100%.

Årsprognosen för Karlshamnsbostäder AB ligger lika med budget efter fyra månader av året.

Bolaget tror att räntorna blir lägre än budgeterat. Ökade intäkter och minskade räntekostnader

kommer att användas till utökade underhållsåtgärder, i enlighet med överenskommelse med

Hyresgästföreningen. Vakanserna är fortsatt låga och antalet omtlyttningar ligger på en bra

nivå. Hitintills har investeringar gjorts med 20,9 mnkr. Genomsnittlig ränta på bolagets lån är

2,32% och andel kortfristiga lån ligger på  17,9%.

Karlshamns Hamn AB:s årsprognos för 2015 ligger efter fyra månader lika med budget.

Oljemarknaden är mycket volatil med snabba svängningar. Senaste månaderna har utvecklats
positivt för godsslaget olja, men osäkerheten framöver är stor. Övrig verksamhet utvecklas

planenligt volymmässigt. Hitintills i år har bolaget investerat 2,8 mnkr.

Karlshamnsfastigheter AB redovisar efter fyra månader av året en årsprognos som ligger i
nivå med budget. Startmöte for projektorganisationen vad gäller byggnation av nya etappen

på Östra Piren är genomförd och med det påbörjas även arbetet med att ta fram handlingar
inför upphandling av utförandeentreprenörer. Nuvarande ränteläge är positivt för bolaget.

Den totala ekonomiska situationen efter fyra månader av 2015 pekar sammantaget på ett

resultat före skatt som är 1,8 mnkr sämre än budget. Bedömningen är dock att koncernbidrag

av planerad storlek kan lämnas till Stadsvapnet AB. Prognosen for 2015 års koncernmässiga

resultat ligger på -O,6 mnkr.

Hans Hyllstedt L Marita Lindström

Ekonomichef Ekonømisamardnare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Efter fem månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att 
helårsresultatet väntas uppgå till minus 3,5 mnkr vilket är 5,3 mnkr sämre än budget som 
efter revideringar och tekniska justeringar för kapitalkostnader uppgår till plus 1,8 mnkr.  
 
Nämnderna har rapporterat att årets budget som helhet kommer att kunna innehållas. 
Dock redovisar omsorgsnämnden en negativ prognosavvikelse med ca 1 mnkr beroende på 
ökat behov av insatser inom stöd och serviceverksamheten. 
 
För finansförvaltningen beräknas däremot underskott med drygt 5 mnkr mot budget. 
Avvikelsen beror främst på lägre skatter och bidrag baserat på SKL:s prognos 150429 och 
något högre finansiella kostnader. 
 

DRIFTREDOVISNING (tkr)    

Nämnder 
Årsbudget 

2015 
Prognos 2015 Avvikelse 

Kommunfullmäktige -2 147 -2 147 0 
Överförmyndarnämnd -3 164 -3 164 0 
Valnämnd -64 -64 0 
Revision -1 417 -1 417 0 
Kommunstyrelse -142 490 -142 490 0 
Festivalkommitté -3 563 -3 563 0 
BUS nämnd -525 170 -524 920 250 
Gymnasienämnd -154 942 -154 917 25 
Kulturnämnd -25 100 -25 059 41 
Teknisk nämnd -74 233 -74 233 0 
Teknisk nämnd VA 468 468 0 
Byggnadsnämnd -6 905 -6 605 300 
Fritidsnämnd -52 675 -52 675 0 
Omsorgsnämnd -586 803 -587 924 -1 121 
Socialnämnd -90 886 -89 867 1 019 

Summa nämnder -1 669 091 -1 668 577 514 

Summa finansiering, inkl VA 1 670 911 1 665 119 -5 792 

DRIFTSREDOVISNING TOTALT 1 820 -3 458 -5 278 

INVESTERINGSREDOVISNING TOTALT -116 296 -114 265 2 031 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
På investeringssidan beräknas årsförbrukningen uppgå till cirka 114 mnkr, vilket är 2 
mnkr lägre än den budgeterade nivån som efter revidering uppgår till 116 mnkr. 
Avvikelsen beror främst på förändringar i kommunstyrelsens exploateringsprojekt, 
fritidsnämndens och tekniska nämndens projekt. 
 
Stadsvapnet inkl bolagen prognosticerar ett resultat före skatt som är 2,5 mnkr sämre än 
budget. Bedömningen är dock att koncernbidrag av planerad storlek kan lämnas till 
stadsvapnet AB. Prognosen för 2015 års koncernmässiga resultat ligger på -1,3 mnkr. 
 
Bilagor 
 
1 Månadsuppföljning - bolagen 2015-05-31 

2 Månadsuppföljning 150531 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-06-09 Dnr: 2015/1590 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2015-06-16 154 
Kommunfullmäktige 2015-06-17 4 

 
 

Ekonomisk månadsuppföljning maj månad 2015 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Efter fem månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att helårsresultatet 
väntas uppgå till minus 3,5 mnkr vilket är 5,3 mnkr sämre än budget som efter revideringar och 
tekniska justeringar för kapitalkostnader uppgår till plus 1,8 mnkr.  
 
Nämnderna har rapporterat att årets budget som helhet kommer att kunna innehållas. Dock 
redovisar omsorgsnämnden en negativ prognosavvikelse med ca 1 mnkr beroende på ökat 
behov av insatser inom stöd och serviceverksamheten. 
 
För finansförvaltningen beräknas däremot underskott med drygt 5 mnkr mot budget. 
Avvikelsen beror främst på lägre skatter och bidrag baserat på SKL:s prognos 150429 och 
något högre finansiella kostnader. 
 
På investeringssidan beräknas årsförbrukningen uppgå till cirka 114 mnkr, vilket är 2 
mnkr lägre än den budgeterade nivån som efter revidering uppgår till 116 m n kr. 
Avvikelsen beror främst på förändringar i kommunstyrelsens exploateringsprojekt, 
fritidsnämndens och tekniska nämndens projekt. 
 
Stadsvapnet inkl bolagen prognosticerar ett resultat före skatt som är 2,5 mnkr sämre än 
budget. Bedömningen är dock att koncernbidrag av planerad storlek kan lämnas till 
stadsvapnet AB. Prognosen för 2015 års koncernmässiga resultat ligger på -1,3 mnkr. 
 
 
Bilagor 
1 Månadsuppföljning - bolagen 2015-05-31 
2 Månadsuppföljning 150531 
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away/mi
KARLSHAMN  
MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR BOLAGEN PER 2015-05-31

Stadsvapnet  och kommunstyrelsen  tillhanda

Sammanfattning och kommentarer

Ekonomisk översikt

Föreliggande ekonomiska rapport per 2015-05-31 bygger på sifferuppgifter och bedömningar
från respektive bolag. För sammanställning och  kommentarer ansvarar ekonomikontoret.

Efter  fem månader av år  2015  uppvisar bolagen ett resultat innebärande att helårsresultatet
prognostiseras enligt följ ande:

Budgetuppföljning per 2015-05-31 vad avser  drift  (mnkr)

Bokslut 2014 Budget  2015  Prognos  2015  Avvikelse  2015

Karlshamn Energi AB -3,4 12,3 9,8

Karlshamnsbostäder AB 4,9 3,0 3,0

Karlshamns Hamn AB 0,8 2,2 2,2

Karlshamnsfastigheter AB -6,5 -5,1 -5,1

Stadsvapnet  i  Karlshamn AB -10,2 -11,2 -11,2

Resultat före skatt -14,4 1,2 -1,3

Investeringsuppfäljning per  2015-05-31  (mnkr)

-2,5

0,0

0,0

0,0
0,0

-2,5

Bokslut  2014  Budget  2015  Prognos  2015  Avvikelse  2015

Karlshamn Energi AB 34,3 33,4 35,7 -2,3

Karlshamnsbostäder AB 45,9 80,0 80,0 0,0

Karlshamns Hamn AB 60,6 39,8 39,8 0,0

Karlshamnsfastigheter AB 5,2 75,5 75,5 0,0

Stadsvapnet i Karlshamn AB 0,0 0,0 0,0 0,0

S:a investeringar 146,0 228,7 231,0 -2,3

Som framgår av sammanställningen, efter fem månader av år  2015, bedömer Karlshamn

Energi AB att man inte kan nå upp till budgeterat resultat. Ovriga bolag gör bedömningen att

man för år  2015  ska klara ett resultat minst i nivå med vad som budgeterats.
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KARLSHAMN 15 juni 2015

Karlshamn Energi AB:s årsprognos for 2015 är 2,5 mnkr sämre än budget efter fem månader

av året. Elnäts- och värmeförsäljningen har under årets forsta månader Varit lägre än

budgeterat och detta ger en prognos med lägre intäkter. Vindkraften har en god tillgänglighet

men till lägre priser än budgeterat. Fjärrvärmeproduktionskostnadema är hittills klart lägre än

motsvarande period 2014. Under 2015 har Södra Cell Mörrum ett planerat stopp i slutet av

året medan motsvarande stopp var under årets forsta månader 2014. För att ge en rättvisande

bild för respektive år ändras periodiseringen av resultatet for bredbandsverksamheten. Bolaget

räknar med att göra besparingar i övriga verksamheter så att totala avvikelsen mot budget

motsvarar resultatförsämringen jämfört med budget för bredbandsverksamheten.
Faktureringarna för maj månad år inte klara varför delar av rapporten grundar sig på perioden

till och med april månad.

Till och med aktuell månad har andelen fjärrvårmeproduktion från Södra Cell varit 97%,

vindkraftsproduktion mot budget 119%, årsprognos inmatning i elnätet mot budget 95%,

årsprognos fjärrvärmeförsäljning mot budget 97% och årsprognos elförsäljning mot budget
100%.

Årsprognosen för Karlshamnsbostäder AB ligger lika med budget efter fem månader av året.

Bolaget tror att räntorna blir lägre än budgeterat. Ökade intäkter och minskade räntekostnader
kommer att användas till utökade underhållsåtgärder, i enlighet med överenskommelse med

Hyresgästföreningen. Vakanserna är fortsatt låga och antalet omflyttningar ligger pä en bra
nivå. Hitintills har investeringar gjorts med 34,0 mnkr. Genomsnittlig ränta på bolagets lån är

2,32% och andel kortfristiga lån ligger på 17,9%.

Karlshamns Hamn AB:s årsprognos för 2015 ligger efter fem månader lika med budget.

Oljemarknaden är mycket volatil med snabba svängningar. Under maj månad har produkt

över kaj utvecklats positivt för godsslaget olja, men osäkerheten framöver är stor. Övrig

verksamhet utvecklas planenligt volymmässigt. Hitintills i år har bolaget investerat 7,8 mnkr.
Resultatet ligger 0,9 mnkr över budget efter fem månader av året.

Karlshamnsfastigheter AB redovisar efter fem månader av året en årsprognos som ligger i

nivå med budget. Startmöte för projektorgartisationen vad gäller byggnation av nya etappen
på Östra Piren är genomförd och med det påbörjas även arbetet med att ta fram handlingar

inför upphandling av utforandeentreprenörer. Nuvarande ränteläge är positivt för bolaget.

Den totala ekonomiska situationen efter fem månader av 2015 pekar sammantaget på ett

resultat fore skatt som är 2,5 mnkr sämre än budget. Bedörrmingen är dock att koncernbidrag
av planerad storlek kan lämnas till Stadsvapnet AB. Prognosen för 2015 års koncernrnässiga

re ltat lig er på -1,3 mnkr.

  2%/
Hans  H  lstedt i” Marita Lindström

Ekonomichef Ekønomisamørdnare

l
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A Z?/97/J9/J 
MÅNADSUPPFÖUNING PER 150531

Kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillhanda

Ekonomisk översikt

Föreliggande ekonomiska rapport per 150531bygger, avseende redovisningen av de olika

verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och förvaltningar. För

resterande delar ansvarar ekonomikontoret centralt för prognoser och beräkningar.

Efterfem månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att helårsresultatet

väntas uppgå till minus 3,5  mnkr  vilket är 5,3 mnkr sämre än budget som efter revideringar

och tekniska justeringar för kapitalkostnader uppgår till plus 1,8mnkr. Nämnderna har

rapporterat att årets budget som helhet kommer att I<unna innehållas. Dock redovisar

omsorgsnämnden en negativ prognosavvikelse med ca 1 mnkr beroende på ökat behov av

insatser inom stöd och serviceverksamheten.

För finansförvaltningen beräknas däremot underskott med drygt  5  mnkr mot budget.

Avvikelsen beror främst på lägre skatter och bidrag baserat på  SKL:s  prognos  150429  och något

högre finansiella kostnader.

På investeringssidan beräknas årsförbrukningen uppgå till cirka 114 mnkr, vilket är 2 mnkr

lägre än den budgeterade nivån som efter revidering uppgår till 116 mnkr. Avvikelsen beror

främst på förändringar i kommunstyrelsens exploateringsprojekt, fritidsnämndens och

tekniska nämndens projekt.

Verksamhetsmässig översikt - personal

Nästa personaluppföljning görs per sista juni.

Slutkommentar

Den sammantagna årsprognosen efter fem månader bedöms uppgå till minus 3,5 mnkr. Detta

är sämre än den budgeterade nivån som efter revidering uppgår till plus 1,8 mnkr.

Kent Wahnström

Ekonom

Hans Hyllstedt

Ekonomichef

1(2)
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DRIFTREDOVISNING ltkrl

.. Ärsbudget
Namnder 2015

Kommunfullmäktige -2 147

Överförmyndarnämnd -3 164

Valnämnd -64

Revision -1 417

Kommunstyrelse -142 490

Festivalkommitté -3 563

BUS nämnd -525 170

Gymnasienämnd -154 942

Kulturnämnd -25 100

Teknisk nämnd -74 233

Teknisk nämnd VA 468

Byggnadsnämnd -6 905

Frltidsnämnd -52 675

Omsorgsnämnd -586 803

Socialnämnd -90 886

Summa nämnder -1 669 091

Summa finansiering, inkl VA 1 670  911

DRIFTSREDOVISNING  TOTALT 1  820

INVESTERINGSREDOVISNING TOTALT -116 296'

2015-06-15

Prognos 2015 Avvikelse

-2 147

-3 164

-64

-1 417

-142 490

-3 563

-524 920

-154 917

-25 059

-74 233

468

-6 605

-52 675

-587 924

-89 867

-1 668 577

1 665 119

-3 458

-114 265

OOOOOO

250

25

41

300

-l 121

1 019

514

-5 792

-5 278

2 031

2(2)

1
1
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna finansrapporten 
 
Sammanfattning 
 
Av Karlshamns kommuns finanspolicy, fastställd av KF 2003-12-01, § 153, framgår att den 
finansiella verksamheten skall rapporteras till kommunstyrelsen vid utgången av april och 
augusti samt i anslutning till årsredovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Finansrapport 20150430.xls 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-05-20 Dnr: 2015/2484 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Ekonomi 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2015-05-26 123 
Kommunfullmäktige 2015-06-17 5 

 
 

Finansrapport per 2015-04-30 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna finansrapporten 
 
Sammanfattning 
 
Av Karlshamns kommuns finanspolicy, fastställd av KF 2003-12-01, § 153, framgår att den 
finansiella verksamheten skall rapporteras till kommunstyrelsen vid utgången av april och 
augusti samt i anslutning till årsredovisningen. 
 
 
Bilagor 
 
1 Finansrapport 20150430.xls 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
Jens Odevall Ulrika Hägvall Lundberg 
Administrativ chef Redovisningschef 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
att Karlshamns kommun upphäver beslutet om avgift vid vattenkörning. 
 
Sammanfattning 
 
Gatuenheten har kört ut vatten till fastigheter som har fått problem med sina brunnar. 
Detta har man gjort efter ett kommunfullmäktigebeslut om nödvatten till en kostnad av 
550 kr. I detta pris har ingått leverans och vatten.  
 
De senaste åren har gatuenheten i de flesta fall som uppkommit kört till fritidsboende. 
Leveransen går till på följande sätt gatuenheten trycker ut vattnet ner i brunnen, i 
medellevereras 4 kubikmetervatten. Kostnaden som gatuenheten tar ut täcker inte 
kostnaden för vattenleveransen utan varje vattenkörning ger ett minus för gatuenheten på 
ett par tusen kronor. 
 
Efter en trafikolycka där tanken gick sönder är gatuenheten i behov att införskaffa sig en ny 
tank till vattenkörning. Kostnaden för en ny tank ligger på ca 75 000 kr. 
 
Karlshamns kommun erbjuder idag kommuninvånarna att hämta vatten själva till det 
faktiska kubikmeterpriset. Taxan för extra vattentjänster är slopade i den nya VA-taxan 
gällande från 2014-01-01.  
 
Gatuenheten presenterar två olika förslag till beslut: 
 
Förslag 1: 
Att kommunfullmäktige upphäver beslutet om vattenkörning till en kostnad av 550 kr 
 
Att Karlshamns kommun gatuenhet slutar köra vatten till fastigheter med problem med 
sina brunnar. 
 
Förslag 2: 
Att Karlshamns kommun gatuenhet investerar i en ny vattentank och tar ut den faktiska 
kostnader som gatuenheten har med leverans och investering av vattentank och körning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska nämndens protokoll 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad 2015-02-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknisk nämnd 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Ekonom Lisa Sunesson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar: 
 
att Karlshamns kommun upphäver beslutet om avgift vid vattenkörning. 
 
Sammanfattning 
 
Gatuenheten har kört ut vatten till fastigheter som har fått problem med sina brunnar. 
Detta har man gjort efter ett kommunfullmäktigebeslut om nödvatten till en kostnad av 
550 kr. I detta pris har ingått leverans och vatten.  
 
De senaste åren har gatuenheten i de flesta fall som uppkommit kört till fritidsboende. 
Leveransen går till på följande sätt gatuenheten trycker ut vattnet ner i brunnen, i 
medellevereras 4 kubikmetervatten.  
 
Kostnaden som gatuenheten tar ut täcker inte kostnaden för vattenleveransen utan varje 
vattenkörning ger ett minus för gatuenheten på ett par tusen kronor. 
 
Efter en trafikolycka där tanken gick sönder är gatuenheten i behov att införskaffa sig en ny 
tank till vattenkörning. Kostnaden för en ny tank ligger på ca 75 000 kr. 
 
Karlshamns kommun erbjuder idag kommuninvånarna att hämta vatten själva till det 
faktiska kubikmeterpriset. Taxan för extra vattentjänster är slopade i den nya VA-taxan 
gällande från 2014-01-01.  
 
Gatuenheten presenterar två olika förslag till beslut: 
Förslag 1: 
Att kommunfullmäktige upphäver beslutet om vattenkörning till en kostnad av 550 kr 
 
Att Karlshamns kommun gatuenhet slutar köra vatten till fastigheter med problem med 
sina brunnar. 
 
Förslag 2: 
Att Karlshamns kommun gatuenhet investerar i en ny vattentank och tar ut den faktiska 
kostnader som gatuenheten har med leverans och investering av vattentank och körning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska nämndens protokoll 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad 2015-02-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknisk nämnd 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Ekonom Lisa Sunesson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Tekniska nämndens beslut,  
 
Att kommunfullmäktige upphäver beslutet om vattenkörning till en kostnad av 550 kr 
 
Att Karlshamns kommun gatuenhet slutar köra vatten till fastigheter med problem med 
sina brunnar. 
 
Sammanfattning 
Gatuenheten har kört ut vatten till fastigheter som har fått problem med sina brunnar. 
Detta har man gjort efter ett kommunfullmäktigebeslut om nödvatten till en kostnad av 
550 kr. I detta pris har ingått leverans och vatten.  
 
De senaste åren har gatuenheten i de flesta fall som uppkommit kört till fritidsboende. 
Leveransen går till på följande sätt gatuenheten trycker ut vattnet ner i brunnen, i 
medellevereras 4 kubikmetervatten.  
 
Kostnaden som gatuenheten tar ut täcker inte kostnaden för vattenleveransen utan varje 
vattenkörning ger ett minus för gatuenheten på ett par tusen kronor. 
 
Efter en trafikolycka där tanken gick sönder är gatuenheten i behov att införskaffa sig en ny 
tank till vattenkörning. Kostnaden för en ny tank ligger på ca 75 000 kr. 
 
Karlshamns kommun erbjuder idag kommuninvånarna att hämta vatten själva till det 
faktiska kubikmeterpriset. Taxan för extra vattentjänster är slopade i den nya VA-taxan 
gällande från 2014-01-01.  
 
Gatuenheten presenterar två olika förslag till beslut: 
Förslag 1: 
Att kommunfullmäktige upphäver beslutet om vattenkörning till en kostnad av 550 kr 
 
Att Karlshamns kommun gatuenhet slutar köra vatten till fastigheter med problem med 
sina brunnar. 
 
Förslag 2: 
Att Karlshamns kommun gatuenhet investerar i en ny vattentank och tar ut den faktiska 
kostnader som gatuenheten har med leverans och investering av vattentank och körning. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller förslag 1. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad 2015-02-05 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Ekonom Lisa Sunesson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-02-05 Dnr: 2015/686 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Gata 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
 
 
Vattenleverans till hushåll med egna brunnar 
 
Förslag till beslut 
 
Att kommunfullmäktige upphäver beslutet om vattenkörning till en kostnad av 550 kr 
 
Att Karlshamns kommun gatuenhet slutar köra vatten till fastigheter med problem med 
sina brunnar. 
 
Eller 
 
Att Karlshamns kommun gatuenhet investerar i en ny vattentank och tar ut den faktiska 
kostnader som gatuenheten har med leverans och investering av vattentank och körning. 
 
Sammanfattning 
Gatuenheten har kört ut vatten till fastigheter som har fått problem med sina brunnar. 
Detta har man gjort efter ett kommunfullmäktigebeslut om nödvatten till en kostnad av 
550 kr. I detta pris har ingått leverans och vatten.  
 
De senaste åren har gatuenheten i de flesta fall som uppkommit kört till fritidsboende. 
Leveransen går till på följande sätt gatuenheten trycker ut vattnet ner i brunnen, i 
medellevereras 4 kubikmetervatten.  
 
Kostnaden som gatuenheten tar ut täcker inte kostnaden för vattenleveransen utan varje 
vattenkörning ger ett minus för gatuenheten på ett par tusen kronor. 
 
Efter en trafikolycka där tanken gick sönder är gatuenheten i behov att införskaffa sig en ny 
tank till vattenkörning. Kostnaden för en ny tank ligger på ca 75 000 kr. 
 
Karlshamns kommun erbjuder idag kommuninvånarna att hämta vatten själva till det 
faktiska kubikmeterpriset. Taxan för extra vattentjänster är slopade i den nya VA-taxan 
gällande från 2014-01-01.  
 
 [VEDLEGG] 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-02-05 Dnr: 2015/686 

 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Andersson   Jonas Johansson 
Tf Förvaltningschef   Gatuingenjör 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta taxor för kopiering och avskrift av allmänna handlingar att gälla från och med 
lagakraftvunnet beslut. 
 
att nuvarande taxor för kopiering och avskrift av allmänna handlingar upphör att gälla vid 
lagakraftvunnet beslut. 
 
Sammanfattning 
 

 Nuvarande taxor för kopiering och avskrift antogs redan 1998 och reviderades senast 
2004 då med en komplettering av Väggaskolans taxor för betygshantering mm. Då digital 
teknik inte hanteras i den nu gällande taxan har en översyn gjorts till att även omfatta 
denna. Samtidigt har en allmän översyn gjorts och en omräkning av avgifterna så att de 
avspeglar kommunens självkostnad.    
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till taxor för kopiering och avskrift av allmänna handlingar 
2 Nuvarande - Taxor för kopiering och avskrift av allmänna handlingar 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommunens nämnder 
Arkivföreståndare, Julia Solokof 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta taxor för kopiering och avskrift av allmänna handlingar att gälla från och med 
lagakraftvunnet beslut. 
 
att nuvarande taxor för kopiering och avskrift av allmänna handlingar upphör att gälla vid 
lagakraftvunnet beslut. 
 
Sammanfattning 
 

 Nuvarande taxor för kopiering och avskrift antogs redan 1998 och reviderades senast 
2004 då med en komplettering av Väggaskolans taxor för betygshantering mm. Då digital 
teknik inte hanteras i den nu gällande taxan har en översyn gjorts till att även omfatta 
denna. Samtidigt har en allmän översyn gjorts och en omräkning av avgifterna så att de 
avspeglar kommunens självkostnad.    
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommunens nämnder 
Arkivföreståndare, Julia Solokof 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-04-14 Dnr: 2015/1994 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 102 
Kommunstyrelsen 2015-05-26 127 
Kommunfullmäktige 2015-06-17 7 

 
 

Taxor för kopiering och avskrift av allmänna handlingar 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta taxor för kopiering och avskrift av allmänna handlingar att gälla från och med 
lagakraftvunnet beslut. 
 
att nuvarande taxor för kopiering och avskrift av allmänna handlingar upphör att gälla vid 
lagakraftvunnet beslut. 
 
Sammanfattning 
 

 Nuvarande taxor för kopiering och avskrift antogs redan 1998 och reviderades senast 
2004 då med en komplettering av Väggaskolans taxor för betygshantering mm. Då digital 
teknik inte hanteras i den nu gällande taxan har en översyn gjorts till att även omfatta 
denna. Samtidigt har en allmän översyn gjorts och en omräkning av avgifterna så att de 
avspeglar kommunens självkostnad.    
 
 
Bilagor 
1 Förslag till taxor för kopiering och avskrift av allmänna handlingar 
2 Nuvarande - Taxor för kopiering och avskrift av allmänna handlingar 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommunens nämnder 
Arkivföreståndaren 
 
 
 
 
 
Jens Odevall Julia Solokof 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-04-14 Dnr: 2015/1994 

 
 
Administrativ chef Arkivassistentföreståndare 
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Författningssamling - Policydokument
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxor för kopiering och avskrift  

av allmänna handlingar 

 

FÖRSLAG 
 

Taxor för kopiering och avskrift av allmänna 

handlingar  
 

 

 

Taxor för kopiering och avskrift av allmänna handlingar  
 
§ 1 

Kommunens nämnder ska ta ut avgift enligt bestämmelserna i denna taxa för att nämnden efter 

särskild begäran lämnar ut 

 

a) kopia eller avskrift av allmän handling  

b) utskrift av elektronisk upptagning 

c) kopia av ljud- eller bildupptagning eller utskrift av ljudupptagning 

 

När avgift tas ut ska nämnden samtidigt ta ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 

20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud 

eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopia till mottagaren. 

Om en större mängd kopior delas upp i flera beställningar i syfte att uppnå avgiftsfrihet får nämnden 

ta ut en avgift för alla sidor i den nya beställningen. 

 

Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som fordras för att utföra 

beställningen med den utrustning som myndigheten normalt använder för sådant ändamål. Med 

sida avses i denna taxa enkelsida. 

 

Avgift ska även tas ut när en handling sänds till beställaren via fax. Översändande via e- post av 

handlingar som redan vid beställningen finns i digitalt format är avgiftsfri. 

 

§ 2 

Avgiften fastställs enligt taxa i § 4 nedan och tillfaller den nämnd som ombesörjer 

beställningen. Betalningssätt (kontant, fakturering eller postförskott) bestäms av nämnden 

efter samråd med ekonomiavdelningen. 

   

§ 3 

Avgift för kopior av allmänna handlingar ska inte tas ut internt mellan kommunens nämnder 

eller i förhållande till de kommunala bolagen eller kommunalförbund i vilket kommunen är 

medlem. Avgift för kopior tas inte heller ut till politiska partier eller massmedia. 

 

§ 4 

För kopior, avskrifter eller utskrifter enligt 1 § a-c utgår följande avgifter: 
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxor för kopiering och avskrift  

av allmänna handlingar 

 

 

 2 

 

Papperskopior Svartvit Färg 

Format A4   

Beställning av 1-9 sidor kostnadsfritt 10kr/sida 

Beställning av 10 sidor varje sida 

utöver 

4kr/sida 10kr/sida 

Format A3 10kr/sida 20kr/sida 

Format A2 30kr/sida 50kr/sida 

Format A1 40kr/sida 80kr/sida 

   

Kopia av bild eller ljudupptagning    

Kopia av videobandupptagning 600kr/band  

Kopior av ljudbandupptagningar 

eller andra media med ljud-eller 

bildupptagning 

120 kr/band/CD  

   

Digital fil   

Skapa digitala handlingar 1-9 sidor 

kostnadsfritt. Därutöver 50kr per på 

börjad fjärdedels arbetstimme  

  

Översändande via e-post av 

handlingar som redan vid 

beställningen finns i digitalt format 

är avgiftsfri. 

  

   

Kopior från mikrofilm/ritningar 

på CD till papper 

  

Format A4 30kr/sida  

Format A3 40kr/sida  

   

Avskrift   

Avskrift av allmän handling ink. 

utskrift av ljudupptagningar  

125 kr per påbörjad 

fjärdedels arbetstimme 

 

Avskrift av skolbetyg 180 kronor/betyg  

Kopia av färg eller svartvitt 

fotografi (på blankt papper) 

  

Format Pris per styck  

10x15  25 kr  

15x22  50 kr  

20x30 100 kr  

30x45 200 kr  

50x75 375 kr  

   

Digitala bilder per styck   

JPG,300 dpi 100 kr  

JPG,150   25 kr  

Vägga Gymnasieskola   

   

Betyg Hämtas Skickas mot postförskott 
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxor för kopiering och avskrift  

av allmänna handlingar 

 

 

 3 

   

Utskrift av nytt slutbetyg från 

dator(0,5 tim) 

100 kr 100+40=140 kr 

Utskrift av nytt slutbetyg, som ej 

finns i dator (1-2 tim) 

300 kr 300+40=340 kr 

   

Kopiering   

Betygskopia flera ex, vidimera 5kr/st +portokostnader 

   

 

§ 5 

Handlingar, som är mycket stora, sköra eller mer än 100år gamla kopieras inte 
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Författningssamling - Policydokument
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: 1998-01-01, Vägga 2004-02-01 

KF § 147, 1997-12-08  

KF § 9, 2004-02-02, antagna taxor och avgifter på Vägga gymnasieskola 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxor för kopiering och avskrift  

av allmänna handlingar 

 

 

 

Taxor för kopiering och avskrift av allmänna 

handlingar  
 

 

Kopiering  

Avgift tas ej ut för färre kopierade sidor än 10 

  
10 sidor 60 kr 

För varje sida därutöver 2 kr/sida 
  

Kopia av videobandsupptagning 700 kr 
  

Kopia av ljudbandsupptagning 130 kr 

  

Avskrift   

Avskrift av allmän offentlig handling 100 kr/påbörjad fjärdedels arbetstimme 

  

Utskrift  

Utskrift av ljudbandsupptagning 100 kr/påbörjad fjärdedels arbetstimme 

  

Portokostnad  

Portokostnad tas ut om försändelsen 

väger mer än 20 gram 
 

Undantagna från ovanstående avgifter är massmedia och partierna i kommunfullmäktige. 

 

Vägga Gymnasieskola  

 Hämtas Skickas mot 

postförskott 

Betyg  

Utskrift av nytt slutbetyg från dator 

(0,5 tim) 

 100 kr 100+40=140 kr 
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxor för kopiering och avskrift  

av allmänna handlingar 

 

 

 2 

Utskrift av nytt slutbetyg, som ej finns 

i dator (1-2 tim) 

300 kr 300+40=340 kr 

Utskrift av gammalt betyg från 

betygskataloger 

400 kr 400+40=440 kr 

  

Kopiering   
Betygskopia flera ex, vidimerade,  

5 kr/st 

5 kr + portokostnader  

  

Produktionsarbete   
Bygg- och fordonsprogrammen  100 kr + moms 

Debitering för utförda elevarbeten, 

timkostnad 
 

 

Taxor och avgifter på Vägga gymnasieskola gäller från och med 2004-02-01. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa följande taxor att gälla i Karlshamns kommun 2016 

 Taxa för myndighetsutövning 2016 
 Prislista 2016 

 
Sammanfattning 
 
Direktionen Räddningstjänsten Västra Blekinge har överlämnat förslag till taxor för 
myndighetsutövning 2016 och Prislista 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för myndighetsutövning 2016 
Prislista 2016 
Protokoll från Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
 

-�36�-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa följande taxor att gälla i Karlshamns kommun 2016 

 Taxa för myndighetsutövning 2016 
 Prislista 2016 

 
Sammanfattning 
 
Direktionen Räddningstjänsten Västra Blekinge har överlämnat förslag till taxor för 
myndighetsutövning 2016 och Prislista 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för myndighetsutövning 2016 
Prislista 2016 
Protokoll från Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-05-05 Dnr: 2015/2241 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 100 
Kommunstyrelsen 2015-05-26 129 
Kommunfullmäktige 2015-06-17 8 

 
 

Taxa för myndighetsutövning och prislista 2016 - Räddningstjänsten Västra 
Blekinge 
 

Förslag till beslut 
 
att fastställa följande taxor att gälla i Karlshamns kommun 2016 

 Taxa för myndighetsutövning 2016 
 Prislista 2016 

 
Sammanfattning 
 
Direktionen Räddningstjänsten Västra Blekinge har överlämnat förslag till taxor för 
myndighetsutövning 2016 och Prislista 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för myndighetsutövning 2016 
Prislista 2016 
Protokoll från Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Författningssamlingen 
 
 
Göran Persson Jens Odevall 
Kommundirektör Administrativ chef 
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Taxa för myndighetsutövning 2016
För myndighetsutövning tillkommer ingen mervärdeskatt. 

Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Grundavgift (förberedelse, transport, administration, efterarbete, fakturering, datorstöd)
1 180 kr/tillsyn

Rörlig avgift (tid i objektet) timkostnad (f.n. 590 kr/tim)

I de fall faktiskt tid för tillsynsarbete överstiger fyra timmar, utgår grundavgiften och istället 
faktureras faktisk tid för arbetet med tillsynen, enligt rörlig avgift ovan.

I de fall avtalade möten inte avbokas kommer en timme (f.n. 590 kr) att faktureras.

Tillstånd brandfarlig och explosiv vara
Handläggningsfaktor enligt bilaga 1 870 kr/faktor

Myndighetsutlåtande
Spridningsintyg 3 faktorer
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Bilaga 1

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara
Speciella och komplicerade ärenden som t.ex. områdestillstånd och transporter i rörledning liksom 
förhandsbesked, extra besiktningar och andra åtgärder, som inte kan klassificeras i tabellen tiddebiteras
där räddningstjänstens normala taxa används för den tid som nedläggs i ärendet.
Avgiften innefattar räddningstjänstens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även 
kostnad för avsyning.
Vid olika slag av brandfarliga vara är den största mängden dimensionerande för avgiften.

Handläggningsfaktorns storlek regleras i räddningstjänstens ordinarie prislista, vilken uppdateras 
per den 1 januari årligen.

Handläggningsärende Tillstånd Förnyat 
tillstånd

Antal faktorer

Under 10.000 liter. 2.5 2
Över   10.000 liter 5 4

2.5 2
Lösa behållare över 1000 liter. 5 4
3.       Anläggning för förvaring i cistern.
1 cistern 8.5 4
2 – 4 cisterner 11.5 6
5 och mer än 5 cisterner 15 9

1 cistern 12 6
2 – 4 cisterner 15 9
5 och över 5 cisterner 20 10.5

1
2
8 4

8.       Avslag 1 1
9.       Handel med explosiva varor 4 3
10.     Godkännande av föreståndare 1 1
11.     Tillstånd för explosiva varor
Mindre omfattning (se definition nedan) 2.5 2
Större omfattning (se definition nedan) 5 4

Med mindre omfattning p.11 avses:
60 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5 (tex dynamit, svartkrut, sprängdeg, sprängkapslar och detonerande stubin).
150 kg i riskgrupp 1.2 (tex vissa fyrverkeriartiklar ej konsumentartiklar)
150 kg i riskgrupp 1.3 (tex fyrverkeriartiklar och krut till ammunition)
500 kg i riskgrupp 1.4 (tex fyrverkeriartiklar)
1 000 kg i riskgrupp 1.4S

Med större omfattning p.11 avses:
100 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5 (tex dynamit, svartkrut, sprängdeg, sprängkapslar och detonerande stubin).
1 000 kg i riskgrupp 1.2 (tex vissa fyrverkeriartiklar ej konsumentartiklar)
1 000 kg i riskgrupp 1.3 (tex fyrverkeriartiklar och krut till ammunition)
2 000 kg i riskgrupp 1.4 (tex fyrverkeriartiklar)
5 000 kg i riskgrupp 1.4S

7.       Hantering av brandfarliga varor vid mindre lackeringsanläggning.

1.       Hantering av motorbrännolja utan rördragning och hantering av eldningsolja.

2.       Hantering av lösa behållare för brandfarlig gas och vätska. 
Lösa behållare, skola, hotell, restaurang, varuhus, camping och industri under 1000 liter.

4.       Anläggning för förvaring och försäljning ur cistern (bensinstationer).

5.       Nytt tillstånd enligt 20 § FBE angående innehavarskifte, vid befintligt 
6.       Mindre komplettering till ett gällande tillstånd (ej utökad tid).
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PRISLISTA 2016
För samtliga priser tillkommer lagstadgad mervärdeskatt. 

FÖRSÄLJNING

Idag finns ett brett utbud av brandskyddsprodukter på marknaden till rimliga priser varför vi inte  

längre erbjuder någon försäljning. Vi rekommenderar istället privatpersoner att vända sig till sitt  

försäkringsbolag eller till någon av de affärer som har ett bra sortiment av brandskyddsprodukter. 

Vi bistår dock gärna med rådgivning.

För ev. vidareförmedling av specialutrustning i vissa fall tillkommer 1 st timersättning i hanterings- 

och administrationskostnad.

Personalkostnad

Timersättning 590 kr/tim

Obekväm arbetstid (180% resp 240 %) 1 065 kr/tim 1 420 kr/tim

UTBILDNING

Brandskyddsutbildning 

På övningsfältet teori och praktik, 3 tim 5 500 kr/kurs

På övningsfältet teori, 2 tim 2 050 kr/kurs

På arbetsplatsen teori och utrymning, 2 tim 2 550 kr/kurs

 

Information 1 timme dagtid gratis

Hjärt- och LungRäddning minst 10 deltagare 725 kr/deltagare (inkl. docka)

Heta arbeten (inklusive certifikat) 3 000 kr/deltagare (inkl. mat & fika)

- minst 10 delt. från samma org 2 600 kr/delt (inkl mat & fika)

Heta arbeten (exklusive certifikatavgift) 2 000 kr/deltagare (inkl. mat & fika)

- minst 10 delt. från samma org 1 600 kr/delt (inkl mat & fika)

Utrymningsövning Timersättning, faktiska kostnader.

Observera att kursanmälan är bindande och avanmälan skall ske minst tre arbetsdagar före 

utbildningstillfället. Vid färre än fem deltagare kan kurs komma att ställas in.

Offert kan även lämnas på övrig utbildning såsom brandskyddsdelen vid ADR, anläggningsskötare, 

föreståndare brandfarlig vara i mindre omfattning mm.

Om två instruktörer begärs tillkommer timtid x timpriset.

Vid utbildning på kvällar och helger tillkommer ersättning för obekväm arbetstid.
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UTHYRNING OCH ÖVRIGA TJÄNSTER

Fordon

Brandbil och övriga specialfordon 865 kr/tim+transport- & personalkostn

Transportkostnad 20 kr/km

Lokaler och övningsområdet

Lektionssal 95 kr/tim lägst 380 kr 

Gymnastiksal 170 kr/tim

IFÖ 1 980 kr/tillfälle

Containersystem 2 765 kr/tillfälle

Offert kan lämnas på längre uthyrning.

Materiel

Motorspruta 300 kr/tim

4 500 kr/dygn

El-länspump < 800 l/min 75 kr/tim

1 125 kr/dygn

Länsor 1 500 kr/dygn och längd

Strålrör, grenrör och brandposthuvud 100 kr/st och dygn

Generator, över 10 kVA 250 kr/tim

3 750 kr/dygn

Generator, under 10 kVA 75 kr/tim

1 125 kr/dygn

Vattensugare 900 kr/dygn

Fläkt, eldriven 450 kr/dygn

Avfuktare 450 kr/dygn

Rökätare 450 kr/dygn

HLR docka 1 950 kr/dygn

Andningsskydd

Fyllning 100 kr/paket

Tvättning 570 kr/paket

Torkning av flaskor 120 kr/st

Provning och justering av:

Andningsventil 200 kr/st

Regulator 200 kr/st

Årskontroll av regulator 750 kr/st

Uthyrning (exkl eventuell fyllning och tvättning) 230 kr/dygn

Revisionskontroll av luftpaket lämnas till godkänt företag debitering enligt företagets 

prislista + faktureringsavgift.
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Handbrandsläckare

Vi utför inte längre service och omladdning av handbrandsläckare varför denna del utgick ur 

prislistan fr. o. m. 2014. 

I särskilda fall kan offert lämnas vid förfrågan. 

Slang

Tvättning, provtryckning, torkning 210 kr/längd

Lagning 55 kr/st

Omkoppling 110 kr/st

Byte av packning 55 kr/st

Packning av slang 55 kr/st

Uthyrning 130 kr/längd och dygn

Offert kan lämnas på större mängder.

Övrigt

Automatlarm, ej räddningstjänst 6 500 kr/utryckning

Prov av automatiskt brandlarm 1 timersättning/anläggning

Hisslarm, ej räddningstjänst 6 500 kr/utryckning

Dörröppning Timersättning, faktiska kostnader.

Personlyft 2 x timpris

Sanering av vägbana 3 x timpris

Absorptionsmedel 200 kr/säck

Komplett fystest 375 kr/person

Vid oannonserad utebliven närvaro debiteras fullt pris.
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att taxan för nyttoparkeringskort per månadsbasis höjs till 400 kronor inkl moms 
 
Sammanfattning 
 
Framräknad avgift per timme för nyttoparkering är 4 kr, vilket ligger nära snittkostnaden 
för betalparkering i Karlshamn och därmed får anses rimlig. 
 
Beslut om taxa för nyttoparkeringskort togs senast 1 juli 2004 och då beslutades att taxan 
framöver skulle utvärderas vart 4:e år. Det har hittills inte gjorts.  
 
Taxan är idag 2000 kr per år för ett fordon per kort och 4000 kr per år för 2-3 fordon per 
kort. Om kortet används för avgiftsbelagt parkering 2 timmar om dagen blir erlagd avgift 
per timme 4 kr. Detta är en rimlig taxa som ligger nära snittkostnaden för betalparkering i 
Karlshamn och därmed inte behöver ändras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska nämndens protokoll 
Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad 2015-03-27 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Tekniska nämnden 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
Ekonom Lisa Sunesson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att taxan för nyttoparkeringskort per månadsbasis höjs till 400 kronor inkl moms 
 
Sammanfattning 
 
Framräknad avgift per timme för nyttoparkering är 4 kr, vilket ligger nära snittkostnaden 
för betalparkering i Karlshamn och därmed får anses rimlig. 
 
Beslut om taxa för nyttoparkeringskort togs senast 1 juli 2004 och då beslutades att taxan 
framöver skulle utvärderas vart 4:e år. Det har hittills inte gjorts.  
 
Taxan är idag 2000 kr per år för ett fordon per kort och 4000 kr per år för 2-3 fordon per 
kort. Om kortet används för avgiftsbelagt parkering 2 timmar om dagen blir erlagd avgift 
per timme 4 kr. Detta är en rimlig taxa som ligger nära snittkostnaden för betalparkering i 
Karlshamn och därmed inte behöver ändras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska nämndens protokoll 
Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad 2015-03-27 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Tekniska nämnden 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
Ekonom Lisa Sunesson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige beslut att taxan för nyttoparkeringskort per månadsbasis 
höjs till 400 kronor inkl moms 
 
att taxan per årsbasis blir oförändrad 
 
Sammanfattning 
Framräknad avgift per timme för nyttoparkering är 4 kr, vilket ligger nära snittkostnaden 
för betalparkering i Karlshamn och därmed får anses rimlig. 
 
Beslut om taxa för nyttoparkeringskort togs senast 1 juli 2004 och då beslutades att taxan 
framöver skulle utvärderas vart 4:e år. Det har hittills inte gjorts.  
 
Taxan är idag 2000 kr per år för ett fordon per kort och 4000 kr per år för 2-3 fordon per 
kort. Om kortet används för avgiftsbelagt parkering 2 timmar om dagen blir erlagd avgift 
per timme 4 kr. Detta är en rimlig taxa som ligger nära snittkostnaden för betalparkering i 
Karlshamn och därmed inte behöver ändras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad 2015-03-27 
 
Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlbom, C, och vice ordförande Anneli Bengtsson yrkar att taxan för 
nyttoparkeringskort per månadsbasis höjs från 200 kronor till 400 kronor för att täcka 
administrationskostnaden. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
Ekonom Lisa Sunesson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-03-27 Dnr: 2015/1775 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Trafik 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 

 
 

Förslag till ny taxa för nyttoparkeringskort 
 

Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden föreslås besluta att inte ändra taxan för nyttoparkeringskort. 
 
Sammanfattning 
 
Framräknad avgift per timme för nyttoparkering är 4 kr, vilket ligger nära snittkostnaden 
för betalparkering i Karlshamn och därmed får anses rimlig. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut om taxa för nyttoparkeringskort togs senast 1 juli 2004 och då beslutades att taxan 
framöver skulle utvärderas vart 4:e år. Det har hittills inte gjorts.  
 
Taxan är idag 2000 kr per år för ett fordon per kort och 4000 kr per år för 2-3 fordon per 
kort. (Per månad är taxan 200 kr/fordon.)  
 
Om kortet används för avgiftsbelagt parkering 2 timmar om dagen blir erlagd avgift per 
timme 4 kr. Detta är en rimlig taxa som ligger nära snittkostnaden för betalparkering i 
Karlshamn och därmed inte behöver ändras. 
 
 
 
Bilagor 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-03-27 Dnr: 2015/1775 

 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
 
 
 
 
 
 Per Ingströmer 
 Trafikingenjör 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-04-23 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Tubbaryd, klockan 13:00 -18:00  

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) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Jan-Erik Abrahamsson, (S) ersättare för Stig 
Johansson §§ 55-65, Magnus Dagmyr,(S), 
ersättare för Jan-Erik Abrahamsson, S, §§ 66-
75 

 

Gunnar Fastén, (MP) ersättare för Jörgen 
Kronsell, (MP) 

 

 

Närvarande 
ersättare: 

Bo Bogheim, (SD), Catarina Flod, (M), Roy Johansson, (C), Lennarth 
Malm, (FP), Magnus Dagmyr, (S), Mats Olausson, (M), §§ 55-66, Billy 
Månsson, (S) §§ 55-66 

Övriga: Tf förvaltningschef Thomas Andersson, §§ 55-75, trafikingenjör 
Per Ingströmer, §§ 59-70, gatu- och parkchef Marie Louise 
Svensson Wickström, §§ 58-61, 66-75, enhetschef kost Christina 
Svensson, §§ 55-57, ekonom Susanne Andersen, § 58-59, 
utredningsingenjör Lennart Nilsson, §§ 58-61, VA-chef Patrik 
Hellsberg, §§ 62-64, fastighetschef Ulf Ohlsson, §§ 59-65 

 

 

Utses att justera: Lars Hasselgren (M)  

Paragrafer: § 55-66, 68-75 

Justeringsdatum:  2015-04-29 

Sekreterare ……………………………………………………  
 Gertrud Persson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………………… 

Lars Hasselgren 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-04-23 

sid 2 av 3 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2015-04-23   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-04-29 Datum då anslaget 
tas ner:  

2015-05-21 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-04-23 

sid 3 av 3 

 
§ 66 Förslag till ny taxa för nyttoparkeringskort 2015/1775 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige beslut att taxan för nyttoparkeringskort per månadsbasis 
höjs till 400 kronor inkl moms 
 
att taxan per årsbasis blir oförändrad 
 
Sammanfattning 
Framräknad avgift per timme för nyttoparkering är 4 kr, vilket ligger nära snittkostnaden 
för betalparkering i Karlshamn och därmed får anses rimlig. 
 
Beslut om taxa för nyttoparkeringskort togs senast 1 juli 2004 och då beslutades att taxan 
framöver skulle utvärderas vart 4:e år. Det har hittills inte gjorts.  
 
Taxan är idag 2000 kr per år för ett fordon per kort och 4000 kr per år för 2-3 fordon per 
kort. Om kortet används för avgiftsbelagt parkering 2 timmar om dagen blir erlagd avgift 
per timme 4 kr. Detta är en rimlig taxa som ligger nära snittkostnaden för betalparkering i 
Karlshamn och därmed inte behöver ändras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad 2015-03-27 
 
Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlbom, C, och vice ordförande Anneli Bengtsson yrkar att taxan för 
nyttoparkeringskort per månadsbasis höjs från 200 kronor till 400 kronor för att täcka 
administrationskostnaden. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
Ekonom Lisa Sunesson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa följande taxor att gälla i Karlshamns kommun 2015-07-01--2016-06-30 
  

 Taxa för brandskyddskontroll 
 Taxa för rengöring (sotning) 

 
Sammanfattning 
 
Direktionen Räddningstjänsten Västra Blekinge har överlämnat förslag till taxor 
för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) 2015-07-01--2016-06-30. 
 
Taxa för brandskyddskontroll och taxa för rengöring (sotning) har justerats utifrån 
sotningsindex 2015 som fastställs av SKL utifrån avtal med Skorstensfejarmästarnas 
riksförbund. Då taxan skall tas först av direktionen och därefter vidare av respektive 
medlemskommuns fullmäktige har index valts så att denna kan föreslås gälla fr o m  
2015-07-01. 
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för brandskyddskontroll 
Taxa för rengöring (sotning) 
Sotningsindex 2015 
Protokoll från Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa följande taxor att gälla i Karlshamns kommun 2015-07-01--2016-06-30 
  

 Taxa för brandskyddskontroll 
 Taxa för rengöring (sotning) 

 
Sammanfattning 
 
Direktionen Räddningstjänsten Västra Blekinge har överlämnat förslag till taxor 
för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) 2015-07-01--2016-06-30. 
 
Taxa för brandskyddskontroll och taxa för rengöring (sotning) har justerats utifrån 
sotningsindex 2015 som fastställs av SKL utifrån avtal med Skorstensfejarmästarnas 
riksförbund. Då taxan skall tas först av direktionen och därefter vidare av respektive 
medlemskommuns fullmäktige har index valts så att denna kan föreslås gälla fr o m  
2015-07-01. 
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för brandskyddskontroll 
Taxa för rengöring (sotning) 
Sotningsindex 2015 
Protokoll från Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-05-05 Dnr: 2015/2238 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 99 
Kommunstyrelsen 2015-05-26 130 
Kommunfullmäktige 2015-06-17 10 

 
 

Taxor för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa följande taxor att gälla i Karlshamns kommun 2015-07-01--2016-06-30 
  

 Taxa för brandskyddskontroll 
 Taxa för rengöring (sotning) 

 
Sammanfattning 
 
Direktionen Räddningstjänsten Västra Blekinge har överlämnat förslag till taxor 
för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) 2015-07-01--2016-06-30. 
 
Taxa för brandskyddskontroll och taxa för rengöring (sotning) har justerats utifrån 
sotningsindex 2015 som fastställs av SKL utifrån avtal med Skorstensfejarmästarnas 
riksförbund. Då taxan skall tas först av direktionen och därefter vidare av respektive 
medlemskommuns fullmäktige har index valts så att denna kan föreslås gälla fr o m  
2015-07-01. 
 
Beslutsunderlag 
 
Taxa för brandskyddskontroll 
Taxa för rengöring (sotning) 
Sotningsindex 2015 
Protokoll från Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Göran Persson Jens Odevall 
Kommundirektör Administrativ chef 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-05-05 Dnr: 2015/2238 
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TAXA FÖR BRAN DSKYDDSKON TROLL

1.

1.1

1.1.1

Karlshamn 191,79 kr

Olofström 252,91 kr

Sölvesborg 179,14 kr

1.1.2 Fritidshus

Karlshamn 285,58 kr

Olofström 371,45 kr

Sölvesborg 300,33 kr

1.2

2.

2.1

3.
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår timersättning per man enligt

1.2 eller 2.1 samt transportersättning.

Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 796,93 kr/timme i Olofströms och

Sölvesborgs kommuner och med 624,89 kr/timme i Karlshamns kommun. I kontrollavgiften ingår

kostnad för teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. Se även

Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 796,93 kr/timme i Olofströms och

Sölvesborgs kommuner och med 624,89 kr/timme i Karlshamns kommun. Vid beräkning av

arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. I kontrollavgiften ingår

kostnad för teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. Se även

särskilda bestämmelser.

Giltighetstid: 2015-07-01 – 2016-06-30

Angivna avgifter anges inklusive moms. I Karlshamns kommun utgår ej moms .

För utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt 3

kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan indexregleras

årligen den 1 april enligt sotningsindex.

Objekt i småhus

Grundavgift

Inställelseavgift för utförande av brandskyddskontroll

Kontrollavgift

Kontrollavgift

Övriga objekt

Efterkontroll
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TAXA FÖR BRAN DSKYDDSKON TROLL
Giltighetstid: 2015-07-01 – 2016-06-30

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte varit tillgängligt under

ordinarie arbetstid, utgår timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1 samt tillägg motsvarande de

merkostnader som arbetet föranlett.

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme och

med den tid som är nedlagd i objektet.

Särskilda bestämmelser

Extra inställelse

Transportersättning

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram

och åter till förättningsplatsen. Avgift för förflyttningstiden tillkommer. Vid beräkning av

kilometerersättningen tillämpas räddningstjänstens taxa.

För extra inställse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för

detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1

samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2.1

samt en administrativ avgift om 140,94 kr i Olofströms och Sölvesborgs kommuner och med

108,54 kr i Karlshamns kommun.

Kontroll utom ordinarie arbetstid

Beräkning av timersättning

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme och

med den tid som är nedlagd i objektet.

-�69�-



-�70�-



-�71�-



-�
72
�-



-�
73
�-



-�
74
�-



-�
75
�-



-�
76
�-



-�
77
�-



-�
78
�-



-�
79
�-



-�
80
�-



-�
81
�-



-�
82
�-



-�
83
�-



Cirkulärnr : 15:12

Diarienr : 15/1715

Handläggare: Max Ekberg
Edward Hallgren

Avdelning: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Datum: 2015 - 03 - 20

Mottagare : Räddningsnämnd
Räddningstjänstförbund
Räddningschefer

Rubrik: Sotningsindex 2015

Ersätter: 14:11
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2015 - 03 - 20
1 ( 2 )

CIRKU LÄR 15:12

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Max Ekberg

Räddningsnämnd
Räddningstjänstförbund
Räddningschefer

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08 - 452 70 00, Fax: 08 - 452 70 50
Org nr: 222000 - 0315, info@skl.se , www.skl.se

Sotningsindex 2015

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av
Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat
2002 - 09 - 12, gäller följande sotningsindex från 2015 - 04 - 01 :

Sotningsindex 2015 – 1,87 %
(Detta index gäller för kommuner som även år 2014 tillämpade sotningsindex.)

De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökningar i löneavtalet
mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska
Kommunalarbetareförbundet (2,31 %), dels Konsumentprisindex för
12 - månadersförändring i februari (0,1 %).

Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så måste man
ta hänsyn till eventuella påslag i år och överskott från föregående år. Detta görs
genom att multiplicera sotningsindex med en faktor (12/antal månader till 1 april
kommande år). Om t.ex. sotningsindex införs 1 maj 2015 ska sotningsindex
multi pliceras med faktorn (12/11), då det är 11 månader fram till 1 april 2016. Likaså
måste motsvarande uppräkning av sotningsindex 2014 dras bort från årets index.

Sotningsindex blir således beroende på både när index infördes 2014 och när det
införs 2015, en ligt följande:

Införande av index 1 april 2014 1 maj 2014 1 juni 2014 1 juli 2014

1 april 2015 1,87 % 1,71 % 1,52 % 1,29 %

1 maj 2015 2,04 % 1,88 % 1,69 % 1,46 %

1 juni 2015 2,24 % 2,08 % 1,89 % 1,66 %

1 juli 2015 2,49 % 2,33 % 2,14 % 1,91 %
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Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av
Max Ekberg, telefon 08 - 452 78 57 och Edward Hallgren, telefon 08 - 452 70 46.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Gunilla Glasare

Ann - Sofie Er iksson
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TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING)

Timkostnad Minutkostnad

Olofströms och Sölvesborgs kommuner 547,96 kr 9,13 kr inklusive moms

Karlshamns kommun 537,43 kr 8,96 kr inklusive moms

1.

1.1

1.1.1 Minuter Kr

15,00 134,40 kr

21,07 192,37 kr

10,17 92,85 kr

1.1.2

24,00 215,04 kr

30,07 274,54 kr

19,22 175,48 kr

Sölvesborg

1.2 Minuter Karlshamn Olofström

25,32 226,87 kr 231,17 kr

30,32 271,67 kr 276,82 kr

30,32 271,67 kr 276,82 kr

32,50 291,20 kr 296,73 kr

22,50 201,60 kr 205,43 kr

20,00 179,20 kr 182,60 kr

1.3

3,84 34,41 kr 35,06 kr

9,48 84,94 kr 86,55 kr

2,89 25,89 kr 26,39 kr

3,75 33,60 kr 34,24 kr

Värmepanna fast bränsle miljögodkänd   

För utförande av rengöring (sotning) enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt 

enligt 3 kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan 

baseras på en timkostnad som indexregleras årligen enligt sotningsindex.

Stoftsugning

Förbindelsekanal 1,0 – 2,5 m

Förbindelsekanal 2,6 – 5,0 m

Avstötning

Braskamin

Lokaleldstad

Tilläggsavgifter

Värmepanna olja miljögodkänd

Värmepanna fast bränsle

Sölvesborg

Objektsavgift

Värmepanna olja

Giltighetstid: 2015-07-01 – 2016-06-30

Olofström

Objekt i småhus

Grundavgift

Inställelseavgift för utförande av rengöring (sotning)

Helårsbebott hus

Karlshamn

Olofström

Sölvesborg

Fritidshus

Karlshamn
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TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING)

Giltighetstid: 2015-07-01 – 2016-06-30

2.

Sölvesborg

2.1 Minuter Karlshamn Olofström

Värmepanna Se småhus Se småhus

46,94 420,58 kr 428,56 kr

54,43 487,69 kr 496,95 kr

62,49 559,91 kr 570,53 kr

65,65 588,22 kr 599,38 kr

70,36 630,43 kr 642,39 kr

Sidopanna 16,18 144,97 kr 147,72 kr

29,47 264,05 kr 269,06 kr

36,96 331,16 kr 337,44 kr

45,02 403,38 kr 411,03 kr

48,18 431,69 kr 439,88 kr

52,89 473,89 kr 482,89 kr

4,00 35,84 kr 36,52 kr

6,00 53,76 kr 54,78 kr

9,00 80,64 kr 82,17 kr

Hämtning av stege

Administrationsavgift

201-250

251-300

Separat rökkanal

  51-100

101-150

151-200

201-250

251-300

-50

51-100

101-150

151-200

Övriga objekt

Objektsavgift

- 50 Mcal/h
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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 2015-06-17 11 

 
 

Interpellation om kommunens resultat i SKL:s öppna jämförelser - grundskolan 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Magnus Gärdebring (M) följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S): 
 

”I SKL:s senaste öppna jämförelser för grundskolan läsåret 2013/2014 hamnar 
Karlshamns kommun på 185:e plats i rankingen. Karlshamns grundskola placerar 
sig sämst i Blekinge. 
 
1. Anser Kommunalrådet att resultatet ligger i linje med de politiska 

ambitionerna för skolorna i Karlshamn? 
2. Vilken strategi har den styrande majoriteten för att avsevärt förbättra 

resultaten i grundskolan i Karlshamn?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande lämnar följande svar: 
  
 ”Magnus Gärdebring (M) har ställt en interpellation till undertecknad rörande ...” 
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Interpellation  

till kommunalrådet Per-Ola Mattsson 

 

I SKLs senaste öppna jämförelser för 

grundskolan läsåret 2013/2014 hamnar Karlshamns 

Kommun på 185:e plats i rankingen. Karlshamns 

grundskola placerar sig sämst i Blekinge. 

 

 

1. Anser kommunalrådet att resultatet 

ligger i linje med de politiska 

ambitionerna för skolorna i Karlshamn? 

 

2. Vilken strategi har den styrande 

majoriteten för att avsevärt förbättra 

resultaten i grundskolan i Karlshamn? 

 

 

Magnus Gärdebring (m)   
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Svar på interpellation från Magnus Gärdebring (M), dnr 2015/2681 
 
Magnus Gärdebring (M) har ställt en interpellation till undertecknad rörande 
Karlshamns kommuns resultat i SKL:s senaste mätning Öppna Jämförelser för 
grundskolan läsåret 2013/2014.   
 
Skolverksamheternas strategiska och långsiktiga arbete tar sin utgångspunkt i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Utbildningsnämnderna har fastslagit principer för hur vi 
arbetar med planering, genomförande och uppföljning; det vill säga det systematiska 
kvalitetsarbetet i enlighet med Skolverkets Allmänna råd samt Kompass Karlshamn. 
BUS-nämnden har fastslagit prioriterade utvecklingsområden. Två av dessa handlar 
om likvärdighet och inkludering samt ett ökat resultatfokus (vilket betyder ökade krav 
på analys av resultat; t ex skillnader i resultat mellan pojkar och flickor, nationella 
prov, skillnader mellan skolor, ämnen). 
 
För att arbeta med de prioriterade områdena har ett antal insatser lyfts fram, vilka 
finns beskrivna i ”Nämndsrapport Systematiskt kvalitetsarbete, maj 2014” samt i 
Kompassens verksamhetsplaner för förskola, grundskola och gymnasium. Det handlar 
bland annat om fortbildning kring barn och elever med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, deltagande i Skolverkets satsningar Matematiklyftet och 
Läslyftet, utarbetande av långsiktig kompetensutvecklingsplan, förbättrade rutiner och 
verktyg för att ta fram lämpliga underlag för resultatanalys, förstalärare i grund- och 
gymnasieskola mm. 
 
Att arbeta med skolutveckling är en ständigt pågående process som syftar till att varje 
elev och barn ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. 
Det finns många områden som är väsentliga; skolans utvecklingsarbete kring 
undervisning, värdegrund/likabehandling, nyanlända, elevhälsa, hållbar utveckling, 
entreprenörskap, IKT, kvalitetsarbete, forskning – för att nämna några – men en 
systematik och uthållighet kring utvecklingsprocesserna är väsentligt och avgörande 
för att nå framgång på kort och lång sikt. 
 
 
 
 
Per-Ola Mattsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-06-17 12 

 
 
Interpellation om behandling av reviderad budget för 2015 - Anders Englesson (MP)  
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Anders Englesson (MP) följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S): 
 

”När den reviderade budgeten antogs föregicks den av minimala politiska 

förberedelser och handlingarna till såväl kommunstyrelse som kommun-
fullmäktige var mycket bristfälliga. I stället för nedskärningar för utbildning 
och omsorg föreföll budgeten innebära ytterligare satsningar på dessa 
verksamheter på bekostnad av andra verksamheter. 
Men i själva verket var det just utbildning och omsorg som fick de riktigt 
kännbara nedskärningarna. Alltså de verksamheter som var i störst behov 
av extra stöd när befolkningen av unga och gamla ökar vilket är själva or-
saken till att budgeten måste revideras. 
Kommunfullmäktige upplystes dock inte om att så var fallet. Man skulle 
kunna säga att den styrande koalitionen körde över oppositionen genom att 
inte informera om vad deras budgetförslag gick ut på. Det lyckades de med 
bland annat eftersom de efter senaste valet styr kommunen utan opposi-
tionens insyn i nämnders och styrelsers presidier. 
Hade alla papper och all information legat på bordet så hade vi hänvisat till 
att den nuvarande ekonomiska nedgången borde ha kunnat avhjälpas av 
de pengar som vi vet ska komma efter regeringens vårbudget och från det 
nationella kostnads- och inkomstutjämningssystemet. Dessutom vet vi att 
kommunen efter många år med överskott har möjligheter att utnyttja 
något som kallas RUR (resultatutjämningsreserven). I denna reserv har 
kommunen över hundra miljoner kronor. 
Nu ställdes nämnderna inför fullbordat faktum och kunde enbart välja vad 
de skulle skära ner på. Därmed tvingades exempelvis BUS-nämnden be-
sluta att lägga Ihres naturskola i malpåse helt i onödan. 
 
Mot denna bakgrund vill vi fråga 
Varför var handlingarna så knapphändiga inför fullmäktigemötet och 
varför används inte resultatutjämningsreserven?” 

 
Kommunstyrelsens ordförande lämnar följande svar: 
 
 ” Anders Englesson (MP) har ställt en interpellation till undertecknad...” 
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Interpellation
till kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun

angående behandling av reviderad budget för 2015 

När den reviderade budgeten antogs föregicks den av minimala politiska förberedelser och 
handlingarna till såväl kommunstyrelse som kommunfullmäktige var mycket bristfälliga. 
I stället för nedskärningar för utbildning och omsorg föreföll budgeten innebära ytterligare 
satsningar på dessa verksamheter på bekostnad av andra verksamheter.
Men i själva verket var det just  just utbildning och omsorg som fick de riktigt kännbara 
nedskärningarna. Alltså de verksamheter som var i störst behov av extra stöd när befolkningen
av unga och gamla ökar vilket är själva orsaken till att budgeten måste revideras.
Kommunfullmäktige upplystes dock inte om att så var fallet. Man skulle kunna säga att den 
styrande koalitionen körde över oppositionen genom att inte informera om vad deras 
budgetförslag gick ut på. Det lyckades de med bland annat eftersom de efter senaste valet styr 
kommunen utan oppositionens insyn i nämnders och styrelsers presidier.
Hade alla papper och all information legat på bordet så hade vi hänvisat till att den nuvarande 
ekonomiska nedgången borde ha kunnat avhjälpas av de pengar som vi vet ska komma efter 
regeringens vårbudget och från det nationella kostnads- och inkomstutjämningssystemet. 
Dessutom vet vi att kommunen efter många år med överskott har möjligheter att utnyttja 
något som kallas RUR (resultatutjämningsreserven). I denna reserv har kommunen över 
hundra miljoner kronor.
Nu ställdes nämnderna inför fullbordat faktum och kunde enbart välja vad de skulle skära ner 
på. Därmed tvingades exempelvis BUS-nämnden besluta att lägga Ihres naturskola i malpåse 
helt i onödan.

Mot denna bakgrund vill vi fråga
Varför var handlingarna så knapphändiga inför fullmäktigemötet och varför används 
inte resultatutjämningsreserven?

Karlshamn 2015 06 03
Miljöpartiets fullmäktigegrupp 
g.m.

Anders Englesson
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Svar på interpellation från Anders Englesson (MP), dnr 2015/2715 
 
Anders Englesson (MP) har ställt en interpellation till undertecknad rörande 
behandling av reviderad budget för 2015.   
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-26 redovisades månadsuppföljning för 
februari månad 2015. Av redovisningen framgick det tydligt att prognosen för 2015 
pekade på ett underskott med 53 miljoner kr. Av det totala underskottet skulle BUS-
nämndens del bli 19,5 miljoner och omsorgsnämndens del bli 21,4 miljoner. 
 
Anders Englesson är ledamot i kommunstyrelsen och har således fått ta del av 
prognosen för 2015. 
 
Vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling av kompletteringsbudget 
för 2015 framgick hur kompletteringsbudgeten ökade eller minskade respektive 
nämnds ekonomiska ram för 2015. Jag sa även i debatten att även om vi tillför medel 
till BUS- och omsorgsnämnden så innebär förslaget att även dessa båda nämnder 
måste vidta åtgärder. 
 
Förutom omfördelning innehöll kompletteringsbudgeten beräkningar hur mycket 
pengar regeringens vårbudget tillförs Karlshamns kommun. 
 
Karlshamns kommun har en resultatutjämningsreserv RUR. Det finns särskilda regler 
för nyttjande av RUR:en. 
 
En kommunal resultatutjämningsreserv innehåller egentligen inga pengar utan är ett 
verktyg för att slippa återställa ett underskott som uppstår. Grundregeln är att alla 
underskott som uppstår ska mötas med lika mycket överskott inom tre år. 
 
Har Karlshamns kommun upparbetat ett överskott tidigare år får kommunen bokföra 
den del av överskottet som överstiger 2 procent i en resultatutjämningsreserv. Denna 
reserv får sedan kvittas mot ev. underskott, under förutsättning att de regler som 
kommunfullmäktige beslutat uppfylls. 
 
Regeln för Karlshamns kommuns RUR är om den taxerade inkomsten i Karlshamns 
kommun blir lägre än snittet under de senaste 10 åren i Karlshamn och vi har ett 
underskott i kommunens ekonomi vid årsskiftet. Då kan vi nyttja RUR:en och slipper 
därmed att "återställa" underskottet inom tre år. 
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När vi använde resultatutjämningsreserven för 2014 förändrades inte 2014 års 
resultat. Kommunens resultatutjämningsreserv har inte någon betydelse för 2015 år 
resultat, inte hade den det för 2014 års resultat heller. Går kommunen med underskott 
så innebär det att vi tvingas låna till löpande verksamhet. Lån som vi måste betala 
återbetala till den bank vi lånat av. 
 
Med ovanstående som grund hävdar jag att det inte var något knapphändigt underlag 
och förklaring hur RUR:en fungerar finns angivet i texten. 
 
 
 
Per-Ola Mattsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till ny lagstiftning.  
 
Sammanfattning 
   
Paul Hedlund (FP) föreslår i en motion, daterad 2014-08-26 följande: 
 
att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att i samband med    
       nationaldagsfirandet den 6 juni varje år hålla en medborgarskapsceremoni för   
       nyblivna svenska medborgare, samt  
 
att de nya svenska medborgarna erhåller någon form av minnesgåva.  
 
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen (kommunkansliet) för yttrande som 
konstaterar att de intentioner som finns i den nya lagstiftningen är förenliga med 
motionens intentioner. Med hänvisning till ovanstående redovisning anser 
kommunkansliet att erforderligt beslutsunderlag föreligger och att motionen kan bifallas 
med hänvisning till den nya lagstiftningen.  
 
Den del av motionen som avser minnesgåva till nyblivna svenska medborgare bör utredas 
vidare i samband med utformningen av årliga medborgarskapsceremonier i Karlshamns 
kommun.  
 
Beslutsunderlag och bilagor 
 
Tjänsteskrivelse, administrativ chef Jens Odevall 
 
1 motion_medborgarskapsceremoni.docx 
 
Beslutet skickas till 
 
Administrativ chef, Jens Odevall 
Paul Hedlund (FP) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till ny lagstiftning.  
 
Bakgrund 
   
Paul Hedlund (FP) föreslår i en motion, daterad 2014-08-26 följande: 
 
att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att i samband med    
       nationaldagsfirandet den 6 juni varje år hålla en medborgarskapsceremoni för   
       nyblivna svenska medborgare, samt  
 
att de nya svenska medborgarna erhåller någon form av minnesgåva.  
 
Inkomna yttranden 
 
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen (kommunkansliet) för yttrande.  
 
Riksdagen beslutade om ändringar i lagen om svenskt medborgarskap i maj 2014. 
Lagändringen trädde i kraft den 1 april 2015. Ändringarna innebär i korthet följande:  
 

 En portalparagraf införs som slår fast att medborgarskapet förenar alla 
medborgare och består av rättigheter och skyldigheter. 
Medborgarskapet står för samhörighet med Sverige. 

 
 Alla kommuner ska vara skyldiga att minst en gång per år anordna 

ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras 
nya medborgarskap. 

 
 Reglerna om hur ett barn får svenskt medborgarskap vid födseln 

ändras så att kvinnor och män likställs. Detta innebär att ett barn alltid 
blir svensk medborgare vid födseln om en av föräldrarna är det. 

 
 Barns och ungas möjligheter att bli svenska medborgare underlättas 

genom kortare tidskrav på permanent uppehållstillstånd och 
bosättning i Sverige. 

 
 Tidsperioden för anmälan om svenskt medborgarskap förlängs för 

statslösa barn och unga vuxna. 
 

 De som har förlorat sitt svenska medborgarskap till följd av tidigare 
bestämmelser som syftade till att undvika dubbelt medborgarskap, får 
möjlighet att återfå detta. 

 
Medborgarskapet har dels en juridisk betydelse med rättigheter och skyldigheter knutna 
till medborgarskapet, dels en symbolisk betydelse som inbegriper medborgarnas 
samhörighet med Sverige. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
Medborgarskapet är viktigt för känslan av delaktighet i det som händer i samhället och för 
känslan av gemenskap med andra i Sverige. Det är ett viktigt steg i integrationsprocessen 
att nya medborgare upplever att de är en del av den svenska gemenskapen. 
 
I Sverige arrangerades de första medborgarskapsceremonierna i början av 1990-talet. I dag 
anordnar omkring hälften av landets kommuner medborgarskapsceremonier varje år. 
 
Att bli svensk medborgare är en stor händelse i många människors liv. Genom att hålla en 
ceremoni för att högtidliggöra detta, markeras medborgarskapets tyngd. Ett välkomnande i 
form av en ceremoni kan även bidra till att stärka den nya medborgarens känsla av 
samhörighet och bidra till att personen känner att den betraktas som svensk och 
accepteras fullt ut av samhället. 
 
Geografisk närhet till medborgarskapsceremonierna är ytterst betydelsefullt och gör det 
enklare för nya svenska medborgare att delta. Det är därför ceremonierna ska anordnas på 
kommunal nivå. 
 
De som blir svenska medborgare på annat sätt än vid födseln bjuds in att delta vid en 
medborgarskapsceremoni. Eftersom ceremonierna är till för att högtidlighålla det nya 
medborgarskapet är det viktigt att det inte går alltför lång tid innan ceremonin äger rum. 
Av den anledningen ska ceremonierna anordnas minst en gång per år. Kommunen bjuder 
in alla personer som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna 
blivit svenska medborgare. 
 
De flesta kommuner som anordnar ceremonier i dag har hittills valt att anordna dem på 
nationaldagen, antingen separat eller som en del av nationaldagsfirandet. Lagen reglerar 
inte i detalj när ceremonierna ska äga rum. Kommunerna ges då en möjlighet att dela upp 
ceremonin på flera dagar om det skulle behövas. 
 
Länsstyrelserna har fått i uppdrag att arbeta för att kommunerna får information om hur 
medborgarskapsceremonier genomförs i andra kommuner, till exempel genom att utarbeta 
och sprida informationsmaterial med konkreta exempel. Länsstyrelsernas arbete med 
detta ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och samordnas av 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
 
Kommuner får ersättning från staten för de kostnader som uppstår vid anordnandet av 
medborgarskapsceremonier. Ersättningen ska täcka lönekostnader för arbetstid, kostnader 
för att inhämta namn- och adressuppgifter för nya medborgare och kostnader för 
inbjudningar och svarskort. Kommunerna behöver inte ansöka om finansiellt stöd för detta 
utan medlen fördelas i statsbudgeten. I budgeten för 2014 avsattes 5 miljoner kronor per 
år för ändamålet. 
 
Övervägande 
 
De intentioner som finns i den nya lagstiftningen är förenliga med motionens intentioner. 
Med hänvisning till ovanstående redovisning anser undertecknad att erforderligt 
beslutsunderlag föreligger och att motionen kan bifallas med hänvisning till den nya 
lagstiftningen.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
Den del av motionen som avser minnesgåva till nyblivna svenska medborgare bör utredas 
vidare i samband med utformningen av årliga medborgarskapsceremonier i Karlshamns 
kommun.  
 
Bilagor 
 
1 motion_medborgarskapsceremoni.docx 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Paul Hedlund (FP) 
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Yttrande rörande motion om medborgarskapsceremoni 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen bifalls med hänvisning till ny lagstiftning.  
 
Bakgrund 
   
Paul Hedlund (FP) föreslår i en motion, daterad 2014-08-26 följande: 
 
att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att i samband med    
       nationaldagsfirandet den 6 juni varje år hålla en medborgarskapsceremoni för   
       nyblivna svenska medborgare, samt  
 
att de nya svenska medborgarna erhåller någon form av minnesgåva.  
 
Inkomna yttranden 
 
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen (kommunkansliet) för yttrande.  
 
Riksdagen beslutade om ändringar i lagen om svenskt medborgarskap i maj 2014. 
Lagändringen trädde i kraft den 1 april 2015. Ändringarna innebär i korthet följande:  
 
 En portalparagraf införs som slår fast att medborgarskapet förenar alla medborgare 

och består av rättigheter och skyldigheter. Medborgarskapet står för samhörighet med 
Sverige. 
 

 Alla kommuner ska vara skyldiga att minst en gång per år anordna ceremonier för nya 
svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap. 
 

 Reglerna om hur ett barn får svenskt medborgarskap vid födseln ändras så att kvinnor 
och män likställs. Detta innebär att ett barn alltid blir svensk medborgare vid födseln 
om en av föräldrarna är det. 
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 Barns och ungas möjligheter att bli svenska medborgare underlättas genom kortare 
tidskrav på permanent uppehållstillstånd och bosättning i Sverige. 
 

 Tidsperioden för anmälan om svenskt medborgarskap förlängs för statslösa barn och 
unga vuxna. 
 

 De som har förlorat sitt svenska medborgarskap till följd av tidigare bestämmelser som 
syftade till att undvika dubbelt medborgarskap, får möjlighet att återfå detta. 

 
Medborgarskapet har dels en juridisk betydelse med rättigheter och skyldigheter knutna 
till medborgarskapet, dels en symbolisk betydelse som inbegriper medborgarnas 
samhörighet med Sverige. 
 
Medborgarskapet är viktigt för känslan av delaktighet i det som händer i samhället och för 
känslan av gemenskap med andra i Sverige. Det är ett viktigt steg i integrationsprocessen 
att nya medborgare upplever att de är en del av den svenska gemenskapen. 
 
I Sverige arrangerades de första medborgarskapsceremonierna i början av 1990-talet. I dag 
anordnar omkring hälften av landets kommuner medborgarskapsceremonier varje år. 
 
Att bli svensk medborgare är en stor händelse i många människors liv. Genom att hålla en 
ceremoni för att högtidliggöra detta, markeras medborgarskapets tyngd. Ett välkomnande i 
form av en ceremoni kan även bidra till att stärka den nya medborgarens känsla av 
samhörighet och bidra till att personen känner att den betraktas som svensk och 
accepteras fullt ut av samhället. 
 
Geografisk närhet till medborgarskapsceremonierna är ytterst betydelsefullt och gör det 
enklare för nya svenska medborgare att delta. Det är därför ceremonierna ska anordnas på 
kommunal nivå. 
 
De som blir svenska medborgare på annat sätt än vid födseln bjuds in att delta vid en 
medborgarskapsceremoni. Eftersom ceremonierna är till för att högtidlighålla det nya 
medborgarskapet är det viktigt att det inte går alltför lång tid innan ceremonin äger rum. 
Av den anledningen ska ceremonierna anordnas minst en gång per år. Kommunen bjuder 
in alla personer som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna 
blivit svenska medborgare. 
 
De flesta kommuner som anordnar ceremonier i dag har hittills valt att anordna dem på 
nationaldagen, antingen separat eller som en del av nationaldagsfirandet. Lagen reglerar 
inte i detalj när ceremonierna ska äga rum. Kommunerna ges då en möjlighet att dela upp 
ceremonin på flera dagar om det skulle behövas. 
 
Länsstyrelserna har fått i uppdrag att arbeta för att kommunerna får information om hur 
medborgarskapsceremonier genomförs i andra kommuner, till exempel genom att utarbeta 
och sprida informationsmaterial med konkreta exempel. Länsstyrelsernas arbete med 
detta ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och samordnas av 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
 
Kommuner får ersättning från staten för de kostnader som uppstår vid anordnandet av 
medborgarskapsceremonier. Ersättningen ska täcka lönekostnader för arbetstid, kostnader 
för att inhämta namn- och adressuppgifter för nya medborgare och kostnader för 
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inbjudningar och svarskort. Kommunerna behöver inte ansöka om finansiellt stöd för detta 
utan medlen fördelas i statsbudgeten. I budgeten för 2014 avsattes 5 miljoner kronor per 
år för ändamålet. 
 
 
Övervägande 
 
De intentioner som finns i den nya lagstiftningen är förenliga med motionens intentioner. 
Med hänvisning till ovanstående redovisning anser undertecknad att erforderligt 
beslutsunderlag föreligger och att motionen kan bifallas med hänvisning till den nya 
lagstiftningen.  
 
Den del av motionen som avser minnesgåva till nyblivna svenska medborgare bör utredas 
vidare i samband med utformningen av årliga medborgarskapsceremonier i Karlshamns 
kommun.  
 
 
Bilagor 
1 motion_medborgarskapsceremoni.docx 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Paul Hedlund (FP) 
 
 
 
 
Jens Odevall Anna Sunnetoft 
Administrativ chef Utredningssekreterare 
 

-�102�-



 

 

 

  

  

  

 

Till Kommunfullmäktige 

Karlshamn 

     Motion angående årlig medborgarceremoni för nyblivna svenska 

medborgare 
 

Regeringen har föreslagit i budgeten för 2014 att samtliga kommuner åläggs att anordna en 

medborgarceremoni för att uppmärksamma medborgarskapets betydelse samt att främja en känsla 

av tillhörighet. Medborgarskapet är ett viktigt redskap för integration och samhörighet. Det innebär 

ett viktigt steg för den enskilde individen och möjligheten att integreras i det svenska samhället. Ett 

medborgarskap innebär att de väljer att göra Sverige till sitt land. Karlshamn var under 1800-talets 

andra hälft och in på 1900-talets början en hamn för svenskar som sökte sig bort från Sverige på 

grund av de mödor och umbäranden som tyngde dem. Idag väljer istället människor i en liknande 

situation att flytta hit. Detta borde vara värt att fira! 

I budgetförslaget står också att Länsstyrelserna skall få i uppdrag att sprida information till 

kommuner om hur medborgarceremonin går till i andra kommuner. Folkpartiet liberalerna i 

Karlshamn tycker att Karlshamns kommun borde gå i bräschen bland kommuner som 

uppmärksammar och firar nya medborgare.  

I Ronneby kommun uppmärksammas nyblivna svenska medborgare genom en ceremoni under 

nationaldagsfirandet i Ronneby brunnspark den 6 juni.  

Folkpartiet liberalerna i Karlshamn anser det i Karlshamn årligen borde genomföras en liknande 

ceremoni för nyblivna svenska medborgare i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.  Vi vill 

också att i samband med ceremonin en gåva delas ut till varje hushåll. 

Utifrån ovanstående föreslår Folkpartiet liberalerna i Karlshamn följande: 

- Att kommunfullmäktige ger i uppdrag till Kommunstyrelsen att i samband med 

nationaldagsfirandet den 6 juni varje år hålla en medborgarceremoni för nyblivna svenska 

medborgare 

 

- Att de nya svenska medborgarna erhåller någon form av minnesgåva 

 

 

Paul Hedlund 

Folkpartiet liberalerna Karlshamn 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
att motionen kan anses besvarad  
 
Sammanfattning 
 
Marco Gustavsson (C) och Per-Ivar Ivarsson (C) föreslår i en motion, daterad 2014-06-15 
följande: 
 
att Karlshamns kommun vid upphandling av livsmedel följer EU:s nya regler,  
att som stöd använda Miljöstyrningsrådets nya kriterier vad gäller miljö-, djurskydds- och 
kvalitetskrav, samt 
att upphandling ses som ett led i kommunens miljöarbete.  
 
De intentioner som finns i den politiska plattformen är förenliga med motionens 
intentioner. Upphandlingschefen har under våren 2015 fått i uppdrag att göra en översyn 
av kommunens styrande upphandlings- och inköpsdokument för att se vilka konsekvenser 
bland annat de förslag som lyfts fram i motionen får.     
 
Beslutsunderlag och bilagor 
 
Tjänsteskrivelse, administrativ chef Jens Odevall 
 
1 Motion om att upphandla livsmedel med miljö- och 

djurskyddskrav 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Upphandlingschef, Håkan Anderberg 
 
 
 
 
 

-�104�-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar: 
 
att motionen kan anses besvarad  
 
Sammanfattning 
 
Marco Gustavsson (C) och Per-Ivar Ivarsson (C) föreslår i en motion, daterad 2014-06-15 
följande: 
 
att Karlshamns kommun vid upphandling av livsmedel följer EU:s nya regler,  
att som stöd använda Miljöstyrningsrådets nya kriterier vad gäller miljö-, djurskydds- och 
kvalitetskrav, samt 
att upphandling ses som ett led i kommunens miljöarbete.  
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden och kommunstyrelsen 
(upphandlingsenheten) för yttrande.  
 
Upphandlingschef Håkan Anderberg har i sitt yttrande angivit att Europeiska rådets 
upphandlingsdirektiv kommer att bearbetas och till vissa delar införas i svensk lagstiftning 
under 2016. Redan i dag ställs minst Miljöstyrningsrådets baskrav vid upphandling i 
Karlshamns kommun.  
 
Måltidschef Jens Reinecke ställer sig bakom upphandlingschefens yttrande i den delen att 
EU-direktivet undan för undan faller på plats i svensk lagstiftning. Vidare menar 
måltidschefen att Miljöstyrningsrådets baskrav är bra men att dessa inte ringar in och 
enligt LOU inte får ringa in svenska livsmedel avseende exempelvis svanskupering. 
Måltidsservices intention är att i upphandlingsarbetet verka för långtgående krav på gott 
djurskydd i nivå med svensk lagstiftning. Gott djurskydd, spårbarhet och miljöhänsyn 
uppnås ofta väl genom upphandling av certifierade livsmedel, t.ex. KRAV, vilket till allt 
större del upphandlas av Karlshamns kommun.  
 
Övervägande 
 
Den gemensamma politiska plattformen för Karlshamns kommun anger att kommunen 
genom att ställa tydliga ekologiska och sociala krav vid investering och upphandling kan 
påverka miljöutvecklingen och villkoren för de som producerar de varor och tjänster som 
kommunen nyttjar. Enligt plattformen ska livsmedel som upphandlas vara producerade i 
enlighet med svensk lagstiftning och kommunen ska sträva mot högre andel närproducerat 
och minst 35 % av kommunens livsmedelsinköp ska vara ekologiska 2018.  
 
De intentioner som finns i den politiska plattformen är förenliga med motionens 
intentioner. Upphandlingschefen har under våren 2015 fått i uppdrag att göra en översyn 
av kommunens styrande upphandlings- och inköpsdokument för att se vilka konsekvenser 
bland annat de förslag som lyfts fram i motionen får.     
 
Med hänvisning till ovanstående redovisning anser undertecknad att erforderligt 
beslutsunderlag föreligger. 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
Bilagor 
 
1 Motion om att upphandla livsmedel med miljö- och 

djurskyddskrav 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Upphandlingschef, Håkan Anderberg 
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Motion om att upphandla livsmedel med miljö- och djurskyddskrav 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar: 
 
att motionen kan anses besvarad  
 
Sammanfattning 
 
Marco Gustavsson (C) och Per-Ivar Ivarsson (C) föreslår i en motion, daterad 2014-06-15 
följande: 
 
att Karlshamns kommun vid upphandling av livsmedel följer EU:s nya regler,  
att som stöd använda Miljöstyrningsrådets nya kriterier vad gäller miljö-, djurskydds- och 
kvalitetskrav, samt 
att upphandling ses som ett led i kommunens miljöarbete.  
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden och kommunstyrelsen (upphandlingsenheten) 
för yttrande.  
 
Upphandlingschef Håkan Anderberg har i sitt yttrande angivit att Europeiska rådets 
upphandlingsdirektiv kommer att bearbetas och till vissa delar införas i svensk lagstiftning 
under 2016. Redan i dag ställs minst Miljöstyrningsrådets baskrav vid upphandling i Karlshamns 
kommun.  
 
Måltidschef Jens Reinecke ställer sig bakom upphandlingschefens yttrande i den delen att EU-
direktivet undan för undan faller på plats i svensk lagstiftning. Vidare menar måltidschefen att 
Miljöstyrningsrådets baskrav är bra men att dessa inte ringar in och enligt LOU inte får ringa in 
svenska livsmedel avseende exempelvis svanskupering. Måltidsservices intention är att i 
upphandlingsarbetet verka för långtgående krav på gott djurskydd i nivå med svensk 
lagstiftning. Gott djurskydd, spårbarhet och miljöhänsyn uppnås ofta väl genom upphandling av 
certifierade livsmedel, t.ex. KRAV, vilket till allt större del upphandlas av Karlshamns kommun.  
 
Övervägande 
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Den gemensamma politiska plattformen för Karlshamns kommun anger att kommunen genom 
att ställa tydliga ekologiska och sociala krav vid investering och upphandling kan påverka 
miljöutvecklingen och villkoren för de som producerar de varor och tjänster som kommunen 
nyttjar. Enligt plattformen ska livsmedel som upphandlas vara producerade i enlighet med 
svensk lagstiftning och kommunen ska sträva mot högre andel närproducerat och minst 35 % av 
kommunens livsmedelsinköp ska vara ekologiska 2018.  
 
De intentioner som finns i den politiska plattformen är förenliga med motionens intentioner. 
Upphandlingschefen har under våren 2015 fått i uppdrag att göra en översyn av kommunens 
styrande upphandlings- och inköpsdokument för att se vilka konsekvenser bland annat de 
förslag som lyfts fram i motionen får.     
 
Med hänvisning till ovanstående redovisning anser undertecknad att erforderligt 
beslutsunderlag föreligger. 
 
 
Bilagor 
 
1 Motion om att upphandla livsmedel med miljö- och djurskyddskrav 
 
 
 
 
Jens Odevall Anna Sunnetoft 
Administrativ chef Utredningssekreterare  
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C.tir
Ett kallbart end
CENTERPARTIET Motion till Karlshamns fullmäktige

Upphandla livsmedel med miljö- och djurskyddskrav

Det borde vara självklart att den mat som serveras inom skola, vård och omsorg uppfyller

höga krav på miljöhänsyn, djurvälfärd och matsäkerhet. Bra och säker mat skall vara en

rättighet för alla.

Genom EU:s nya regler för offentlig upphandling, som antogs den 15 juni 2014, är det möjligt

att ställa hårdare miljö- och kvalitets krav på alla livsmedel, som kommuner och landsting

handlar upp.

Sverige har under lång tid legat före med högre krav och lagstiftningar i livsmedels-

produktionen. Detta har gjorts med målet om en bättre djuromsorg, säkrare livsmedel och

en biologisk mångfald i landskapet.

Det är inte acceptabelt att kupera smågrisars svansar. Svensk produktion har visat att det

fungerar att inte göra det. En importerad köttbit ger heller ingen biologisk mångfald i Sverige

och bidrar inte heller till att nå miljömål.

Både inom och utanför EU används mycket antibiotika för att djur skall växa fortare eller i

preventivt syfte för att djur inte skall bli sjuka. Svenskt lantbruk upphörde för snart 30 år

sedan att ge antibiotika i tillväxt- och preventivt syfte. Svensk antibiotikaanvändning är

mycket låg i en jämförelse med övriga EU-länder. Samtidigt importerar vi ungefär 50 % av

vårt kött från länder, som använder mångdubbelt mer antibiotika.

Antibiotika resistens är ett mycket allvarligt hot mot människor och miljö. Dess fulla

påverkan på natur och miljö, känner vi inte till ännu. Sjukvården arbetar med att sänka

förbrukningen. Landstinget Blekinge har till följd av det beslutat att ställa hårda krav vid

upphandling av livsmedel.

Konsumenter såväl som offentliga aktörer måste inse konsekvenserna av lägsta möjliga pris.

Vi yrkar därför

- Att Karlshamns kommun vid upphandling av livsmedel följer EU:s nya regler,

- Att som stöd använda Miljöstyrningsrådets nya kriterier vad gäller miljö-djurskydds- och

kvalitetskrav

- Att upphandling ses som ett led i kommunens miljöarbete

Karlshamn den 15 juni 2014

."

Marco tavssof Per-Ivar Ivarsson

Ledamöter i Karlshamns Fullmäktige för Centerpartiet
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen. 
 
Röstförklaring 
 
Emanuel Norén (M), Elin Petersson (M), Magnus Gärdebring (M), Anders Englesson (MP) 
och Sara Månsson Möllergren (MP) ställer sig bakom Moderaterna bilagda röstförklaring. 
 
Sammanfattning 
 
Socialdemokraterna i Karlshamn har föreslagit att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för en HBT-certifiering av kommunens verksamheter. 
 
Bilagor 
 
1 Motion HBT-certifiering.pdf 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
 
Röstförklaring 
 
Emanuel Norén (M), Elin Petersson (M), Magnus Gärdebring (M), Anders Englesson (MP) 
och Sara Månsson Möllergren (MP) ställer sig bakom Moderaterna bilagda röstförklaring. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Socialdemokraterna i Karlshamn har föreslagit att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för en HBT-certifiering av kommunens verksamheter. 
 
Bilagor 
 
1 Motion HBT-certifiering.pdf 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 108 
Kommunstyrelsen 2015-05-26 138 
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Motion om förutsättningar för HBT-certifiering 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att motionen bereds av kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Socialdemokraterna i Karlshamn har föreslagit att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för en HBT-certifiering av kommunens verksamheter. 
 
 
Bilagor 
 
1 Motion HBT-certifiering.pdf 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredningssekreterare Anna Sunnetoft 
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Bakgrund och överväganden 
 
 
 
 
 
 
 
Jens Odevall Ann Åstrand 
Administrativ chef Kommunjurist 
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HBTQ-homosexuella,bisexuella,trans- ochqueerpersoner
RFSL- Riksförbundetförhomosexuellas,bisexuellasochtranspersonersrättigheter

Karlshamn2014-11-12

Till:
Kommunfullmäktige
Karlshamnskommun

MOTION ANGÅENDE HBT-CERTIFIERING
AV KARLSHAMNS KOMMUN

Vi vill skapa en kommun där människor väljer att bo och där invånarnasöppenhet,
kompetensoch stolthetär kommunensfrämstatillgångar.Det är vi tillsammanssom bygger
kommunen,vi kvinnor och mänsomnyttjar våraolika talanger,färdigheter,erfarenheteroch
kompetenser.Alla är vi i olika åldrar, har olika livserfarenheteroch förutsättningar,olika
bakgrund,olika hudfärg,kön, identitetellersexuellläggning.Vi måsteta tillvarapå varandras
olikheteri utvecklingenavframtidensKarlshamn.

I vardagensorättvisor har också intoleransensin rot. Dagens utveckling i Europa är
skrämmande.Främlingsfientlighet,rasism,homofobi och sexismriskeraratt bredaut sigäven
i Karlshamn.Du skaaldrigbehövafrukta våld,hot ellerdiskrimineringpågrundavvemdu är.
Vi måstetillsammansta strid för allamänniskorslikavärdeochrätt.

Könsidentifieringoch sexualitetär starkt sammanvävdamed våra värderingar,handlingar,
positionerochställningstagandei samhället.Sverigeharkommit enbit vadgällerförståelseför
homosexualitet,mendet var först 1979somdet togsbort att det var en sjukdom,en psykisk
åkomma. På 1940 -50 talen straffadeshomosexuellamed fängelseoch det är många
homosexuellasomän idaglider av psykiskohälsaoch självmordsförsökär dubbeltsåvanligt
inom HBT -gruppenvisaren rapport från Folkhälsoinstitutet.I mångaländerär det belagt
meddödsstraff,och i Sverigeidag,utsättsHBT- personerför bådehatbrott,kränkningaroch
misshandel.

En HBT- certifiering ger enligt RFSL personalenmöjlighet att reflekteraöver sitt eget
förhållningssättsamtatt bemötamedborgarnapåett kunnigtoch respektfulltsätt.Det handlar
även för Karlshamnskommun som arbetsgivareom att bemöta anställdaur ett HBTQ-
perspektiv. Detta gäller skolor, förskolor, vårdhem, socialtjänst,hemtjänst men även
exempelvisfritidsenheten och stadsmiljöavdelningenför att nämna några kommunala
instanser.Det tar ca6-8 månaderatt genomföraprocessen.Måletär att skapaenmiljö däralla
kännersig inkluderadeoch välkomnasamt att kommunensvärdegrundkommunicerastill
bådepersonaloch invånare. I en HBT-certifieringgenomlysesinte endast HBTQ-frågorna
utanävendeandradiskrimineringsgrunderna.

Låt Karlshamnliggai framkanti Sverige!

Socialdemokraterna i Karlshamn föreslår därför kommunfullmäktige :

att gekommunstyrelseni uppdragatt utredaförutsättningarna
för enHBT-certifiering avkommunensverksamheter.

Andreas Saleskog
Socialdemokraterna Karlshamn
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att revidera byggnadsnämndens reglemente i enlighet med förslaget 
 
att berörda nämnder och styrelser anmodas anpassa sina delegationsordningar i syfte att 
möjliggöra en kortare och smidigare planprocess i enlighet med lagstiftarens intentioner. 
 
Sammanfattning 
 
På grund av de ändringar i plan- och bygglagen som började gälla 1 januari 2015 så 
kommer vissa förändringar att behöva ske i fråga om bl.a. remisstider samt ändring av 
byggnadsnämndens reglemente. 
 
Lagändringens syfte var bland annat att förkorta handläggningstiderna för planprocessen. 
Detta har gjorts bland annat via att korta ner de tider som ärenden ska vara ute för samråd 
och granskning. För att detta ska fungera kommer vissa planärenden som inte kommer 
med till ordinarie nämndsmöten att behöva tas på delegation så att nämndernas yttranden 
kommer in inom samrådstiden och granskningstiden till byggnadsnämnden. 
 
Då detaljplanernas förfaranden har ändrats så behöver även byggnadsnämndens 
reglemente ändras. Ny lydelse under § 9 föreslås för att uppdatera reglementet efter 
lagändring. Det föreslås även ett tillägg i sidhuvud som kompletterar befintlig information 
att även tidigare reglemente från 2013 gäller för planärenden som går under den äldre 
lagstiftningen. 
 
Förslag till revidering 
Delegering från kommunfullmäktige 
§ 9 
 
Byggnadsnämnden får besluta om: 
- antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser enligt 5 
kap. 27§ (som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse), 38 §, 39 § PBL, då 
standardförfarande eller begränsat förfarande kan tillämpas, (ej planer som beskrivs i 5 
kap. 7 § PBL) 
- dispenser samt upphävande av strandskydd, utom i de fall/områden som omfattas av 7 
kap. 18 a § MB (beslutas av Länsstyrelsen) 
- att förlänga/förnya detaljplanens genomförandetid enligt 4 kap. 24 § PBL 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag Reglemente byggnadsnämnden (BN), revidering.DOCX 
2 Schema planförfaranden 
3 Reglemente byggnadsnämnden (BN), revidering 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
Omsorgsnämnden 
Kulturnämnden 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Gymnasienämnden 
Överförmyndarnämnden 
Tekniska nämnden 
Fritidsnämnden 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Västblekinge Miljö AB  
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Karlshamns Hamn AB 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att revidera byggnadsnämndens reglemente i enlighet med förslaget 
 
att berörda nämnder och styrelser anmodas anpassa sina delegationsordningar i syfte att 
möjliggöra en kortare och smidigare planprocess i enlighet med lagstiftarens intentioner. 
 
Sammanfattning 
 
På grund av de ändringar i plan- och bygglagen som började gälla 1 januari 2015 så 
kommer vissa förändringar att behöva ske i fråga om bl.a. remisstider samt ändring av 
byggnadsnämndens reglemente. 
 
Lagändringens syfte var bland annat att förkorta handläggningstiderna för planprocessen. 
Detta har gjorts bland annat via att korta ner de tider som ärenden ska vara ute för samråd 
och granskning. För att detta ska fungera kommer vissa planärenden som inte kommer 
med till ordinarie nämndsmöten att behöva tas på delegation så att nämndernas yttranden 
kommer in inom samrådstiden och granskningstiden till byggnadsnämnden. 
 
Då detaljplanernas förfaranden har ändrats så behöver även byggnadsnämndens 
reglemente ändras. Ny lydelse under § 9 föreslås för att uppdatera reglementet efter 
lagändring. Det föreslås även ett tillägg i sidhuvud som kompletterar befintlig information 
att även tidigare reglemente från 2013 gäller för planärenden som går under den äldre 
lagstiftningen. 
 
Förslag till revidering 
Delegering från kommunfullmäktige 
§ 9 
 
Byggnadsnämnden får besluta om: 
- antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser enligt 5 
kap. 27§ (som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse), 38 §, 39 § PBL, då 
standardförfarande eller begränsat förfarande kan tillämpas, (ej planer som beskrivs i 5 
kap. 7 § PBL) 
 
- dispenser samt upphävande av strandskydd, utom i de fall/områden som omfattas av 7 
kap. 18 a § MB (beslutas av Länsstyrelsen) 
 
- att förlänga/förnya detaljplanens genomförandetid enligt 4 kap. 24 § PBL 
 
Bilagor 
 
1 Protokollsutdrag Reglemente byggnadsnämnden (BN), revidering.DOCX 
2 Schema planförfaranden 
3 Reglemente byggnadsnämnden (BN), revidering 
 
Beslutet skickas till 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
Socialnämnden 
Omsorgsnämnden 
Kulturnämnden 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Gymnasienämnden 
Överförmyndarnämnden 
Tekniska nämnden 
Fritidsnämnden 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Västblekinge Miljö AB  
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Karlshamns Hamn AB 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-05-06 Dnr: 2015/1218 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Stadsmiljö 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 122 
Kommunstyrelsen 2015-05-26 147 
Kommunfullmäktige 2015-06-17 16 

 
 

Revidering av reglemente för byggnadsnämnden 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att revidera byggnadsnämndens reglemente i enlighet med förslaget 
 
att berörda nämnder och styrelser anmodas anpassa sina delegationsordningar i syfte att 
möjliggöra en kortare och smidigare planprocess i enlighet med lagstiftarens intentioner. 
 
Sammanfattning 
 
På grund av de ändringar i plan- och bygglagen som började gälla 1 januari 2015 så 
kommer vissa förändringar att behöva ske i fråga om bl.a. remisstider samt ändring av 
byggnadsnämndens reglemente. 
 
Lagändringens syfte var bland annat att förkorta handläggningstiderna för planprocessen. 
Detta har gjorts bland annat via att korta ner de tider som ärenden ska vara ute för samråd 
och granskning. För att detta ska fungera kommer vissa planärenden som inte kommer 
med till ordinarie nämndsmöten att behöva tas på delegation så att nämndernas yttranden 
kommer in inom samrådstiden och granskningstiden till byggnadsnämnden. 
 
Då detaljplanernas förfaranden har ändrats så behöver även byggnadsnämndens 
reglemente ändras. Ny lydelse under § 9 föreslås för att uppdatera reglementet efter 
lagändring. Det föreslås även ett tillägg i sidhuvud som kompletterar befintlig information 
att även tidigare reglemente från 2013 gäller för planärenden som går under den äldre 
lagstiftningen. 
 
Förslag till revidering 
Delegering från kommunfullmäktige 
§ 9 
 
Byggnadsnämnden får besluta om: 
- antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser enligt 5 
kap. 27§ (som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse), 38 §, 39 § PBL, då 
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 2015-05-06 Dnr: 2015/1218 

 
 
standardförfarande eller begränsat förfarande kan tillämpas, (ej planer som beskrivs i 5 
kap. 7 § PBL) 
 
- dispenser samt upphävande av strandskydd, utom i de fall/områden som omfattas av 7 
kap. 18 a § MB (beslutas av Länsstyrelsen) 
 
- att förlänga/förnya detaljplanens genomförandetid enligt 4 kap. 24 § PBL 
 
 
Bilagor 
 
1 Protokollsutdrag Reglemente byggnadsnämnden (BN), revidering.DOCX 
2 Schema planförfaranden 
3 Reglemente byggnadsnämnden (BN), revidering 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Omsorgsnämnden 
Kulturnämnden 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Gymnasienämnden 
Överförmyndarnämnden 
Tekniska nämnden 
Fritidsnämnden 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Västblekinge Miljö AB  
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Karlshamns Hamn AB 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2015-03-25 

sid 1 av 4 

 
 
Plats och tid:  Årydssalen, klockan 13:15–18:45 

Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S)  
Claes Mårlind Ledamot (M) ej § 49 
Mats Bondesson Vice ordförande (C)  
Kerstin Linde Ledamot (S) ej 65–78 
Magnus Olsson Ledamot (M) ej § 49 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD)  
Kurt Kaarle Ledamot (S) ej §§ 62, 69 
Staffan Olsson Ledamot (C)  
Johan Wolgast Ledamot (MP)  
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Carina Fastén (MP)  
Tommy Persson (S)  
Mano Hakimy (S) §§ 49, 62, 69, 65–78 
Gitte Ejdetjärn (S) § 49 
 

Närvarande 
ersättare: 

Ulf Lind  (SD) 
Kennet Bengtsson (S) 
Lennart Lindqvist (S) §§ 45–55, 57 
Patrik Lundberg (FP) §§ 45–62, 69 

 Ekonom Camilla Bengtsson §§ 45–48 
Landskapsarkitekt Anna Terning §§ 45–49 
Planarkitekt Anna Ekman §§ 45–50 
Arkitekt Jonas Ronsby  
Lovhandläggare Sofi Ridbäck §§ 50–54 
Stadsarkitekt Emina Kovačić §§ 50–78 
Landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson §§ 50, 54 
Byggnadsinspektör Thomas Norman §§ 50–57 
Byggnadsinspektör Martin Lindholm §§ 51–64 
Sekreterare Filippa Sjöberg  
 

Utses att justera: Magnus Olsson, §§ 45–48, 50–78 Kurt Kaarle, § 49 

Paragrafer: 45–78 

Justeringsdatum:  2015-04-01 

Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 Magnus Olsson Kurt Kaarle 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2015-03-25 

sid 2 av 4 

 
 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Byggnadsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2015-03-25   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

 
2015-04-02 

Datum då anslaget 
tas ner:  

 
2015-04-27 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Rådhuset 

  

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2015-03-25 

sid 3 av 4 

 
 
§ 51 Reglemente byggnadsnämnden (BN), revidering 2015/1218 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna revideringen av byggnadsnämndens reglemente och överlämna det till 
kommunfullmäktige för vidare åtgärd 
 
att föreslå övriga berörda nämnder och styrelser att anpassa sina delegationsordningar i 
syfte att möjliggöra en kortare och smidigare planprocess i enlighet med lagstiftarens 
intentioner. 
 
Sammanfattning 
På grund av de ändringar i plan- och bygglagen som började gälla 1 januari 2015 så 
kommer vissa förändringar att behöva ske i fråga om bl.a. remisstider samt ändring av 
byggnadsnämndens reglemente. 
 
Lagändringens syfte var bland annat att förkorta handläggningstiderna för planprocessen. 
Detta har gjorts bland annat via att korta ner de tider som ärenden ska vara ute för samråd 
och granskning. För att detta ska fungera kommer vissa planärenden som inte kommer 
med till ordinarie nämndsmöten att behöva tas på delegation så att nämndernas yttranden 
kommer in inom samrådstiden och granskningstiden till byggnadsnämnden. 
 
Då detaljplanernas förfaranden har ändrats så behöver även byggnadsnämndens 
reglemente ändras. Ny lydelse under § 9 föreslås för att uppdatera reglementet efter 
lagändring. Det föreslås även ett tillägg i sidhuvud som kompletterar befintlig information 
att även tidigare reglemente från 2013 gäller för planärenden som går under den äldre 
lagstiftningen. 
 
Förslag till revidering 
Delegering från kommunfullmäktige 
§ 9 
 
Byggnadsnämnden får besluta om: 
- antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser enligt 5 
kap. 27§ (som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse), 38 §, 39 § PBL, då 
standardförfarande eller begränsat förfarande kan tillämpas, (ej planer som beskrivs i 5 
kap. 7 § PBL) 
 
- dispenser samt upphävande av strandskydd, utom i de fall/områden som omfattas av 7 
kap. 18 a § MB (beslutas av Länsstyrelsen) 
 
- att förlänga/förnya detaljplanens genomförandetid enligt 4 kap. 24 § PBL 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-27 
Schema planprocessens förfaranden 
 
Beslutsexpediering 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2015-03-25 

sid 4 av 4 

 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Omsorgsnämnden 
Kulturnämnden 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Gymnasienämnden 
Överförmyndarnämnden 
Tekniska nämnden 
Fritidsnämnden 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Västblekinge Miljö AB  
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Karlshamns Hamn AB 
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utlåtande

BEGRÄNSAT FÖRFARANDE Godkännande Antagande

Kungörelse Samråd Samråds - Underrättelse Granskning Gransknings - Antagande

UTÖKAT FÖRFARANDE

utlåtanderedogörelse

STANDARDFÖRFARANDE

UTÖKAT FÖRFARANDE som uppkommer efter samrådet vid standardförfarandet

Kungörelse Samråd Samråds - Underrättelse Granskning Gransknings - Antagande
utlåtanderedogörelse

Samråds - Underrättelse med kungörelse Granskning Gransknings - Antagande
utlåtanderedogörelse

Bilaga 1 : Schema planförfaranden
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(4) 

kommun 2015-02-27 Dnr: 2015/1218 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Stadsmiljö 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-03-09  
Byggnadsnämnden 2015-03-25  

 
 

Reglemente byggnadsnämnden (BN), revidering 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna revideringen av byggnadsnämndens reglemente och överlämna det till 
kommunfullmäktige för vidare åtgärd 
 
att föreslå övriga berörda nämnder och styrelser att anpassa sina delegationsordningar i 
syfte att möjliggöra en kortare och smidigare planprocess i enlighet med lagstiftarens 
intentioner. 
 
Sammanfattning 
På grund av de ändringar i plan- och bygglagen som började gälla 1 januari 2015 så 
kommer vissa förändringar att behöva ske i fråga om bl.a. remisstider samt ändring av 
byggnadsnämndens reglemente. 
 
Lagändringens syfte var bland annat att förkorta handläggningstiderna för planprocessen. 
Detta har gjorts bland annat via att korta ner de tider som ärenden ska vara ute för samråd 
och granskning. För att detta ska fungera kommer vissa planärenden som inte kommer 
med till ordinarie nämndsmöten att behöva tas på delegation så att nämndernas yttranden 
kommer in inom samrådstiden och granskningstiden till byggnadsnämnden. 
 
Då detaljplanernas förfaranden har ändrats så behöver även byggnadsnämndens 
reglemente ändras. Ny lydelse under § 9 föreslås för att uppdatera reglementet efter 
lagändring. Det föreslås även ett tillägg i sidhuvud som kompletterar befintlig information 
att även tidigare reglemente från 2013 gäller för planärenden som går under den äldre 
lagstiftningen. 
 
Förslag till revidering 
Delegering från kommunfullmäktige 
§ 9 
 
Byggnadsnämnden får besluta om: 
- antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser enligt 5 
kap. 27§ (som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse), 38 §, 39 § PBL, då 
standardförfarande eller begränsat förfarande kan tillämpas, (ej planer som beskrivs i 5 
kap. 7 § PBL) 
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- dispenser samt upphävande av strandskydd, utom i de fall/områden som omfattas av 7 
kap. 18 a § MB (beslutas av Länsstyrelsen) 
 
- att förlänga/förnya detaljplanens genomförandetid enligt 4 kap. 24 § PBL 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-27 
Schema planprocessens förfaranden 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Omsorgsnämnden 
Kulturnämnden 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Gymnasienämnden 
Överförmyndarnämnden 
Tekniska nämnden 
Fritidsnämnden 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Västblekinge Miljö AB  
Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamn Energi AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Karlshamns Hamn AB 
 
Bakgrund och överväganden 
På grund av de ändringar i plan- och bygglagen som började gälla 1 jan 2015 så kommer 
vissa förändringar att ske i fråga om bl.a. remisstider samt ändring av byggnadsnämndens 
reglemente. 
 
Lagändringens syfte var bland annat att förkorta handläggningstiderna för planprocessen. 
Detta har de gjort bland annat via att korta ner de tider som ärenden ska vara ute för 
samråd och granskning. För att detta ska fungera kommer vissa planärenden som inte 
kommer med till ordinarie nämndsmöten att behöva tas på delegation så att nämndernas 
yttranden kommer in inom samrådstiden och granskningstiden till byggnadsnämnden.  
 
Lagändringen medför även förändring av detaljplanens olika förfaranden. De nya 
förfarandena är: Standardförfarande – härstammar från enkelt förfarande, Begränsat 
förfarande – ett standardförfarande som begränsas till att innehålla endast ett 
kommunikationssteg och Utökat förfarande – härstammar från normala förfarandet. Vad 
gäller ansvarsfördelningen kommunfullmäktige kontra byggnadsnämnden avseende 
antagande av planer så blir det i princip inga förändringar. De planer som tidigare var 
normalt förfarande- nu utökat förfarande kommer att antas av kommunfullmäktige. De 
som tidigare antogs av BN: enkelt förfarande- nu standardförfarande och begränsat 
förfarande kommer att antas av BN. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(4) 

 2015-02-27 Dnr: 2015/1218 

 
 
Då detaljplanernas förfaranden har ändrats så behöver även byggnadsnämndens 
reglemente ändras. Ny lydelse under § 9 föreslås för att uppdatera reglementet efter 
lagändring. Det föreslås även ett tillägg i sidhuvud som kompletterar befintlig information 
att även tidigare reglemente från 2013 gäller för planärenden som går under den äldre 
lagstiftningen. 
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 2015-02-27 Dnr: 2015/1218 

 
 
 
Förslag till revidering 
Delegering från kommunfullmäktige 
§ 9 
 
Byggnadsnämnden får besluta om: 
- antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser enligt 5 
kap. 27§ (som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse), 38 §, 39 § PBL, då 
standardförfarande eller begränsat förfarande kan tillämpas, (ej planer som beskrivs i 5 
kap. 7 § PBL) 
 
- dispenser samt upphävande av strandskydd, utom i de fall/områden som omfattas av 7 
kap. 18 a § MB (beslutas av Länsstyrelsen) 
 
- att förlänga/förnya detaljplanens genomförandetid enligt 4 kap. 24 § PBL 
 
 
 Sofi Ridbäck 
 Planarkitekt 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att komplettera de Lokala ordningsföreskrifterna under paragraf 3, 11 samt 14 med det 
nya strandbadet 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsenheten har anlagt ett strandbad utanför Väggabadet, detta strandbad har 
fritidsenheten gett i uppdrag att namnge, genom Namnberedningsgruppen där Jeanette 
Conradsson på Stadsmiljöavdelningen är sammankallande tjänsteman. 
 
Fritidsenheten vill komplettera med detta bad i Karlshamns kommuns 
Författningssamling, Lokala ordningsföreskrifter under: 
 
3 § Allmänna friluftsbad med angränsande parkeringsplatser 
11 § Allmänna friluftsbad med angränsande parkeringsplatser 
14 § Allmänna friluftsbad med gräns där hundförbudsskylt är placerad 
 
Beslutsunderlag 
 
http://www.karlshamn.se/Global/Karlshamn/Styrdokument/Ordningsf%c3%b6reskrifter
/Lokala_ordningsforeskrifter_rev_20110207.pdf 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att komplettera de Lokala ordningsföreskrifterna under 
paragraf 3, 11 samt 14 med det nya strandbadet 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsenheten har anlagt ett strandbad utanför Väggabadet, detta strandbad har 
fritidsenheten gett i uppdrag att namnge, genom Namnberedningsgruppen där Jeanette 
Conradsson på Stadsmiljöavdelningen är sammankallande tjänsteman. 
 
Fritidsenheten vill komplettera med detta bad i Karlshamns kommuns 
Författningssamling, Lokala ordningsföreskrifter under: 
 
3 § Allmänna friluftsbad med angränsande parkeringsplatser 
11 § Allmänna friluftsbad med angränsande parkeringsplatser 
14 § Allmänna friluftsbad med gräns där hundförbudsskylt är placerad 
 
Beslutsunderlag 
 
http://www.karlshamn.se/Global/Karlshamn/Styrdokument/Ordningsf%c3%b6reskrifter
/Lokala_ordningsforeskrifter_rev_20110207.pdf 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att komplettera de Lokala ordningsföreskrifterna under 
paragraf 3, 11 samt 14 med det nya strandbadet 
 
Sammanfattning 
Fritidsenheten har anlagt ett strandbad utanför Väggabadet, detta strandbad har 
fritidsenheten gett i uppdrag att namnge, genom Namnberedningsgruppen där Jeanette 
Conradsson på Stadsmiljöavdelningen är sammankallande tjänsteman. 
 
Fritidsenheten vill komplettera med detta bad i Karlshamns kommuns 
Författningssamling, Lokala ordningsföreskrifter under: 
 
3 § Allmänna friluftsbad med angränsande parkeringsplatser 
11 § Allmänna friluftsbad med angränsande parkeringsplatser 
14 § Allmänna friluftsbad med gräns där hundförbudsskylt är placerad 
 
Beslutsunderlag 
http://www.karlshamn.se/Global/Karlshamn/Styrdokument/Ordningsf%c3%b6reskrifter
/Lokala_ordningsforeskrifter_rev_20110207.pdf 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
T.f. fritidschef Thomas Nilsson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-04-15 Dnr: 2015/2009 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Fritid 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Fritidsnämnden 2015-04-24 39 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 95 
Kommunstyrelsen 2015-05-26 148 
Kommunfullmäktige 2015-06-17 17 

 
 

Karlshamn 5:1 Vägga Havsbad komplettering av Lokala Ordningsföreskrifter 
 

Förslag till beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige att komplettera de Lokala ordningsföreskrifterna under 
paragraf 3, 11 samt 14 med det nya strandbadet. 
 
Sammanfattning 
Fritidsenheten har anlagt ett strandbad utanför Väggabadet, detta strandbad har 
Fritidsenheten gett i uppdrag att namnge, genom Namnberedningsgruppen där Jeanette 
Conradsson på Stadsmiljöavdelningen är sammankallande tjänsteman. 
 
Fritidsenheten vill komplettera med detta bad i Karlshamns Kommuns 
Författningssamling, Lokala ordningsföreskrifter under: 
 
3 § Allmänna friluftsbad med angränsande parkeringsplatser 
11 § Allmänna friluftsbad med angränsande parkeringsplatser 
14 § Allmänna friluftsbad med gräns där hundförbudsskylt är placerad 
 
Beslutsunderlag 
http://www.karlshamn.se/Global/Karlshamn/Styrdokument/Ordningsf%c3%b6reskrifter
/Lokala_ordningsforeskrifter_rev_20110207.pdf 
 
 
 
Bilagor 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
T.f. fritidschef Thomas Nilsson 
 
I tjänsten 
 
 
 
Thomas Nilsson Thomas Andersson 
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 2015-04-15 Dnr: 2015/2009 

 
 
T.f. fritidschef T.f. förvaltningschef 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-05-25 Dnr: 2015/938 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-06-17 18 

 
 

Årsredovisning 2014 för Region Blekinge 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna årsredovisningen för 2014 
 
att bevilja Regionstyrelsen ansvarsfrihet för år 2014 
 
Sammanfattning 
 
Med hänvisning till förbundsordningens 10 § ska Region Blekinges revisorer avge 
revisionsberättelse för Region Blekinges styrelse till medlemmarna. Denna ska således 
antas av respektive medlems fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för 
regionstyrelsen.  
 
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att regionstyrelsen beviljas 
ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Årsredovisning 2014 
 Revisionsberättelse 2014 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Region Blekinge 
Landstingsfullmäktige 
Kommunfullmäktige i Karlskrona, Ronneby, Olofströms och Sölvesborgs kommuner 
Revisorerna i Region Blekinge 
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 2015-05-25 Dnr: 2015/938 

 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
 
 
 
 
 
Jens Odevall Ann Åstrand 
Administrativ chef Kommunjurist 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-05-29 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 2015-06-17 19 

 
 

Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer handlingar för kännedom. 
 
 
Bilagor 
1 Meddelande att ersättare ej kan utses efter Robin Karlsson (SD) 
2 Protokollsutdrag Yttrande granskningsrapport - stora 

investeringsprojekt 
3 Protokollsutdrag Yttrande – Revisionsrapport, tillförlitligheten i 

genomförande av val. 
4 Protokollsutdrag Revidering av byggnadsnämndens budget 2015 
5 Rättidsprövning - KF-beslut om utvecklat verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten mellan Matvik och Hällaryd 
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Länsstyrelsen i
Blekinge län

PROTOKOLL
2015-05-04

1/2

Avgången ersättare i kommunfullmäktige

Kommun: Karlshamn
Parti: Sverigedemokraterna
Avgången ersättare: Robin Karlsson

KariSh:»11: 1 S ,:.:4111111.111
-15

KommuidedoH,;; Kansli

2015-05--05

nj " VrY/j22/‘

Någon ny ersättarekunde inte utses.

Ny ersättarekunde ejutses.

Kadshamn Ö

Ledamot Ersättare

Anna Wihlstrand 1. Bo Bogheim
Ulf Lind 2. Daniel Paulsson
Mona Wettergren 3. Magnus Alfredsson

Karlshamn V

Ledamot

Tor Billing
Tommy Strannemalm
Görgen Lennarthsson
Gudrun Johansson

Ersättare

Bo Bogheim
Daniel Paulsson
Magnus Alfredsson
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-05-20 

sid 1 av 4 

 
 
 
Plats och tid:  Mörrumssalen, klockan 13:15 -17:50  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (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) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 
   
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Jan-Erik Abrahamsson, (S) ersättare för Katrin Johansson, (S) 
Mats Olausson, (M) ersättare för  Britt Kilsäter, (M) §§ 90-93 
 

Närvarande 
ersättare: 

Roy Johansson, (C), Mats Olausson, (M), Magnus Dagmyr, (S), Catarina 
Flod, (M), Bo Bogheim, (SD), Billy Månsson, (S), Gunnar Fastén, (MP) §§ 
76-88, Bo Sandgren, (S), Lennarth Malm, (FP), Johanna Kaasinen (MP) §§ 
76-83 

Övriga: Tf förvaltningschef Thomas Andersson, §§ 76-93, ekonom 
Susanne Andersen, §§ 76-80, ekonom Lisa Sunesson, §§ 
76-80, driftchef Mattias Pettersson, §§ 76-80, gatu- och 
parkchef Marie Louise Svensson Wickström §§ 81-82, 
gatuingenjör Jonas Johansson §§ 81-82, VA-chef Patrik 
Hellsberg §§ 83-84, Va-strateg Linda Holm §§ 83-84, 
enhetschef kost Christina Svensson, § 85, trafikingenjör 
Per Ingströmer, §§ 86-87 

 

 

Utses att justera: Amanda Nilsson  

Paragrafer: §§ 76-93 

Justeringsdatum:  2015-05-26 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Gertrud Persson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 

           Amanda Nilsson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-05-20 

sid 2 av 4 

 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2015-05-20   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-05-26 Datum då anslaget 
tas ner:  

2015-06-17 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-05-20 

sid 3 av 4 

 
§ 88 Yttrande granskningsrapport – stor investeringsprojekt 2015/1789 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avge yttrande i enlighet med de synpunkter som framförts av förvaltningen 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att utreda de föreslagna åtgärderna och återkomma till 
nämnden med förslag till beslut.  
 
att återrapportering sker 2015-12-02 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har genomfört en granskning av stora investeringsprojekt hos Karlshamns 
kommun. 
 
Granskningen görs med utgångspunkt från frågeställningen om Tekniska nämnden 
bedriver investeringsprojekten ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.    
 
Revisionens slutsatser är följande: 
 
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 investeringsprojekt ska bedrivas. Där 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 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, byggentreprenaden, 
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. 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-05-20 

sid 4 av 4 

 
Förvaltningen anför följande: 
 
Förvaltningen instämmer i slutsatserna, att den interna kontrollen bör utvecklas och att de 
olika faserna i genomförandet av ett investeringsprojekt struktureras i ett dokument. 
 
Det är viktigt att det i en dokumentation klargörs hur projektorganisationen ska se ut och 
att det utses en projektansvarig för varje projekt, som får ett uttalat mandat med ansvar för 
genomförandet och rapporteringsskyldighet till nämnden. 
 
Fördelningen av investeringsutgiften mellan olika kostnadsslag kommer att införas i 
samband med nya regler för komponentavskrivningar. 
 
Förvaltningen ser positivt på förslaget om olika beslutsnivåer beroende av beloppsgränser 
i samband med ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) och kommer att utreda frågan. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Thomas Andersson 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Tf förvaltningschef Thomas Andersson 
VA-chef Patrik Hellsberg 
Fastighetschef Ulf Ohlsson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisa Sunesson 
Ekonom Camilla Bengtsson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Valnämnden 
2015-05-19 

sid 1 av 5 

 
 
 
Plats och tid:  Mörrumssalen, klockan 16:00 – 16:45  

Beslutande: Marie Sällström Ordförande (S) 
Per-Ivar Ivarsson Ledamot (C) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Britt Kilsäter (M) tjg för Gun-Britt Karlsson (M) 
  
 

Övriga: Jens Odevall, administrativ chef 
Anna Sunnetoft, utredningssekreterare 
Aili Martinsson, assistent 
 

Utses att justera: Per-Ivar Ivarsson  

Paragrafer: 1-3 

Justeringsdatum:  2015-05-26 

  
Sekreterare …………………………………………………… 
 Jens Odevall 
  

 
Ordförande …………………………………………………… 
 Marie Sällström 
  

 
Justerande …………………………………………………… 

Per-Ivar Ivarsson 
 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Valnämnden   
Sammanträdesdatum: 2015-05-19   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-05-26 Datum då anslaget 
tas ner:  

2015-06-17 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Valnämnden 
2015-05-19 

sid 2 av 5 

 
 
 
§ 3 Yttrande – Revisionsrapport, tillförlitligheten i genomförande av val  
 
Valnämndens beslut 
 
Valnämnden beslutar 
 
att ta yttrandet som sitt eget och överlämna det till revisionen.   
 
Sammanfattning 
 

Karlshamns kommuns revisorer gav PwC i uppdrag att granska tillförlitligheten i 
genomförande av val. Den övergripande revisionsfrågan var om valnämnden säkerställer 
att genomförandet av val sker på ett ändamålsenligt och tillförlitligt sätt? 
 
Kommunrevisionen önskar nu valnämndens svar senast 2015-05-27  med redogörelse för hur 
de revisionella bedömningarna kommer att hanteras.  
 

Yttrande 
 
Nedan beskrivs revisionens synpunkter och i anslutning till dessa valnämndens 
kommentarer. 
 
Kommunrevisionen rekommenderar att delegationsordningen utvecklas till att omfatta 
återkommande beslut i syfte att underlätta administrationen för valkansliet. 
 
Valnämndens kommentar: 
Nämnden kommer se över delegationsordningen inför nästkommande val. 
 
Kommunrevisionen rekommenderar att nämnden upprättar rutinbeskrivningar och genomför en 
processkartläggning över de moment och ansvarsområden som ingår. 
 
Valnämndens kommentar: 
Valmyndighetens instruktioner och material är numer mer eller mindre att betrakta som 
rutinbeskrivningar, varför det förefaller som mer eller mindre onödigt att göra egna 
rutinbeskrivningar och processkartläggningar för denna verksamhet. Noteras ska också att 
nämnden genom ordföranden i god tid före valet försågs med viktiga 
aktivitetsförberedelser som erfordrades för att kunna genomföra valet på ett betryggande 
sätt.  
 
Kommunrevisionen framför att valnämndens egna protokoll från valnämndens preliminära 
rösträkningar efter båda valtillfällena saknas, vilket är en brist. 
 
Valnämndens kommentar: 
Valnämnden kommer se över dessa rutiner inför nästkommande val, men vill samtidigt 
poängtera att protokoll från onsdagsräkningen lämnas till länsstyrelsen. 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Valnämnden 
2015-05-19 

sid 3 av 5 

 
Kommunrevisionen framför att det är en brist att valnämnden i protokoll ej fastställt 
placeringsordningen på valsedlar. Röstmottagarna har dock utbildats som om beslut fattats. 
 
 
 
Valnämndens kommentar: 
Valnämnden har beslutat anamma valmyndighetens rekommendation. En brist som 
valnämnden delar är att det inte tydligt framgår av protokollen.   
 
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. 
 
Valnämndens kommentar: 
Valnämnden delar denna iakttagelse. Kommunalförbundet Sydarkivera har fått i uppdrag 
att ta fram förslag på dokumenthanteringsplan som ska omfatta hela kommunen.  
 
Det är enligt vår bedömning viktigt att nämnden formellt fastställer principer för rekrytering av 
röstmottagare för att undvika eventuella diskussioner om godtycke vid rekrytering. 
 
Valnämndens kommentar: 
Valnämnden delar inte denna uppfattning. Nämnden kan inte diskriminera någon 
beroende på ex ålder, föreningstillhörighet ed. Däremot har valnämnden eftersträvat att 
inte utse politiskt aktiva till röstmottagare. 
 
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. 
 
Valnämndens kommentar: 
Ordningen framgick tydligt på utbildningen och valmyndighetens upptryckta affischer 
delades ut till samtliga röstmottagningsställen och vallokaler. Röstmottagarna ansvarade 
för de av valnämnden levererade valsedlarna enligt den ordning som valmyndigheten 
rekommenderade och även ordningen i de separata ställ som partierna hänvisades till. 
 
För att uppnå en säkerställd hantering av förtidsröster är vår rekommendation att det alltid är 
minst två personer som transporterar förtidsröster. 
 
Valnämndens kommentar: 
Valnämnden kan dela denna uppfattning för en säkrare hantering. Valnämnden kan dock 
konstatera att tex posten mfl använder ett bud vid transport av förtidsröster. Valnämnden 
vill också framhålla att transporterna skedde på ett betryggande sätt då de av kommunen 
utsedda transportörerna hade slutna lådor som ej gick att öppna utan åverkan som 
lämnades till kommunens centralarkiv. 
 
Vi har i den dokumentation som granskats inte sett att röstmottagarna vid förtidsröstningen 
förordnats av valnämnden med namn, vilket är en brist. 
 
Valnämndens kommentar: 
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Valnämnden kan dela denna synpunkt.  Valnämnden tecknade avtal med butiker och 
utbildade samtliga röstmottagare. 
 
Servicen gentemot de röstberättigade kan förbättras då endast en förtids- röstningslokal hade 
möjlighet att skriva ut dubblettröstkort. 
 
 
Valnämndens kommentar: 
Detta stämmer inte. Samtliga förtidsröstningslokaler hade denna möjlighet. Kommunens 
medborgarkontor skickade dubblettröstkort till de övriga förtidsröstningslokalerna som i 
sin tur skrev ut dem. 
 
Valnämnden bör se över hanteringen av röstlängderna då det vilar ett stort ansvar på respektive 
valdistrikts ordförande att förvara dessa i hemmet. 
 
Valnämndens kommentar: 
Valnämnden gav instruktioner till hur dessa ”värdehandlingar” skulle förvaras i hemmet. 
Att hämta röstlängden samma morgon ter sig tämligen onödigt, då det idag är enkelt att 
skriva ut en så kallad nödlängd från valdatasystemet. Valnämnden kommer emellertid att 
beakta detta inför nästkommande val. 
 
Vid valnämndens kontroll av röstningslokaler och vallokaler rekommenderar vi att checklistor 
med fastställda kontrollpunkter används. 
 
Valnämndens kommentar: 
Valnämnden hade med sig checklistor. 
 
Vid onsdagsräkningen är vår rekommendation att detta genomförs av val- kansliets personal 
och kommunala tjänstemän. Det kan uppstå en  
förtroendeproblematik om kommuninvånare ifrågasätter att politiker räknar valsedlar, även om 
rösträkningen endast är preliminär. 
 
Valnämndens kommentar: 
Valnämnden delar inte revisionens uppfattning. Kansliets personal medverkade vid 
rösträkningen och att påstå att det kan uppstå en förtroendekonflikt när de folkvalda har utsett 
ledamöter till en valnämnd med enda uppgift att tillse att valet går rätt till som sköter 
kontrollen av underkända och felsända förtidsröster kan knappast vara förtroendeskadande. 
Den så kallade onsdagsräkningen är också öppen för allmänheten och väldigt strikt reglerad. 
 
Bilagor 
 
1 Missiv om granskning av tillförlitligheten i genomförande av val.docx 
2 Rapport - Granskning av valnamnden i Karlshamn SLUTGILTIG.pdf 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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Administrativ chef, Jens Odevall 
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Plats och tid:  Årydssalen, klockan 13:15 – 18:10 

Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) 
Claes Mårlind Ledamot (M) 
Mats Bondesson Vice ordförande (C) 
Kerstin Linde Ledamot (S) 
Magnus Olsson Ledamot (M) 
Kurt Kaarle Ledamot (S) ej § 109 
Ingvar Andersson Ledamot (S) 
Staffan Olsson Ledamot (C) 
Johan Wolgast Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Ulf Lind (SD) ersätter Görgen Lennarthsson (SD) 
Carina Fastén (MP) ersätter Anders Thurén (MP) 
Tommy Persson (S) ersätter Kurt Kaarle (S) § 109 
 

Närvarande 
ersättare: 

Gitte Ejdetjärn (S) 
Mats Abrahamsson (M) 
Kennet Bengtsson (S) 
Lennart Lindqvist (S) 
Patrik Lundberg (FP) 
Mikael Wigermo (MP) 

Övriga: Stadsarkitekt Emina Kovačić §§ 102–107, 117–119 
Näringslivschef Ulrika Nordén Johansson §§ 102–104 
Verksamhetscontroller Anette Ericson §§ 104–105 
Ekonom Camilla Bengtsson §§ 106–107, 118–119 
Planarkitekt Anna Terning §§ 106–108, 118–119 
Planarkitekt Jeanette Conradsson §§ 106–112, 118–119 
Planarkitekt Anna Ekman §§ 110–113 
Planarkitekt/lovhandläggare Sofi Ridbäck §§ 113–116 
Byggnadsinspektör Martin Lindholm §§ 116, 120–124 
T.f. bygglovarkitekt Jonas Ronsby §§ 121–130 
Teckentolk Janeth Gummesson  
Teckentolk Katharina Rödl  
Sekreterare Filippa Sjöberg  
 

Utses att justera: Staffan Olsson Justeringsdatum: 2015-06-04 

Paragrafer: 102–112, 114, 116–130 

Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Staffan Olsson  
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Byggnadsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2015-05-27   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

 
2015-06-05 

Datum då anslaget 
tas ner:  

 
2015-06-30 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Rådhuset 

  

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 107 Revidering av byggnadsnämndens budget 2015 2014/2404 
 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna fördelningen av minskad budgetram med 300 tkr 
 
att föreslå kommunfullmäktige att revidera N-faktorn till 1,05 
 
att i möjligaste mån begränsa nämndens egen verksamhets annonsering till den egna 
hemsidan. 
 
Sammanfattning 
Enligt beslut i KF 2015-05-04 minskas byggnadsnämndens budgetram 2015 med 300 tkr 
som en följd av anpassningsåtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse budgetanpassning från t.f. förvaltningschef 
 
Yrkanden 
Koalitionen föreslår att nämnden anhåller hos kommunfullmäktige att N-faktorn revideras 
till 1,05. 
 
Koalitionen föreslår också att nämndens egen verksamhet i möjligaste mån begränsar 
annonsering till den egna hemsidan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen att nämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera N-
faktorn till 1,05, samt att nämndens egen verksamhet i möjligaste mån begränsar 
annonsering till den egna hemsidan, och finner att nämnden bifaller förslagen. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
T.f. förvaltningschef Thomas Andersson 
Ekonom Camilla Bengtsson 
Stadsarkitekt Emina Kovačić 
Byggnadsnämnden 
Stadsmiljöavdelningen 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

    
  
 Förvaltningsrätten i Växjö 
  
  Box 42 
 351 03  Växjö  
  
  

  
  
  
 
 

Rättidsprövning - KF-beslut om utvecklat verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten mellan Matvik och Hällaryd 
 
Anders Åkesson överklagar Karlshamns kommuns beslut, KF § 56/2015, om utökat 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten mellan Matvik och Hällaryd, dnr 2014/2519. 

 

Överklagan har inkommit till kommunen den 8 juni 2015. Beslutet fattades den 4 maj och 
justerades den 18 maj. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 18 maj och tas ned 
efter tre veckor den 9 juni då beslutet vunnit laga kraft.  Överklagan har alltså inkommit i rätt 
tid. 

 
Bilagor 
 
1 Protokollsutdrag Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten mellan Matvik 

och Hällaryd 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef 
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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 2015-06-17 20 

 
 

Delegationsbeslut kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer en sammanställning av anmälda delegationsbeslut till kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni. 
 
 
Bilagor 
1 Förslag till Karlshamns kommun - HBT-certifiera alla förskolor och skolor i Karlshamns 

kommun 
2 Förslag till Karlshamns kommun - Hissa Pride-flaggan under Karlskrona Pride-festival 
3 Delegationsbeslut Förslag till Karlshamns kommun - att ändra strategin för utbyggnad 

av fiberbredband 
4 Protokollsutdrag Förslag till Karlshamns kommun - prenumerera på app som ersätter 

körjournal 
5 Protokollsutdrag FN § 50 Förslag till Karlshamns kommun - Belysning av 

utvandrarmonumentet nattetid 
6 Protokollsutdrag Förslag till Karlshamns kommun - elljus eller annan form av passande 

belysning längs med strandpromenaden i Karlshamn 
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Förslag till Karlshamns kommun - HBT-certifiera alla förskolor och skolor 
i Karlshamns kommun 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
remitteras till nämnden för barn, ungdom och skola samt gymnasienämnden för 
yttrande till kommunstyrelsen. Eftersom det även finns en motion under 
behandling som handlar om att HBT-certifiera Karlshamns kommun bör 
fullmäktiges behandling av motionen beaktas av nämnderna.  
 
Sammanfattning 
 
Sofie Andersson, Froarpsvägen 36, 374 53 Asarum, föreslår att Karlshamns 
kommun ska HBT-certifiera alla förskolor och skolor i Karlshamns kommun. 
 
Förslagsställaren menar att även om alla förskolor och skolor har en 
likabehandlingsplan att jobba efter så är kunskapen och framförallt kompetensen 
för att jobba för HBT-personers rättigheter mycket liten. Även om personal på 
förskolor och skolor vet om att de ska jobba med frågorna, så har de flesta 
förskolor och skolor inte några utarbetade strategier för hur man ökar kunskapen 
och därmed acceptansen hos barn och ungdomar skriver förslagsställaren. För att 
skapa ett mer tillåtande och öppet klimat i vårt samhälle anser förslagsställaren att 
vi behöver börja med att visa olikheter för barn i förskolan och fortsätta arbetet 
upp i åldrarna och framförallt i tonåren då många hittar rätt i sin sexuella läggning 
och identitetssökande är stort. Sedan 2008 erbjuder RFSL HBT-certifiering som 
innebär ett synliggörande av hur en organisation arbetar strategiskt i syfte att 
erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av 
brukare/klienter utifrån ett HBT-perspektiv. Genom att HBT-certifiera skolor och 
förskolor kommer det att bli lättare för verksamheterna att skapa strategier för 
hur de bemöter HBT-personer men också hur de arbetar mer jämställt, 
normkritiskt för att öka tolerans, förståelse och acceptans hos framtidens 
medborgare skriver förslagsställaren som också har undersökt prisuppgift/grupp 
(se bilagt förslag).  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att nitton procent av alla homo-och 
bisexuella mellan 16-25 år har utsatts för våld av en närstående vuxen och var 
fjärde unga homo-/bisexuell kvinna har någon gång försökt ta sitt liv. Mest utsatta 
är transpersoner där 65 procent har övervägt att ta sitt liv. Psykisk ohälsa är enligt 
folkhälsomyndigheten dubbelt så hög för homosexuella jämfört med 
heterosexuella och CIS-personer och för transsexuella är andelen ännu högre. 
Vidare menar förslagsställaren att det finns mycket att vinna på en HBT-
certifiering, i kunskap och välmående såväl som faktiska pengar. Motiveringen av 
förslaget avslutas med följande meningar: ”Med ökad kunskap och kompetens inom 
hbt-frågor kommer också en ökad kompetens gällande genus och normkritisk 
pedagogik. Detta leder i sin tur till att alla våra barn och ungdomar i större 
utsträckning kan gå bortom de stereotypa ideal som samhället och media trycker på 
och nå sin fulla potential som människa snarare än kön. Enligt RFSU är ännu ingen 
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verksamhet i Blekinge HBT-certifierad, dock har jag förstått att motioner med 
likanande ärenden inkommit. Karlshamn med sin vision om att tillsammans skapa en 
plats för liv och lust bör ligga i framkant för att inkludera HBT-personer i 
tillsammans. Låt oss vara etta på bollen!” 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och remitteras till 
nämnden för barn, ungdom och skola samt gymnasienämnden för yttrande till 
kommunstyrelsen. Eftersom det även finns en motion under behandling som 
handlar om att HBT-certifiera Karlshamns kommun bör fullmäktiges behandling 
av motionen beaktas av nämnderna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-04-20 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 

  
  

I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman 
Handläggare, kommunledningsförvaltningen  
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
BUS-nämnden 
Gymnasienämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
ANDT-strateg för kännedom  
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Förslag till Karlshamns kommun - Hissa Pride-flaggan under Karlskrona 
Pride-festival (20150422-1) 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till kommundirektören för att i samråd med kommunstyrelsens 
ordförande fatta beslut i frågan. 
 
Sammanfattning 
 
Sofie Andersson, Froarpsvägen 36m, föreslår att Karlshamns kommun ska hissa 
Pride-flaggan under Karlskrona Pride-festival som äger rum mellan 28 maj – 31 
maj 2015. Förslagsställaren föreslår att kommunen hissar Pride-flaggan på minst 
en av kommunens centralt placerade flaggstänger och framförallt på torget för att 
visa att Karlshamn står för alla människors lika värde och att det är fler städer än 
Karlskrona i Blekinge som tar ställning. Pride-flagga finns att köpa på RFSL:s 
hemsida uppger förslagsställaren i sitt förslag. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att hissa Pride-flaggan är att ta 
ställning för alla människors lika värde. Karlshamn har mycket att vinna på att visa 
att vi står för mångfald menar förslagsställaren. HBT-personer har en stor tendens 
att söka sig till storstäderna där acceptansen i regel är högre. Vill Karlshamns 
kommun behålla de HBT-personer som finns i kommunen behöver vi visa att vi tar 
ställning. Dessutom hade en Pride-flagga dragit åt sig publicitet och skapat 
värdefull debatt samt framkallat stolthet hos de flesta invånare avslutar 
förslagsställaren sin motivering med.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnas 
till kommundirektören för att i samråd med kommunstyrelsens ordförande fatta 
beslut i frågan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-04-22 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 

  
-�155�-



Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2015-04-30 

Sida 2(2) 
 
Dnr: 2015/2106 

   
 
 

  
I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman 
Handläggare, kommunkansliet  
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommundirektören 
Kommunalrådet  
Kommunstyrelsen för anmälan av delegationsbeslut  
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Förslag till Karlshamns kommun - Att ändra strategin för utbyggnad av 
fiberbredband - 20150508-1 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
remitteras till utredningssekreterare Rosengren som i samråd med 
landsbygdsutvecklare samt IT-råd avger yttrande till kommunstyrelsen där 
slutgiltigt politiskt ställningstagande sker.  
 
Sammanfattning 
 
Jonas Svegland, Ängsvägen 10 B, 374 52 Asarum, föreslår att Karlshamns kommun 
ska ändra strategin för utbyggnad av bredband från att bygga fiberbredband där 
intresset är som störst till att istället bygga ut ett fibernät systematisk oavsett 
medborgarnas intresse. Förslagsställaren anser att det går för långsamt med 
nuvarande strategi och anger området Asarum Västra som exempel där det krävs 
att 116 stycken (60 %) av totalt 194 stycken hushåll visar intresse för att 
fibernätet ska börja byggas ut. På ett år har intresset gått från ca 13 stycken 
intresserade hushåll till 20 stycken och med den takten ”så har vi ett utbyggt 
fibernät i Asarum Västra först när bilar flyger och filmer absolut inte längre går att 
strömma via ADSL” skriver förslagsställaren. Förslagsställaren uppger även i sitt 
förslag att Trollhättans kommun ändrade sin strategi till att bygga ut ett fibernät 
systematisk och att deras invånare erbjuds att koppla på sig för en summa vid det 
tillfället som utbyggnationen sker i deras område och för en annan dyrare summa 
om de väljer att koppla på sig vid ett senare skede.  
 
Förslagsställarens uppger som motivering till förslaget att han inte tror att 
Karlshamns kommun kommer att nå målen (att Sverige ska ha bredband i 
världsklass, att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till 
bredband om minst 100Mbit/s samt att alla hushåll och företag bör ha goda 
möjligheter använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via 
bredband) i bredbandsstrategin för Sverige som regeringen fastslagit om den 
nuvarande strategin för att bygga ut fibernätverk kvarstår. Dessutom anser 
förslagsställaren att bygga ut fibernät i områden där intresset är störst och inte 
systematiskt är odemokratiskt.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och i samråd med 
administrativ chef remitteras förslaget till utredningssekreterare Rosengren som i 
samråd med landsbygdsutvecklare samt IT-råd ska avge yttrande till 
kommunstyrelsen där slutgiltigt politiskt ställningstagande sker.  
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Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-05-08 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 

  
  

I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman 
Kommunkansliet, kommunledningsförvaltningen  
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Utredningssekreterare Elisabet Rosengren 
Landsbygdsutvecklare 
IT-råd 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-05-20 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Mörrumssalen, klockan 13:15 -17:50  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (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) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 
   
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Jan-Erik Abrahamsson, (S) ersättare för Katrin Johansson, (S) 
Mats Olausson, (M) ersättare för  Britt Kilsäter, (M) §§ 90-93 
 

Närvarande 
ersättare: 

Roy Johansson, (C), Mats Olausson, (M), Magnus Dagmyr, (S), Catarina 
Flod, (M), Bo Bogheim, (SD), Billy Månsson, (S), Gunnar Fastén, (MP) §§ 
76-88, Bo Sandgren, (S), Lennarth Malm, (FP), Johanna Kaasinen (MP) §§ 
76-83 

Övriga: Tf förvaltningschef Thomas Andersson, §§ 76-93, ekonom 
Susanne Andersen, §§ 76-80, ekonom Lisa Sunesson, §§ 
76-80, driftchef Mattias Pettersson, §§ 76-80, gatu- och 
parkchef Marie Louise Svensson Wickström §§ 81-82, 
gatuingenjör Jonas Johansson §§ 81-82, VA-chef Patrik 
Hellsberg §§ 83-84, Va-strateg Linda Holm §§ 83-84, 
enhetschef kost Christina Svensson, § 85, trafikingenjör 
Per Ingströmer, §§ 86-87 

 

 

Utses att justera: Amanda Nilsson  

Paragrafer: §§ 76-93 

Justeringsdatum:  2015-05-26 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Gertrud Persson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 

           Amanda Nilsson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-05-20 

sid 2 av 3 

 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2015-05-20   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-05-26 Datum då anslaget 
tas ner:  

2015-06-17 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-05-20 

sid 3 av 3 

 
§ 86 Förslag till Karlshamns kommun – prenumerera på app som ersätter körjournaler 
2015/837 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ställa sig bakom städchef Pelle Karlssons skrivelse 
 
att ärendet återrapporteras 2015-08-26 
 
Sammanfattning 
Kommunkansliet har till tekniska nämnden överlämnat ett Förslag till Karlshamns 
kommun - att prenumerera på app som ersätter körjournal. Tekniska nämnden har fått 
förslaget för handläggning och slutligt ställningstagande.  
 
Som kommunens fordonsansvarig har städchef Pelle Karlsson undersökt olika lösningar 
när det gäller att ersätta manuellt förda körjournaler till ett digitalt system. Ett första led i 
detta arbete har varit att ta reda på vilka regler som gäller. Därför har kommunens 
personalgrupp haft en informationsträff med representanter från Skatteverket samt träffat 
olika företag som kan erbjuda denna tjänst. 
 
Städchef Pelle Karlsson får i uppdrag att undersöka ärendet vidare bl a vad som gäller den 
personliga integriteten och kostnader och därefter återkomma till nämnden. 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Städchef Pelle Karlsson 
Tf förvaltningschef Thomas Andersson 
Kommunkansliet 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2015-05-22 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Tubbaryd, klockan 08:15 – 10:20, ájournering 09:00-09:20 

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Petrus Eriksson Vice Ordförande (S) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Mikael Erdtman Ledamot (S) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Bo Bogheim (SD) tjg för Görgen Lennarthsson (SD) 
Gun Hedlund (MP) tjg för Per Atmander (MP) 
  
 

Närvarande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S), Emma Mattsson (S), Magnus Arvidsson (M), 
Thomas Johansson (S), Johan Sandevärn (FP) 

Övriga: T.f. förvaltningschef Thomas Andersson, t.f. fritidschef Thomas Nilsson, 
gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström, parkingenjör 
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör Dan Pålsson, utredningsingenjör 
Lennart Nilsson, ekonom Lisbeth Sunesson, sekreterare Christina 
Svensson 

 

 

Utses att justera: Bo Bogheim  

Paragrafer: §§ 45-60 

Justeringsdatum:  2015-05-28 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 

Bo Bogheim 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2015-05-22 

sid 2 av 3 

 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2015-05-22   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-05-28 Datum då anslaget 
tas ner:  

2015-06-20 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2015-05-22 

sid 3 av 3 

 
§ 50 Förslag till Karlshamns kommun – Belysning av utvandrarmonumentet nattetid 
2014/3875 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att fritidsnämnden ställer sig positiv till förslaget 
 
att i samband med nybyggnad av kulturhuset ta ett helhetsgrepp gällande belysningen i 
området 
 
Sammanfattning 
Utvandrarmonumentet är en skulptur som utgör ett landmärke i Karlshamn. Att belysa en 
skulptur är en grannlaga uppgift, som vid fel utförande kan förta hela konstverket. Denna 
uppgift måste vara Kulturnämndens. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
Kommunstyrelsen 
Kulturnämnden 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2015-05-22 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Tubbaryd, klockan 08:15 – 10:20, ájournering 09:00-09:20 

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Petrus Eriksson Vice Ordförande (S) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Mikael Erdtman Ledamot (S) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Bo Bogheim (SD) tjg för Görgen Lennarthsson (SD) 
Gun Hedlund (MP) tjg för Per Atmander (MP) 
  
 

Närvarande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S), Emma Mattsson (S), Magnus Arvidsson (M), 
Thomas Johansson (S), Johan Sandevärn (FP) 

Övriga: T.f. förvaltningschef Thomas Andersson, t.f. fritidschef Thomas Nilsson, 
gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström, parkingenjör 
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör Dan Pålsson, utredningsingenjör 
Lennart Nilsson, ekonom Lisbeth Sunesson, sekreterare Christina 
Svensson 

 

 

Utses att justera: Bo Bogheim  

Paragrafer: §§ 45-60 

Justeringsdatum:  2015-05-28 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 

Bo Bogheim 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2015-05-22 

sid 2 av 3 

 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2015-05-22   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-05-28 Datum då anslaget 
tas ner:  

2015-06-20 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2015-05-22 

sid 3 av 3 

 
§ 48 Förslag till Karlshamns kommun – elljus eller annan form av passande belysning längs 
med strandpromenaden i Karlshamn 2015/1700 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget och föreslå att den belysta motionsslingan i Vägga används 
under den mörka delen av dygnet 
 
Sammanfattning 
Strandpromenaden är avsedd som en naturupplevelseslinga och inte en motionsslinga. 
Vissa delar av slingan är tillgänglighetsanpassad. 
 
Ca. 200 meter norr om Strandpromenaden finns Vägga motionsslinga som är avsedd 
löpning, joggning mm. Denna slinga är försedd med beläggning av flis avsett för löpning 
mm. Förslagsställaren påstår att Strandpromenaden är försedd med ett mjukare underlag 
avsett för löpning vilket inte är fallet. Strandpromenaden är belagt med bergkrossmaterial. 
Vägga motionsslinga är 1250 m lång och är en slinga där man återkommer till 
startpunkten.  
Slingan är belyst. Belysningen är tänd 05:00-09:00 och mellan 15:00-22:00 med 
skymningständare. Belysningstiden kan ändras. 
Belysta gång och cykelvägar från centrum till motionsslingan finns. 
 
Dåvarande Teknik- och Fritidsnämnden har beslutat att även bygga ett utegym längs Vägga 
motionsslinga då medel erhålls. 
 
Att förse Strandpromenaden med belysning skulle medföra höga kostnader då en stor del 
av sträckan består av berg, det finns även trappor, broar och andra hinder läns sträckan 
som skulle medföra höga kostnader för anläggandet. 
 
Gatu- och Parkenheten anser även att en belysning av Strandpromenaden skulle ta bort en 
del av naturupplevelsen längs naturslingan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Utredningsingenjör Lennart Nilsson 
Kommunledningsförvaltningen för kännedom 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-06-11 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 2015-06-17 21 

 
 

Val av lekmannarevisorer i kommunala bolag 
 

Förslag till beslut 
 
att återkalla kommunfullmäktiges beslut 2015-04-13, § 46, till den del det avser val av 
lekmannarevisorer i bolagen 
 
att välja följande lekmannarevisorer i de kommunala bolagen för tiden efter ordinarie 
årsstämma 2015 t o m årsstämman 2019:  
 
STADSVAPNET I KARLSHAMN AB - 1 lekmannarevisor  
Lars Beckman (M)  
 
KARLSHAMNS HAMN AB och KARLSHAMN KOMBITERMINAL AB - 1 lekmannarevisor  
Lars-Erik Johansson (S)  
 
KARLSHAMNSBOSTÄDER AB - 1 revisor  
Jan Andersson (MP)  
 
KARLSHAMN ENERGI AB och KARLSHAMN ENERGI ELFÖRSÄLJNING AB - 1 lekmannarevisor  
Kennet Aronsson (C)  
 
KARLSHAMNSFASTIGHETER AB – 1 lekmannarevisor 
Kjell Thörnqvist (FP) 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB  
Karlshamns Hamn AB  
Karlshamn Kombiterminal AB 
Karlshamnsbostäder AB  
Karlshamn Energi AB 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-05-11 Dnr: 2015/2117 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-06-17 22 

 
 

Entlediganden 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer en sammanställning över de avsägelser som inkommit. 
 
 
Bilagor 
1 Entledigande från uppdrag som huvudman i Sparbanken i Karlshamn 
2 Entledigande av ledamot i Karlshamnsfastigheter AB - Sofia Olsson (S) 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-05-27 Dnr: 2015/369 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-06-17  

 
 

Entledigande från uppdrag som huvudman i Sparbanken i Karlshamn  
 

Förslag till beslut 
 
att entlediga Ulf Lind (SD) från uppdraget som huvudman i Sparbanken i Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige utsåg 2014-12-01, § 62, 21 huvudmän i Sparbanken i Karlshamn. 
Bland dessa fanns Ulf Lind (SD). Sparbanken i Karlshamn meddelar 2015-05-26 att Ulf Lind 
inte är valbar. Enligt bankens regler ska huvudman avgå det år han/hon fyller 67 år. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-01, § 62 
 E-postmeddelande 2015-05-26 från Sparbanken i Karlshamn 

 
Beslutet skickas till 
 
Sparbanken i Karlshamn 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-06-08 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   

 
 

Entledigande av ledamot i Karlshamnsfastigheter AB - Sofia Olsson (S) 
 

Förslag till beslut 
  
att bifalla Sofia Olssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i Karlshamnsfastigheter 
AB. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse inkommen 2015-06-08 begär Sofia Olsson (S) att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ledamot i Karlshamnsfastigheter AB. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Sofia Olsson (S) daterad 2015-06-08. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Lönechefen 
Matrikeln 
Webben 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna den föreslagna överenskommelsen med Migrationsverket om anordnande av 
boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med 
uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. 
 
Sammanfattning 
 
Migrationsverket har översänt ett förslag till ny överenskommelse med Karlshamns 
kommun om blandade platser. Överenskommelsen avser anordnande av boende för såväl 
asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd 
utan legal vårdnadshavare i Sverige. 
 
Enligt det nya förslaget ska kommunen hålla 30 boendeplatser tillgängliga för 
ensamkommande barn, varav minst 14 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande 
barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande pojkar från och med 16 år till och med 17 år. 
 
Yrkande 
 
Tor Billing (SD) och Anna Wihlstrand (SD) och yrkar avslag 
 
Beslutsgång 
 
Efter framställda propositioner på Tor Billing (SD) och arbetsutskottets förslag, finner 
ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Reservationer 
 
Till förmån för Tor Billing (SD) yrkande reserverar sig Tor Billing (SD) och Anna 
Wihlstrand (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Migrationsverket 
Socialnämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna den föreslagna överenskommelsen med Migrationsverket om anordnande av 
boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med 
uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. 
 
Sammanfattning 
 
Migrationsverket har översänt ett förslag till ny överenskommelse med Karlshamns 
kommun om blandade platser. Överenskommelsen avser anordnande av boende för såväl 
asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd 
utan legal vårdnadshavare i Sverige. 
 
Enligt det nya förslaget ska kommunen hålla 30 boendeplatser tillgängliga för 
ensamkommande barn, varav minst 14 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande 
barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande pojkar från och med 16 år till och med 17 år. 
 
Yrkande 
 
Tommy Strannemalm (SD) yrkar avslag 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall 
 
Beslutsgång 
 
Efter framställda propositioner på Tommy Strannemalm (SD) och Per-Ola Mattsson (S) 
yrkanden finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt Per-Ola Mattsson (S) 
yrkande. 
 
Reservationer 
 
Till förmån för sitt yrkande reserverar sig Tommy Strannemalm (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Migrationsverket 
Socialnämnden 
Överförmyndarnämnden 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-06-05 Dnr: 2014/3437 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 149 
Kommunstyrelsen 2015-06-16 165 
Kommunfullmäktige 2015-06-17 23 

 
 

Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande 
ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan 
legal vårdnadshavare i Sverige 
 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna den föreslagna överenskommelsen med Migrationsverket om anordnande av 
boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med 
uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. 
 
 
Sammanfattning 
Migrationsverket har översänt ett förslag till ny överenskommelse med Karlshamns 
kommun om blandade platser. Överenskommelsen avser anordnande av boende för såväl 
asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd 
utan legal vårdnadshavare i Sverige. 
 
Enligt det nya förslaget ska kommunen hålla 30 boendeplatser tillgängliga för 
ensamkommande barn, varav minst 14 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande 
barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande pojkar från och med 16 år till och med 17 år. 
 
 
 
Bilagor 
1 Överenskommelse om blandade platser fr o m 2015-07-01 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Migrationsverket 
Socialnämnden 
 
Göran Persson Jens Odevall 
Kommundirektör Administrativ chef 
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1(3)

unu

ffi å
Migrationsverket

     
 LÄNSSTYRELS_EN

BLEKINGE LÄN
 O

KARLSHAMN

Överenskommelse om blandade platser

Överenskommelse om anordnande  av  boende för såväl asylsökande
ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstill-
stånd utan legal vårdnadshavare i Sverige.

Omfattning

§  l  I  denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Karlshamns

kommun förbinder sig kommunen med stöd av 2  §  lag (1994:137) om

mottagande av asylsökande m.fl.  (LMA) samt med stöd av 30  §  förordning
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att

anordna boende för ensamkommande barn.

§  2 Kommunen förbinder sig med stöd av 7b  §  förordning (2002:1118)

om statlig ersättning för asylsökande  m.fl.  samt 30  §  förordning (2010:

1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 30

boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 14 platser

alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa

asylsökande pojkar frän och med 16 âr till och med  17  år.

§  3  Kommunen ska omedelbart meddela ledig plats till Migrationsverket.

Ersättningar

§  4  Asylsökande barn
Kommunen erhåller enligt  7  b  §  förordning (2002:1118) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl. ersättning baserat dels på antalet asylplatser

dels på. antalet belagda platser.

Av 2 och  7  b  §§ framgår att ersättning för överenskomna platser och

belagda platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket.

Ersättning för belagda platser grundas på kommunens redovisning, se
MIGRFS  08/2013.

Den del  av de bistånd som enligt  13  §  LMA  lämnas till en asylsökande och

som utgör ersättning för kost och logi ingår i ovanstående ersättningar.

Bfd22 060315
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2(3)

Barn  med  uppehållstillstånd

Kommunen erhåller enligt  30  §  förordning (2010: l  122) om statlig ersättning
för insatser för vissa utlänningar ersättning baserat dels på antalet platser för

bam med uppehållstillstånd dels på. antalet belagda platser.

Av 8 och 30 §§ framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda

platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket. Ersättning
för belagda platser grundas på kommunens redovisning på avsedd blankett.

Tvist och brott mot överenskommelsen

§  5 Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part kräva rättelse.

§ 6 Migrationsverket får kräva rättelse om Inspektionen för vård och l
omsorg i egenskap av tillsynsmyndighet riktar lcritilc mot den verksamhet

kommunen bedriver med anledning av denna överenskommelse.

§ 7  Om rättelse inte påbörjas/sker inom l4 dagar från mottagande av '
skriftlig uppmaning från endera part eller Inspektionen för vård och omsorg

kan överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp.

§ 8 Tvist om denna överenskommelse skai första hand avgöras genom
förhandling mellan parterna och i andra hand vid svensk domstol.

Tider

§  9  överenskommelsen löper tillsvidare från och med 2015-07-01.

Uppsägning för villkorsändring eller upphörande ska ske skriftligen med

följande uppsägningstider:

0  För villkorsändring l månad.

-  För upphörande 9månader.

Om förhandling med anledning av uppsägning för villkorsändring inte är

avslutad inom l månad från uppsägningsdagen anses uppsägningen för

villkorsändring vara en uppsägning för upphörande. Detta innebär att

överenskommelsen efter 9 månader från uppsägningsdagen upphör att gälla.

-�176�-



3  (3)

Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part

och länsstyrelse tagit sitt.

Norrköping 2015-.  .  .  . .  .-.  . Karlshamn 2015- .... ..~

För Migrationsverket För Karlshamns kommun l

aggggtg-ttggggg' """""" " iiéilöiáixiáiiáäáii """"" "
Enhetschef bosättnings- och statsbidragsenheten Kommunstyrelsens

ordförande

Karlshamns kommun

Karlskrona20l5- .... ..- .... ..

För Länsstyrelsen

Lars Olsson

Avdelningschef samhällsutveckling
Länsstyrelsen i Blekinge län
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna tillfällig ändring av överenskommelse 851-237-2012 om mottagande och 
bosättning av nyanlända invandrare att gälla 2015-07-01--2016-12-31. 
 
Sammanfattning 
Ändringsöverenskommelsen gäller fr o m 2015-07-0--2016-12-31. 
 
Karlshamns kommun åtar sig att årligen ta emot 35 nyanlända för bosättning i kommunen 
genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. 
 
Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i kommunen är 165 personer, 
inkl de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd. 
 
Yrkande 
 
Tor Billing (SD) och yrkar avslag 
 
Beslutsgång 
 
Efter framställda propositioner på Tor Billing (SD) och arbetsutskottets förslag, finner 
ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Reservationer 
 
Till förmån för Tor Billing (SD) yrkande reserverar sig Tor Billing (SD) och Anna 
Wihlstrand (MP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Socialnämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna tillfällig ändring av överenskommelse 851-237-2012 om mottagande och 
bosättning av nyanlända invandrare att gälla 2015-07-01--2016-12-31. 
 
Sammanfattning 
 
Ändringsöverenskommelsen gäller fr o m 2015-07-0--2016-12-31. 
 
Karlshamns kommun åtar sig att årligen ta emot 35 nyanlända för bosättning i kommunen 
genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. 
 
Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i kommunen är 165 personer, 
inkl de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd. 
 
Yrkande 
 
Tommy Strannemalm (SD) yrkar avslag 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall 
 
Beslutsgång 
 
Efter framställda propositioner på Tommy Strannemalm (SD) och Per-Ola Mattsson (S) 
yrkanden finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt Per-Ola Mattsson (S) 
yrkande. 
 
Reservationer 
 
Till förmån för sitt yrkande reserverar sig Tommy Strannemalm (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Socialnämnden 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-06-05 Dnr: 2014/540 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 150 
Kommunstyrelsen 2015-06-16 166 
Kommunfullmäktige 2015-06-17 24 

 
 

Tillfällig ändring av överenskommelse 851-237-2012 om mottagande och 
bosättning av nyanlända invandrare 
 

Förslag till beslut 
att godkänna tillfällig ändring av överenskommelse 851-237-2012 om mottagande och 
bosättning av nyanlända invandrare att gälla 2015-07-01--2016-12-31. 
 
 
Sammanfattning 
Ändringsöverenskommelsen gäller fr o m 2015-07-0--2016-12-31. 
 
Karlshamns kommun åtar sig att årligen ta emot 35 nyanlända för bosättning i kommunen 
genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. 
 
Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i kommunen är 165 personer, 
inkl de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd. 
 
 
 
Bilagor 
1 Tillfällig ändring av överenskommelse 851-237-2012 om mottagande och bosättning 

av nyanlända invandrare 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Socialnämnden 
 
Göran Persson Jens Odevall 
Kommundirektör Administrativ chef 
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Ärendenummer

851-296-2015

   «i i” ..
LÄNSSTYRELSEN
BLEKENGE LÄN

Tillfällig ändring av överenskommelse 851-237-2012

mellan Staten genom Länsstyrelsen  i  Blekinge län och

Karlshamns kommun om mottagande och bosättning

av nyanlända invandrare
(ärendenummer: 85 l -296-20 l  5)

Som tillfällig ändring till ovanstående överenskommelse gäller följande:

Parternas åtaganden
Ändringsöverenskommelsen gäller fr.o.m. 2015-O7-01—2016-12-3 l.

1. Karlshamns kommun åtar sig att årligen ta emot 35 nyanlända för bosättning i
kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i kommunen är  165

personer, inkl. de ensamkommande bam som beviljas uppehållstillstånd.

Om överenskommelsen

2. Ändringsöverenskommelsen är upprättad i två exemplar varav parterna tagit

var sitt.

3. Länsstyrelsen ansvarar för att kopia av ändringsöverenskommelse skickas till

Arbetsfönnedlingen resp. Migrationsverket.

Karlshamn  2015-.  . .-...

Karlshamns kommun

Per-Ola Mattsson

Kommunstyrelsens ordförande

Karlskrona 2015-...-...

Länsstyrelsen i Blekinge län

Lars Olsson

Avdchef samhällsutveckling

l
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att från och med 2015-07-01 höja maxtaxans tak för föräldrar till barn inom förskola, 
pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg i enlighet med regeringens beslut, d v s att 
månadsavgiften fastställs enligt nedan: 
 
Förskolebarn  
Barn  
Barn 1  3% max 1 287  
Barn 2  2% max 858  
Barn 3  1% max 429  
Barn 4  Ingen avgift 
 
Förskolebarn i allmän förskola, 3-5 åringar hos dagbarnvårdare och barn  
i behov av särskilt stöd. (för tid som överstiger den "allmänna förskolans" 15 
timmar/vecka)  
Barn  
Barn 1  2% max 858  
Barn 2  1% max 429  
Barn 3  0,7% max 300  
Barn 4  Ingen avgift  
 
Skolbarn skolår F-3 (oavsett antal timmar)  
Barn  
Barn 1  2% max 858  
Barn 2  1% max 429  
Barn 3  1% max 429  
Barn 4  Ingen avgift 
 
Skolbarn från skolår 4  
Barn  Upp till 15,00 tim/vecka  15,01 tim/vecka och över  
Barn 1  1,4% max 600  2% max 858  
Barn 2  0,7% max 300  1% max 429  
Barn 3  0,7% max 300  1% max 429  
Barn 4  Ingen avgift  Ingen avgift 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till förändring av maxtaxa har arbetats fram på grund av att regeringen har beslutat 
att höja avgiftstaket för föräldrar till förskolebarn, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 
från och med 1 juli 2015. Inkomsttaket höjs från att varit 42 000 kr till 42 890 kr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förändring av maxtaxa, tjänsteskrivelse av ekonom Mikael Johnsson, 2015-04-22 
 
Beslutet skickas till 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
Nämnden för barn- ungdom och skola 
Tf förvaltningschef, Patrik Håkansson 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att från och med 2015-07-01 höja maxtaxans tak för föräldrar till barn inom förskola, 
pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg i enlighet med regeringens beslut, d v s att 
månadsavgiften höjs enligt nedan: 
 
Förskolebarn  
Barn  
Barn 1  3% max 1 287  
Barn 2  2% max 858  
Barn 3  1% max 429  
Barn 4  Ingen avgift 
 
Förskolebarn i allmän förskola, 3-5 åringar hos dagbarnvårdare och barn  
i behov av särskilt stöd. (för tid som överstiger den "allmänna förskolans" 15 
timmar/vecka)  
Barn  
Barn 1  2% max 858  
Barn 2  1% max 429  
Barn 3  0,7% max 300  
Barn 4  Ingen avgift  
 
Skolbarn skolår F-3 (oavsett antal timmar)  
Barn  
Barn 1  2% max 858  
Barn 2  1% max 429  
Barn 3  1% max 429  
Barn 4  Ingen avgift 
 
Skolbarn från skolår 4  
Barn  Upp till 15,00 tim/vecka  15,01 tim/vecka och över  
Barn 1  1,4% max 600  2% max 858  
Barn 2  0,7% max 300  1% max 429  
Barn 3  0,7% max 300  1% max 429  
Barn 4  Ingen avgift  Ingen avgift 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till förändring av maxtaxa har arbetats fram på grund av att regeringen har beslutat 
att höja avgiftstaket för föräldrar till förskolebarn, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 
från och med 1 juli 2015. Inkomsttaket höjs från att varit 42 000 kr till 42 890 kr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förändring av maxtaxa, tjänsteskrivelse av ekonom Mikael Johnsson, 2015-04-22 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
Beslutet skickas till 
 
Tf förvaltningschef, Patrik Håkansson 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-04-30 Dnr: 2015/2206 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Barn, ungdom och skola ∙Barn, ungdom och skola 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Nämnden för barn, ungdom och skola 2015-05-28  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 151 
Kommunstyrelsen 2015-06-16 167 
Kommunfullmäktige 2015-06-17 25 

 
 

Förändring av maxtaxa 
 

Förslag till beslut 
Att föreslå kommunfullmäktige att besluta, att från och med 2015-07-01 höja maxtaxans 
tak för föräldrar till barn inom förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg i enlighet 
med regeringens beslut, d v s att månadsavgiften höjs. 
 
 
Sammanfattning 
Förslag till förändring av maxtaxa har arbetats fram på grund av att regeringen har beslutat 
att höja avgiftstaket för föräldrar till förskolebarn, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 
från och med 1 juli 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Förändring av maxtaxa, tjänsteskrivelse av ekonom Mikael Johnsson, 2015-04-22 
 
 
 
Bilagor 
Förändring av maxtaxa, tjänsteskrivelse av ekonom Mikael Johnsson, 2015-04-22 
 
 
 
 
 
 
 
Patrik Håkansson Mikael Johnsson 
T.f förvaltningschef Ekonom 
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                                                                                      2015-04-22  

 
Karlshamns kommun • Utbildningsförvaltningen 

Rådhuset · 374 81 Karlshamn · Tel +46 454-810 00 · Fax +46 454-813 20 
E-post: utbildning@utb.karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 

 

  
     Nämnden för barn, ungdom och skola 
 
 
 
 
 
Regeringen har beslutat att höja avgiftstaket för föräldrar till förskolebarn, pedagogisk omsorg och 
skolbarnomsorg från och med 1 juli 2015. 
 
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter beräknas öka och följaktligen har 
regeringen minskat statsbidraget i motsvarande omfattning, vilket redan gjordes när ramarna för 
2015 fastställdes.  
 
Inkomsttaket höjs från att varit 42 000 kr till 42 890 kr. Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna 
blir enligt tabellen nedan: 
 
Förskolebarn       
Barn       
Barn 1 3% max 1 287    
Barn 2 2% max 858    
Barn 3 1% max 429    
Barn 4 Ingen avgift      
       
       
Förskolebarn i allmän förskola, 3-5 åringar hos dagbarnvårdare och barn   
i behov av särskilt stöd.       
(för tid som överstiger den "allmänna förskolans" 15 timmar/vecka)    
Barn       
Barn 1 2% max 858    
Barn 2 1% max 429    
Barn 3 0,7% max 300    
Barn 4 Ingen avgift      
       
Skolbarn skolår F-3 (oavsett antal timmar)      
Barn       
Barn 1 2% max 858    
Barn 2 1% max 429    
Barn 3 1% max 429    
Barn 4 Ingen avgift      
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Skolbarn från skolår 4       
Barn Upp till 15,00 tim/vecka 15,01 tim/vecka och över  
Barn 1 1,4% max 600  2% max 858 
Barn 2 0,7% max 300  1% max 429 
Barn 3 0,7% max 300  1% max 429 
Barn 4 Ingen avgift   Ingen avgift   
 
 
 
 
 
Förslag till beslut  
 
Utbildningsförvaltningen föreslår BUS-nämnden besluta 
 
Att föreslå kommunfullmäktige att besluta, att från och med 2015-07-01 höja maxtaxans tak för 
föräldrar till barn inom förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg i enlighet med regeringens 
beslut, d v s att månadsavgiften höjs. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anslaget för tekniska nämndens investeringsprojekt 1322 Cirkulationsplats/rondell 
Sölvesborgsvägen – Nyemöllevägen ökas med1,5 mnkr 
 
att den ökade utgiften med 1,5 mnkr finansieras genom nyupplåning 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har beslutat uppdra åt förvaltningschefen att hos kommunfullmäktige 
begära anslag om ytterligare 1,5 mnkr på grund av ökade utgifter för flyttning av 
nedgrävda ledningar i samband med byggnation av ny väg mellan Nyemöllevägen och 
Strömmarondellen. Totalutgiften för projektet beräknas nu uppgå till 8 mnkr. 
 
Av handlingarna framgår att samtliga tekniska nämndens investeringsprojekt i år är 
påbörjade eller på gång att påbörjas. Det är därför inte möjligt för nämnden att inom sitt 
investeringsutrymme kunna omprioritera och därmed finansiera den ökade utgiften för 
projektet. 
 
Kommunens totala investeringsnivå i år ligger över nivån för självfinansiering. Detta 
innebär att kommunen måst lånefinansiera utgiftsökningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Begära extra anslag cirkulationsplats/rondell Sölvesborgsvägen-Nyemöllevägen 
2 Protokollsutdrag TN Resultatuppföljning mål och ekonomi tertial 1 2015 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Ekonomichef, Hans Hyllstedt 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anslaget för tekniska nämndens investeringsprojekt 1322 Cirkulationsplats/rondell 
Sölvesborgsvägen – Nyemöllevägen ökas med1,5 mnkr 
 
att den ökade utgiften med 1,5 mnkr finansieras genom nyupplåning 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har beslutat uppdra åt förvaltningschefen att hos kommunfullmäktige 
begära anslag om ytterligare 1,5 mnkr på grund av ökade utgifter för flyttning av 
nedgrävda ledningar i samband med byggnation av ny väg mellan Nyemöllevägen och 
Strömmarondellen. Totalutgiften för projektet beräknas nu uppgå till 8 mnkr. 
 
Av handlingarna framgår att samtliga tekniska nämndens investeringsprojekt i år är 
påbörjade eller på gång att påbörjas. Det är därför inte möjligt för nämnden att inom sitt 
investeringsutrymme kunna omprioritera och därmed finansiera den ökade utgiften för 
projektet. 
 
Kommunens totala investeringsnivå i år ligger över nivån för självfinansiering. Detta 
innebär att kommunen måst lånefinansiera utgiftsökningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Begära extra anslag cirkulationsplats/rondell Sölvesborgsvägen-Nyemöllevägen 
2 Protokollsutdrag TN Resultatuppföljning mål och ekonomi tertial 1 2015 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Ekonomichef, Hans Hyllstedt 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-06-03 Dnr: 2014/2083 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 138 
Kommunstyrelsen 2015-06-16 156 
Kommunfullmäktige 2015-06-17 26 

 
 

Begäran om extra anslag för färdigställande av cirkulationsplats/rondell 
Sölvesborgsvägen-Nyemöllevägen 
 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anslaget för tekniska nämndens investeringsprojekt 1322 Cirkulationsplats/rondell 
Sölvesborgsvägen – Nyemöllevägen ökas med1,5 mnkr 
 
att den ökade utgiften med 1,5 mnkr finansieras genom nyupplåning. 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden har beslutat uppdra åt förvaltningschefen att hos kommunfullmäktige 
begära anslag om ytterligare 1,5 mnkr på grund av ökade utgifter för flyttning av 
nedgrävda ledningar i samband med byggnation av ny väg mellan Nyemöllevägen och 
Strömmarondellen. Totalutgiften för projektet beräknas nu uppgå till 8 mnkr. 
 
Av handlingarna framgår att samtliga tekniska nämndens investeringsprojekt i år är 
påbörjade eller på gång att påbörjas. Det är därför inte möjligt för nämnden att inom sitt 
investeringsutrymme kunna omprioritera och därmed finansiera den ökade utgiften för 
projektet. 
 
Kommunens totala investeringsnivå i år ligger över nivån för självfinansiering. Detta 
innebär att kommunen måst lånefinansiera utgiftsökningen. 
 
 
 
Bilagor 
1 Begära extra anslag cirkulationsplats/rondell Sölvesborgsvägen-Nyemöllevägen 
2 Protokollsutdrag TN Resultatuppföljning mål och ekonomi tertial 1 2015 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Ekonomichefen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-06-03 Dnr: 2014/2083 

 
 
Hans Hyllstedt  
Ekonomichef  
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 2015-05-25 Sida 1(1) 
  Dnr: 2014/2083 
 

Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Samhällsbyggnadsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

    
  
 Kommunfullmäktige 
  
   
     
  
  

  
  
  
 
 

Begära extra anslag cirkulationsplats/rondell Sölvesborgsvägen-Nyemöllevägen 
 
Förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja tekniska nämnden ett extra anslag på 1,5 mnkr för färdigställande av 
väganslutningen vid Strömma under hösten 2015. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige anslog 2013-06-24 § 94 5,7 mnkr för ny väganslutning i rondellen 
vid Strömma. Anslaget har därefter i samband med överskottsregleringen tillförts 1,3 
mnkr 2015 genom omfördelning inom tekniska nämndens investeringsram. 
 
Vid förnyad kostnadsberäkning bedöms att de tilldelade investeringsmedlen inte är 
tillräckliga och utgifterna ökar med ytterligare 1,5 mnkr. 
 
Fördyringen från den ursprungliga kostnadsberäkningen beror i huvudsak på ökade 
kostnader i samband med flyttning av nedgrävda ledningar. 
 
Arbetet har påbörjats och beräknas avslutas under året. 
 
De objekt, som samtliga har prioriteringsordning 1 inom ramen för tekniska nämndens 
investeringsbudget, har antingen påbörjats eller är på väg att igångsättas och kan därför 
inte väljas bort eller reduceras under 2015. 
 
 
 
Thomas Andersson 
T.f. förvaltningschef 
 
thomas.andersson@karlshamn.se 
0454-81131 
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Plats och tid:  Mörrumssalen, klockan 13:15 -17:50  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (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) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 
   
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Jan-Erik Abrahamsson, (S) ersättare för Katrin Johansson, (S) 
Mats Olausson, (M) ersättare för  Britt Kilsäter, (M) §§ 90-93 
 

Närvarande 
ersättare: 

Roy Johansson, (C), Mats Olausson, (M), Magnus Dagmyr, (S), Catarina 
Flod, (M), Bo Bogheim, (SD), Billy Månsson, (S), Gunnar Fastén, (MP) §§ 
76-88, Bo Sandgren, (S), Lennarth Malm, (FP), Johanna Kaasinen (MP) §§ 
76-83 

Övriga: Tf förvaltningschef Thomas Andersson, §§ 76-93, ekonom 
Susanne Andersen, §§ 76-80, ekonom Lisa Sunesson, §§ 
76-80, driftchef Mattias Pettersson, §§ 76-80, gatu- och 
parkchef Marie Louise Svensson Wickström §§ 81-82, 
gatuingenjör Jonas Johansson §§ 81-82, VA-chef Patrik 
Hellsberg §§ 83-84, Va-strateg Linda Holm §§ 83-84, 
enhetschef kost Christina Svensson, § 85, trafikingenjör 
Per Ingströmer, §§ 86-87 

 

 

Utses att justera: Amanda Nilsson  

Paragrafer: §§ 76-93 

Justeringsdatum:  2015-05-26 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Gertrud Persson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 

           Amanda Nilsson 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2015-05-20   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-05-26 Datum då anslaget 
tas ner:  

2015-06-17 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 77 TN Resultatuppföljning mål och ekonomi tertial 1 2015 2014/2083 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
 
att godkänna resultatuppföljning mål och ekonomi tertial 1 2015 
 
att ge tf förvaltningschef Thomas Andersson i uppdrag att hos kommunfullmäktige begära 
1,5 mnkr som avser ökade utgifter för ledningsflytt vid utbyggnad av anslutningsväg 
mellan Nymöllevägen och Strömmarondellen, projekt nr 1322  
 
Sammanfattning 
Kommentarer för att nå KF mål och genomföra prioriterade insatser/områden 
 
VA-enheten 
VA-enheten styrs utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investeringsmedel måste avsättas för 
att säkerställa att både vattenverk och avloppsreningsverk är i begärligt skick för att 
tillhandahålla en tillfredsställande VA-försörjning vad gäller dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten. 
 
Tydliga arbetsprocesser, kommunikation och gemensam struktur inom kommunen måste 
skapas för att utnyttja våra gemensamma resurser på bästa sätt. 
 
Vattenverket vid Långasjön är till åldern kommet och detta gör att det finns ett stort 
upprustningsbehov inom en snar framtid. En uppdatering av vattenförsörjningsplanen 
behöver tas fram för att säkra dricksvattenförsörjningen. 
 
Beslut är taget om nedläggning av Mörrums avloppsreningsverk och anläggande av 
överföringsledning. På Sternö avloppsreningsverk behövs åtgärder för hårdare kvävekrav 
och belastning.  Medel måste fördelas så att underhållsplanen för pumpstationerna kan 
fullföljas.  
 
Arbetet med dagvatten måste intensifieras och system för informationsinhämtning för 
verksamhetens ledningsnät upprättas. 
 
Spillvattenförsörjningen på landsbygden efterfrågas allt mer. Arbetet med att ta fram 
prioriterade områden för utbyggnad presenteras i VA-planen. I VA-planen har en 
åtgärdsplan tagits fram med 27 åtgärder som motsvarar de nuvarande VA-anläggningarnas 
behov. Åtgärderna är många och helt nödvändiga för att leva upp till gällande lagstiftning 
och andra åtaganden. 
 
Gatuenheten 
Behov av beläggningsutredning för de kommunala gatorna och vägarna. Uppföljning av 
kommunens belysningsanläggningar och genomföra planerade seriebyten. 
Tillgänglighetsarbetet fortlöper enligt tillgänglighetsutredningar som är gjorda i 
kommunen. 
 
Trafikenheten 
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Öka trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet. Rapporterade olyckor till polis och 
sjukvård har legat relativt still på mellan 70 och 80 olyckor per år de senaste 10 åren. 
 
Sotningstjänsten 
Sotningstjänsten håller lagstadgade frister för sotning och brandskyddskontroll samt ser 
till att verksamheten har tillräckligt utbildad och erfaren personal. 
 
Fastighetsservice 
Ändamålsenliga lokaler med en god arbetsmiljö och kostnadseffektiv drift. 
 
Städservice 
Kostnadseffektiv städverksamhet och kommunens verksamheter städas med 
ändamålsenlig kvalitet.  
 
Driftservice 
Hitta tillbaka till grunduppdraget inom Driftservice. Klargöra såväl mot medarbetare som 
kund vad uppdraget är och leverera det kunden förväntar sig samt betalar för. Alla 
medarbetare ska känna yrkesstolthet och förstå sin del i helhetsperspektivet. 
 
Kostservice 
Efter tekniska nämndens beslut, TN § 56/2015, att bryta ut ombyggnationen av Östralycke 
kök och Österslättsskolans kök ur genomförandeplanen och lägga till en vagnhall på 
Stenbackanavet som steg 1, ska nu fokus 2015 ligga på att föra en dialog med alla berörda 
parter (Fastighet, KABO, Omsorgen och Utbildning). Det är av största vikt att arbetet kring 
dessa ombyggnationer inte stannar upp för att verksamheten ska kunna säkra 
produktionen och ha en säker arbetsmiljö för personalen. 
 
Kostservice kan redan idag erbjuda valfrihet på minst 2 rätter varav minst 1 vegetarisk på 
samtliga skolor. Verksamheten har regelbundna svinnmätningar och jobbar aktivt med att 
minska matsvinnet.  
 
Kostservice näringsberäknar A- och E-kost till äldreomsorg och mat till skolan. Det har 
genomförts en första redovisningen av näringsberäkning via stickprov i förskolan med ett 
klart godkänt resultat. 
 
Den ekologiska andelen var enligt mätningen i april 26,7 % och Kostservice räknar med ett 
helårsutfall över uppsatt mål på 25 %. 
 
På grund av reparationer av Östralycke kök har utvärderingen av 2 rätter på särskilda 
boenden fördröjts och utvärderingen kommer att presenteras i juni.  
 
Personal 
Sjukfrånvaron minskar under första kvartalet 2015. Omsättningen av chefer är låg och 
uppfyller målet.  
 
Ekonomi 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förbättrar prognossäkerhet för driftkostnader och 
minskar budgetavvikelse för investeringar genom att bevaka avvikelser och har hög 
kvalitet i budgetarbetet.  
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Upphandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ökar avtalstrohet och konkurrensutsätter inköp som 
överskrider gränsen för direktupphandling genom uppföljning av avtalstrohet i Inyett, 
utökad E-handel samt intern kontroll av att inköp som överskrider gränsen för 
direktupphandlingar konkurrensutsätts.  
 
Driftbudget  
 
TN exkl VA har en periodavvikelse för januari-april på -29 tkr och en prognostiserad 
helårsavvikelse på 0 tkr (nämnden -100 tkr och Förvaltningsledning/kansli +100 tkr).  
 
VA-enheten har en periodavvikelse för januari-april på +536 tkr och en prognostiserad 
helårsavvikelse på 0 tkr. 
 
Investeringsbudget 
 
TN exkl VA har under januari-april förbrukat -11,5 mnkr av årets investeringsbudget på      
-39,8 mnkr. Den prognostiserade helårsavvikelsen är -1,6 mnkr och avser ökade utgifter 
för ledningsflytt vid utbyggnad av anslutningsväg mellan Nymöllevägen och 
Strömmarondellen.  
 
Det finns i dagsläget inga förslag på hur den prognostiserade helårsavvikelsen för tekniska 
nämndens investeringar på -1,6 mnkr ska finansieras. 
 
VA-enhetens investeringsinkomster är under perioden januari-april 1,0 mnkr av 
budgeterade 12,0 mnkr och av budgeterade investeringsutgifter på -38,2 mnkr har -4,7 
mnkr förbrukats, vilket ger nettoinvesteringar på -3,7 mnkr för perioden. Den 
prognostiserade helårsavvikelsen är 0 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Resultatrapport TN tertial 1 2015 
Ekonomisk rapport januari-april 2015 TN exkl VA 
Ekonomisk rapport januari-april 2015 VA-enheten 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunfullmäktige 
Tf förvaltningschef Thomas Andersson 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
VA-chef Patrik Hellsberg 
Fastighetschef Ulf Ohlsson 
Driftchef Mattias Pettersson 
Enhetschef kost Christina Svensson 
Enhetschef kost Marie Stanleysson 
Enhetschef kost Diana Sjöström 
Städchef Pelle Karlsson 
Skorstensfejarmästare Lars Strandberg 
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Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisa Sunesson 
Ekonom Camilla Bengtsson 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
Personalutvecklare Berith Håkansson 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att kulturnämnden, efter samråd med beställaren, beslutar om den konstnärliga 
utsmyckningen vid uppförande av kommunala byggnader i enlighet med enprocentregeln 
 
att i övrigt godkänna förslaget till hantering av bolagens konstinnehav samt dess 
försäkring 
 
Sammanfattning 
 
2010 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kulturnämnden att se över gällande 
riktlinjer och rutiner för kommunkoncernens konstinnehav. 2013-12-02, § 184, fattade 
kommunfullmäktige beslut om Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och 
försäkringsskydd. 
 
Utredning kvarstod kring försäkring av de kommunala bolagens utsmyckning/gestaltning 
och tillämpning av enprocentregeln vid uppförande av kommunal byggnader. 
 
Kulturnämnden överlämnade 2014-10-16, § 67, ett förslag till försäkring av bolagens konst 
samt förslag till rutiner för samverkan vid handhavande av konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning och tillämpning av enprocentregeln vid uppförande av 
kommunala byggnader. 
 
Kommunfullmäktige beslutade emellertid 2015-02-02 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning av kulturnämndens samtliga beslutspunkter. 
 
Yrkanden 
 
Sara Månsson Möllergren (MP) yrkar att kulturnämnden, efter samråd med beställaren, 
beslutar om den konstnärliga utsmyckningen vid om- och nybyggnation av kommunala 
byggnader i enlighet med enprocentregeln 
 
Beslutsgång 
 
Efter framställda propositioner på Sara Månsson Möllergren (MP) och arbetsutskottets 
förslag, finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Reservationer 
 
Till förmån för Sara Månsson Möllergren (MP) yrkande reserverar sig Sara Månsson 
Möllergren (MP) och Anders Englesson (MP). 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och 

försäkringsskydd 
2 KN § 67 2014 Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd 
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3 Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnder 
Kommunala bolag 
Kommundirektör; Göran Persson 
Förvaltningschefer  
Ekonomichef, Hans Hyllstedt 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att beställaren, efter samråd med kulturnämnden, beslutar om den konstnärliga 
utsmyckningen vid uppförande av kommunala byggnader i enlighet med enprocentregeln 
 
att i övrigt godkänna förslaget till hantering av bolagens konstinnehav samt dess 
försäkring 
 
Sammanfattning 
 
2010 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kulturnämnden att se över gällande 
riktlinjer och rutiner för kommunkoncernens konstinnehav. 2013-12-02, § 184, fattade 
kommunfullmäktige beslut om Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och 
försäkringsskydd. 
 
Utredning kvarstod kring försäkring av de kommunala bolagens utsmyckning/gestaltning 
och tillämpning av enprocentregeln vid uppförande av kommunal byggnader. 
 
Kulturnämnden överlämnade 2014-10-16, § 67, ett förslag till försäkring av bolagens konst 
samt förslag till rutiner för samverkan vid handhavande av konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning och tillämpning av enprocentregeln vid uppförande av 
kommunala byggnader. 
 
Kommunfullmäktige beslutade emellertid 2015-02-02 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning av kulturnämndens samtliga beslutspunkter. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och 

försäkringsskydd 
2 KN § 67 2014 Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd 
3 Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnder 
Kommunala bolag 
Kommundirektören 
Förvaltningschefer  
Ekonomichef 
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Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 

 
 

Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att kulturnämnden, efter samråd med beställaren, beslutar om den konstnärliga 
utsmyckningen vid uppförande av kommunala byggnader i enlighet med enprocentregeln 
 
att i övrigt godkänna förslaget till hantering av bolagens konstinnehav samt dess 
försäkring 
 
Sammanfattning 
2010 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kulturnämnden att se över gällande 
riktlinjer och rutiner för kommunkoncernens konstinnehav. 2013-12-02, § 184, fattade 
kommunfullmäktige beslut om Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och 
försäkringsskydd. 
 
Utredning kvarstod kring försäkring av de kommunala bolagens utsmyckning/gestaltning 
och tillämpning av enprocentregeln vid uppförande av kommunal byggnader. 
 
Kulturnämnden överlämnade 2014-10-16, § 67, ett förslag till försäkring av bolagens konst 
samt förslag till rutiner för samverkan vid handhavande av konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning och tillämpning av enprocentregeln vid uppförande av 
kommunala byggnader. 
 
Kommunfullmäktige beslutade emellertid 2015-02-02 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning av kulturnämndens samtliga beslutspunkter. 
 
 
Bilagor 
 
1 Protokollsutdrag Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och 

försäkringsskydd 
2 KN § 67 2014 Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och 

försäkringsskydd 
3 Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd 
 
Beslutet skickas till 
Nämnder,  
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Kommunala bolag 
Kommundirektören 
Förvaltningschefer  
Ekonomichef 
 
 
Bakgrund  
 
2010 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kulturnämnden att se över gällande 
riktlinjer och rutiner för kommunkoncernens konstinnehav. 2013-12-02, § 184, fattade 
kommunfullmäktige beslut om Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och 
försäkringsskydd. 
 
Dessa riktlinjer klargjorde bland annat hur hantering och förteckning av konstverk i 
kommunen och de kommunala bolagen (Karlshamnsfastigheter AB, Karlshamns Hamn AB, 
Karlshamnsbostäder AB samt Karlshamn Energi AB) skulle ske. 
 
Utredning kvarstod kring försäkring av de kommunala bolagens utsmyckning/gestaltning 
och tillämpning av enprocentregeln vid uppförande av kommunal byggnader. 
 
Kulturnämnden överlämnade 2014-10-16, § 67, ett förslag till försäkring av bolagens konst 
samt förslag till rutiner för samverkan vid handhavande av konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning och tillämpning av enprocentregeln vid uppförande av 
kommunala byggnader enligt följande: 
 
att kulturnämnden ansvarar för tillämpningen av bestämmelserna kring 
konstnärlig utsmyckning/gestaltning i samband med enprocentsregeln 
att de medel som anvisas enligt enprocentsregeln ställs till kulturnämndens 
förfogande 
att godkänna förslaget till hantering av bolagens konstinnehav samt dess 
försäkring 
att när kommunfullmäktige beslutat om riktlinjer och instruktioner för hantering 
av kommunkoncernens konstsamling kommer dessa att kommuniceras 
med nämnder, kommunala bolagsstyrelser, kommunledning och förvaltningar 
samt 
att underlaget underställs kommunfullmäktige för beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-16, § 274, att godkänna kulturnämndens förslag till 
hantering av bolagens konstinnehav samt dess försäkring. 
 
Kommunfullmäktige beslutade emellertid 2015-02-02 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning av kulturnämndens samtliga beslutspunkter. 
 
Övervägande 
 
Vad gäller den så kallade enprocentregeln så tillkom den efter en motion från början av 
1990-talet. Den innebär att en procent ska avsättas vid uppförande av kommunala 
byggnader och bör samordnas med den arkitektoniska utformningen redan under 
förslagsskedet. 
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Att kulturnämnden ensam ansvarar för tillämpningen av den så kallade enprocentregeln 
behöver inte vara den optimala lösningen för vare sig den praktiska hanteringen eller ur ett 
kommunalekonomiskt perspektiv.  För bästa resultat är det väldigt viktigt att utsmyckning 
blir en integrerad del av själva byggnadsprojektet och inte något som läggs till utifrån eller 
efteråt. Detta innebära att det bör vara beställaren som i samråd med kulturnämnden 
beslutar om den konstnärliga utsmyckningen vid uppförande av kommunala byggnader. 
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Plats och tid:  Rådhussalen, klockan 17:00 – 18:45, med ajourneringar 17:50 – 

17:55 samt 18:15 – 18:25. 

Beslutande: Marie Sällström Ordförande (S) 
Gert Åkesson Vice Ordförande (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Vice Ordförande (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Andreas Saleskog Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Sara Sakhnini Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Henrik Hult Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Tobias Folkesson Ledamot (S) 
Kenneth Hake Ledamot (S) 
Maja Lingerud Sorinder Ledamot (S) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Petrus Eriksson Ledamot (S) 
Sofia Dahlqvist Ledamot (S) 
Göran Svensson Ledamot (S) 
Vivianne Andersson Ledamot (S) 
Gertrud Ivarsson Ledamot (C) 
Marco Gustafsson Ledamot (C) 
Paul Hedlund Ledamot (FP) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Per Erlandsson Ledamot (M) 
Carin Erlandsson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Claes Mårlind Ledamot (M) 
Bärthil Ottosson Ledamot (M) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (M) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Sara Månsson Möllergren Ledamot (MP) 
Kim Nordlander Ledamot (MP) 
Anna Atmander Ledamot (MP) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Anna Wihlstrand Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Monica Andersson Ledamot (V) 
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Tjänstgörande ersättare:  Ingrid Hagberg-Hake (S), 
Mano Hakimy (S) 
Inger Löfblom Sjöberg (S) 
Carl-Eric Birgersson (M) 
Tommy Larsson (V) 

 

  
 

Närvarande ersättare: Roland Ohlsson (S), Anneli Bengtsson (S), Siri Näslund (S), Katrin 
Johansson (S), Patrik Engström (S), Lena Häggblad (C), Johan 
Sandevärn (FP), Anna Kälvestam (M), Britt Kilsäter (M), Anders 
Thurén (MP), Bo Bogheim (SD), Magnus Alfredsson (SD) och 
Karin Johansson (V). 

Övriga: Mathias Roos, Region Blekinge, § 1  
 

Utses att justera: Andreas Saleskog (S) och 
Tommy Strannemalm (SD) 

 

Paragrafer: §§ 1-27 

Justeringsdatum:  2015-02-10 kl 10:00 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Ann Åstrand  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Marie Sällström (S)  
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 

   Andreas Saleskog (S)  Tommy Strannemalm (SD)  
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunfullmäktige   
Sammanträdesdatum: 2015-02-02   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-02-10 Datum då anslaget 
tas ner: 2015-03-04 

 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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sid 3 av 3 

 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut,  
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning av kulturnämndens samtliga 
beslutspunkter 
 
Sammanfattning 
 
2010 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kulturnämnden att se över gällande 
riktlinjer och rutiner för kommunkoncernens konstinnehav. 2013-12-02, § 184, fattade 
kommunfullmäktige beslut om Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och 
försäkringsskydd. 
 
Dessa riktlinjer klargjorde bland annat hur hantering och förteckning av konstverk i 
kommunen och de kommunala bolagen (Karlshamnsfastigheter AB, Karlshamns Hamn AB, 
Karlshamnsbostäder AB samt Karlshamn Energi AB) skulle ske. 
 
Utredning kvarstod kring försäkring av de kommunala bolagens utsmyckning/gestaltning 
och tillämpning av enprocentregeln vid uppförande av kommunal byggnader. 
 
Kulturnämnden har nu överlämnat ett förslag till försäkring av bolagens konst samt förslag 
till rutiner för samverkan vid handhavande av konstnärlig utsmyckning/gestaltning och 
tillämpning av enprocentregeln vid uppförande av kommunala byggnader. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kulturnämndens protokoll 2014-10-16, § 67 
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-12-16, § 274 

 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anders Englesson (MP) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 
beredning av kulturnämndens samtliga beslutspunkter. 
 
Propositioner 
 
Ordföranden ställer proposition på Anders Englessons (MP) yrkande om återremiss och 
finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. 
 
Beslutsexpediering 
 
Kommunstyrelsen 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 5 11

Kulturnämnden 2014-10-16

§ 67 2014/34q2.

Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd

Kulturnämndens beslut

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

att de medel som anvisas enligt enprocentsregeln ställs till kulturnämndens
förfogande

att godkänna förslaget till hantering av bolagens konstinnehav samt dess
försäkring

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

att underlaget underställs kommunfullmäktige för beslut.

Bakgrund
2010 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kulturnämnden att se över gäl-
lande riktlinjer och rutiner för kommunkoncernens konstinnehav. 2013-12-02 §
184 fattade kommunfullmäktige beslut om Prinezper gällandeförteckning av
kommunens konstverk ochförsäkringsskydd.

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

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

Sammanfattning

Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg redovisar ärendet —bakgrund, nu-
läge och förslag till försäkring av bolagens konst samt förslag till rutiner för
samverkan.

Alla kommunala bolags konst är nu registrerad i konstregistret. En ny värdering
av alla konst ska göras och därefter vid behov.

‘Åk.)
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 5 12

Kulturnämnden 2014-10-16

§ 67 forts.

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

Då det gäller samverkan vid handhavande av konstnärlig utsmyckning/
gestaltning och tillämpning av minimibeloppet 1 % av byggkostnaderna för
konstnärlig utsmyckning vid uppförande av kommunala byggnader ska den
konstnärliga utsmyckningen/gestaltningen planeras i samråd med representanter
för berörd personal, arkitekter, projektledare och kultur- och biblioteksenheten
samt med beaktande av den rumsliga miljön

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

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

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

Beslutsunderlag

Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkrings-
skydd, tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg och
förvaltningschef Ewa Kristensson, daterad 2014-10-22
KF § 184 2013-12-02
KN § 582013-10-17
Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkrings-
skydd, tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg och
förvaltningschef Ewa Kristensson, daterad 2013-10-07

Protokollet ska skickas till
Kommunkansliet
Marie Liljenberg, kultur- och bibliotekschef oL(5__W
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2014-10-12

Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd

Bakgrund
2010 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kulturnämnden att se över gällande riktlinjer och
rutiner förkommunkoncernens konstinnehav.2013-12-02 § 184 fattade kommunfullmäktige be-
slut om Principergällande förteckning av kommunens konstverk ochförsäkringsskydd.

Dessa riktlinjer klargjorde bland annat hur hantering och förteckning av konstverk ikommunen
och ide kommunala bolagen (Karlshamnsfastigheter AB,Karlshamns Hamn AB,Karlshamns
Bostäder ABsamt Karlshamns Energi AB)skull e ske.

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

Kommunfullmäktige beslutade:

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

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

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

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

Enligt Statens Konstråd finns en klar trend att allt fler kommuner tillämpar enprocentregeln. De
flesta landsting i landet tillämpar enprocentsregeln, dock ej Blekinge. Bland kommunerna ser det
däremot mycket olika ut. 1 Blekinge tillämpar Karlskrona enprocentregeln och i Olofström tillf örs
kulturförvaltningen konsekvent 0,75 % av entreprenadkostnaderna från fjolårets budget att göra
konstinköp för. 1 Ronneby finns inte några direktiv eller vedertagen praxis för hur man finansierar

Karlshamns kommun • Utbildningsförvaltningen
Rådhuset - 37481 Karlshamn • Tel +46454-813 00 • Fax+46454-813 20

E-post: utbildning@karlshamn.se Hemsida:http://www.karls hamn.se
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eller beställer offentlig konst. I Sölvesborg finns nyligen antagna riktlinjer för konstnärlig utsmyck-
ning vid ny-, om- och tillbyggnad av kommunala lokaler, vilka även gäller för de helägda kommu-
nala bolagen. Kristianstads kommun tillämpar regeln fullt ut på alla entreprenader om minst 10
miljoner och som rör byggnader av allmänintresse.

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

1utredningen Blekinge - enframtida konstregion!? frän september 2013 sägs följande om konst i
offentlig miljö och enprocentregeln:

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

Iflera av de blekingska kommunerna finns inga tydliga rutiner för hur man ska hantera den kommu-
nala konsten (registrering, vård, exponering), enprocentregel och upphandling av konstnärliga ge-
staltningsuppdrag. Iflera fall ligger hanteringen på teknisk avdelning ellerfast@hetsavdelning som
saknar konstnärl0 kompetens. Detta gör att det ser mycket olika ut från kommun till kommun, allt
ifrån att det är en självklarhet med tydlig policy och adekvat kompetens till i det närmaste obefintliga
rutiner, enskilda initiativ eller avsaknad av konstnärlig kompetens och kompetens om vad lagen om
offentlig upphandling säger om upphandling av konstnärliga gestaltningsuppdrag."

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

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

Då det gäller samverkan vid handhavande av konstnärlig utsmyckning/gestaltning och tillämpning
av minimibeloppet 1% av byggkostnaderna för konstnärlig utsmyckning vid uppförande av kom-
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munala byggnader ska den konstnärliga utsmyckningen/gestaltningen planeras i samråd med re-
presentanter för berörd personal, arkitekter, projektledare och kultur- och biblioteksenheten samt
med beaktande av den rumsliga miljön.

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

Kultur- och biblioteksenheten ansvarar för
konstdatabasen - det digitala konstregistret - där kommunens förvaltningar och kommunala
bolag registrerar sitt konstinnehav.
kommunens konstsamlings exponering i offentliga miljöer eller inom kommunens förvalt-
ningar.
inköp till kommunens konstsamling genom särskilda medel.

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

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

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

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

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

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

I dialog med bolagens kontaktpersoner har överenskommits att en årlig uppdatering avseende för-
ändringar rörande konstinnehavet såsom nyinskaffad eller eventuellt omplacerad konst kommer
att ske. Samtliga kommunala bolag har valt att försäkra sin konst i Karlshamns kommuns försäkring
och ingår därmed i kommunens övergripande försäkringsskydd.
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Utredning i frågan om hur man försäkringsmässigt hanterar de konstverk, i form av bland
annat reliefer, som bolagen äger, då de är fastmonterade i byggnader och därmed inte att
betrakta som lös egendom enligt jordabalkens regler:

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

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

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att kulturnämnden ansvarar för tillämpningen av bestämmelserna kring konstnärlig utsmyck-
ning/gestaltning i samband med enprocentsregeln

att de medel som anvisas enligt enprocentsregeln ställs till kulturnämndens förfogande

att godkänna förslaget till hantering av bolagens konstinnehav samt dess försäkring

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

att underlaget underställs kommunfullmäktige för beslut.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ewa Kristensson Marie Liljenberg
Förvaltningschef Kultur- och bibliotekschef
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 9 275

Kommunfullmäktige 2013-12-02

§ 184 2012/156

Principer gällande förteckning av kommunenskonstverk och försäkringsskydd 

Kommunfullmäktiges beslut

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

att godkänna revideringen av principer gällande förteckning av kommunens konstverk
och försäkringsskydd enligt beslutsunderlag

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

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

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

att godkänna reviderade riktlinjer och instruktioner för hantering av konstverk

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

Sammanfattning

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

Genomföra en aktualitetsöversyn av registret
Göra en förnyad översyn av riktlinjer och instruktioner för hantering av
konstverk i kommunen och de kommunala bolagen
I riktlinjerna klargöra hur konstverk som ingår i konstförteckningen och som inte
tillhör den juridiska personen Karlshamns kommun skall förtecknas, försäkras
m m
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 9 276

Kommunfullmäktige 2013-12-02

Forts § 184

Låta genomföra en utvärdering av den konst som finns förtecknad i
konstregistret, så att objekten åsetts ett värde som kan ligga till grund för att
konsten åsetts ett korrekt försäkringsvärde
Se till att nämndens beslut Asplundsmöblerna verkställs samt att
Underställa kommunfullmäktiges reviderade riktlinjer för beslut.

Nyvalda kommunfullmäktige behandlade kulturnämndens förslag till riktlinjer
2010-11-01 § 11, och beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att i
samråd med kulturnämnden bereda ärendet.

Kulturnämnden har 2013-10-17 överlämnat ett förslag till principer gällande förteckning
av kommunens konstverk och fårsäkringsskydd samt en översyn av riktlinjer och
instruktioner för hantering av konstverk till kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag

Kulturnämndens protokoll 2013-10-17 § 58
Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-19 § 279.

Protokollsanteckning

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

Yrkande

Lena Sandgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition

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

Protokollet ska skickas till

Samtliga nämnder
Samtliga helägda kommunala bolag
Samtliga förvaltningar
Försälcringsansvarig
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KARLSHAMNSKOMMUN PROTOKOLLKN5 9

Kulturnämnden 2013-10-17

§ 58 2010/317

Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd

Kulturnämndensbeslut

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

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

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

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

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

att reviderade riktlinjer underställs kommunfullmäktige för beslut och

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

Sammanfattning

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

Genomföra en aktualitetsöversyn av registret
Göra en förnyad översyn av riktlinjer och instruktioner för hantering av
konstverk i kommunen och de kommunala bolagen
I riktlinjerna klargöra hur konstverk som ingår i konstförteckningen och
som inte tillhör den juridiska personen Karlshamns kommun skall för-
tecknas, försäkras mm
Låta genomföra en värdering av den konst som finns förtecknad i konst-
registret, så att objekten åsetts ett värde som kan ligga till grund för att
konsten åsetts ett korrekt försäkringsvärde
Se till att nämndens beslut Asplundmöblerna verkställs samt att
Underställa kommunfullmäktige reviderade riktlinjer för beslut.

-�217�-



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 5 10

Kulturnämnden 2013-10-17

forts.
§ 58

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

Beslutsunderlag

Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäk-
ringsskydd, tjänsteskrivelse från kultur- och bibliotekschef Marie Liljen-
berg, daterad 2013-10-07
Dokument som ska användas vid hantering av kommunens konstverk

Yrkanden

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

Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och bibliotekschef Mar e Liljenberg
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KARLSHAMNI

Kulturnämnden
2013-10-07

Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och för-
säkringsskydd

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

genomföra en aktualitetsöversyn av registret,
göra en förnyad översyn av riktlinjer och instruktioner för
hantering av konstverk ikommunen och de kommunala bolagen,
i riktlinjerna klargöra hur konstverk som ingår i
konstförteckningen och som inte tillhör den juridiska personen
Karlshamnskommunskall förtecknas, försäkras mm,
låta genomföra en värdering av den konst som finns förtecknad i
konstregistret, så att objekten åsetts ett värde som kan ligga till
grund för att konsten åsetts ett korrekt försäkringsvärde,
se till att nämndens beslut Asplundmöblernaverkställs samt att
underställa kommunfullmäktige reviderade riktlinjer för beslut.

1. Aktualitetsöversyn av registret
Under hösten 2012 upphandlades en ny databas för registrering av
Karlshamns kommuns konstsamling. Denna togs ibruk vid årsskiftet
2012/2013. Flertalet registrerade uppgifter kunde överföras till den
nya databasen, dock inte befintliga fotografier av konstverken.

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

1det förberedande arbetet med inventeringen har varje enskild enhet,
som är registrerad ikonstdatabasen, kontaktats. Därefter har besök ägt
rum, vid vilket placeringen av konsten stämts avmot befintligt register
och nyfotografering skett.

Karlshamns kommun • Utbildningsförvaltningen

Rådhuset •374 81 Karlshamn • Tel +46 454-813 00 • Fax+46 454-813 20

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

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

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

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

Karlshamns kommun åger ett stort antal konstverk som finns placerade i
kommunens olika verksamheter. Konstverkens vårde kan vara rent konst-
närligt, kulturhistoriskt eller ha annat speciellt värde för Karlshamns
kommun.

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

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

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

Konstdatabasen är Karlshamns kommuns digitala register över konst i
kommunens ägo. Denna ska regelbundet uppdateras så att nyanskaffad
konst till Karlshamns kommun registreras och dokumenteras. Även om-
placering av konstverk ska noteras. Kultur- och biblioteksenheten i Karls-
hamns kommun ansvarar för att en kontinuerlig uppdatering sker av
konstdatabasens register.
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Hantering av konstdatabasen i intranätet samt exponering på hemsidan
är kopplat till säkerhetsaspekter och upphovsrättsliga frågor. Delar av
konstsamlingen kan i framtiden göras tillgängliga via hemsidan, exem-
pelvis genom en digital konstguide som ger förslag till skulpturvand-
ringar i offentlig miljö.

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

konstnärens namn
verkets storlek
beskrivning av verket ifråga om material och utfö-
rande
inköpsår
inköpspris
uppgift om konstverkets placering i kommunen
fotografi av konstverket

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

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

Nya blanketter, se bilagor, har under 2013 upprättats angående:
utlämning av konstverk
flytt av konstverk
stulet/forsvunnet konstverk
underhåll av konstverk
återlämning av konstverk
FAQ- vanliga frågor och svar

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

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

Under våren 2013 har kulturenheten omorganiserats. Rutiner har
skapats för ut- och återlämning av konst från arkivet samt för registre-
ring. En kulturassistent ansvarar för visning av arkivets konst vid öns-
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kemål om placering i kommunala lokaler. En av kultursamordnarna an-
svarar för registrering av konst samt har kontakt med konstansvariga.
Kulturchefen ansvarar för inköp av konst tillsammans med en annan
kultursamordnare, vilken ansvarar för den utställning med nyinköp
som hålls på Karlshamns Stadsbibliotek i slutet av äret. Konsthante-
ringen är ett ständigt pågående arbete.

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

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

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

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

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

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

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

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

Asplundmöblerna
Hösten 2012 genomfördes en värdering av Asplundmöblerna på Vägga
Gymnasieskola.
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Under våren 2013 genomförde kultur- och biblioteksenheten en kom-
pletterande identifiering av objekt på VäggaGymnasieskola, liksom en
nyfotografering av samtliga funna föremål. Dåantalet objekt ökade vä-
sentligt skedde därefter en utökad värdering av Asplundmöblerna till-
hörande VäggaGymnasieskola.

Förslagtill beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

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

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

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

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

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

att reviderade riktlinjer underställs kommunfullmäktige för beslut

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

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ewa Kristensson Marie Liljenberg
Förvaltningschef Kultur- och bibliotekschef
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 

kommun 2015-01-20 Dnr: 2014/3492 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-02-02  

 
 

Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna kulturnämndens förslag till hantering av bolagens konstinnehav samt dess 
försäkring 
 
Sammanfattning 
 
2010 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kulturnämnden att se över gällande 
riktlinjer och rutiner för kommunkoncernens konstinnehav. 2013-12-02, § 184, fattade 
kommunfullmäktige beslut om Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och 
försäkringsskydd. 
 
Dessa riktlinjer klargjorde bland annat hur hantering och förteckning av konstverk i 
kommunen och de kommunala bolagen (Karlshamnsfastigheter AB, Karlshamns Hamn AB, 
Karlshamnsbostäder AB samt Karlshamn Energi AB) skulle ske. 
 
Utredning kvarstod kring försäkring av de kommunala bolagens utsmyckning/gestaltning 
och tillämpning av enprocentregeln vid uppförande av kommunal byggnader. 
 
Kulturnämnden har nu överlämnat ett förslag till försäkring av bolagens konst samt förslag 
till rutiner för samverkan vid handhavande av konstnärlig utsmyckning/gestaltning och 
tillämpning av enprocentregeln vid uppförande av kommunala byggnader. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kulturnämndens protokoll 2014-10-16, § 67 
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-12-16, § 274 

 
Beslutsexpediering 
 
Kulturnämnden 
Berörda bolag 
Ekonomichefen 
Upphandlingschefen (försäkringar) 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 

 2015-01-20 Dnr: 2014/3492 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 

 2015-01-20 Dnr: 2014/3492 

 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
 
 
 
 
 
Göran Persson Ann Åstrand 
Kommundirektör Kommunjurist 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa Personalpolitiken för Karlshamns kommun inklusive bolagen 2015-2018  
 
Sammanfattning 
 
Personalpolitiken för kommunkoncernen fastställs av nya kommunfullmäktige inför 
varje ny mandatperiod. 

 
Personalpolitiken 2015-2018 är grunden för ett gemensamt synsätt och en likartad 
handläggning av personalärenden inom hela kommunkoncernen. Med 
kommunkoncernen avses kommunen och dess helägda bolag. 
 
Yrkanden 
 
Sara Månsson Möllergren (MP) yrkar att skrivningen om individuella löner utgår. 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Efter framställda propositioner på Sara Månsson Möllergren (MP) och arbetsutskottets 
förslag (M) yrkanden, finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Reservationer 
 
Till förmån för sitt yrkande reserverar sig Sara Månsson Möllergren (MP) och Anders 
Englesson (MP) 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Personalpolitiken för Karlshamns kommunkoncern 2015-2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör, Göran Persson 
Personalchef, Thomas Andersson 
Kommunens bolag 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa Personalpolitiken för Karlshamns kommunkoncern 2015-2018  
 
Sammanfattning 
 
Personalpolitiken för kommunkoncernen fastställs av nya kommunfullmäktige inför 
varje ny mandatperiod. 

 
Personalpolitiken 2015-2018 är grunden för ett gemensamt synsätt och en likartad 
handläggning av personalärenden inom hela kommunkoncernen. Med 
kommunkoncernen avses kommunen och dess helägda bolag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Personalpolitiken för Karlshamns kommunkoncern 2015-2018 
 
Yrkanden 
 
Sara Månsson Möllergren (MP) yrkar att skrivningen om individuella löner utgår. 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
 
Efter framställda propositioner på Sara Månsson Möllergren (MP) och Per-Ola Mattsson (S) 
yrkanden finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt Per-Ola Mattsson (S) 
yrkande. 
 
Reservationer 
 
Till förmån för sitt yrkande reserverar sig Sara Månsson Möllergren (MP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör, Göran Persson 
Personalchefen 
Kommunens bolag 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-04-23 Dnr: 2015/2132 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Personal 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 146 
Kommunstyrelsen 2015-06-16 164 
Kommunfullmäktige 2015-06-17 28 

 
 

Personalpolitiken 2015-2018 
 

Förslag till beslut 
Att fastställa Personalpolitiken för Karlshamns kommunkoncern 2015-2018  
 
 
Sammanfattning 
Personalpolitiken för kommunkoncernen fastställs av nya kommunfullmäktige inför 
varje ny mandatperiod. 

 
Personalpolitiken 2015-2018 är grunden för ett gemensamt synsätt och en likartad 
handläggning av personalärenden inom hela kommunkoncernen. Med 
kommunkoncernen avses kommunen och dess helägda bolag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Personalpolitiken för Karlshamns kommunkoncern 2015-2018 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
 
 
 
 
  

-�229�-



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-04-23 Dnr: 2015/2132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Göran Persson Marie Björnsson 
Kommundirektör  Personalstrateg 
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1 (5)

KARLSHAMN

PERSONALPOLITIKEN2015-2018

Personalpolitiken för kommunkoncernen fastställs av nya kommunfullmäktige
inför varje nymandatperiod.

Personalpolitiken 2015-2018 är grunden för ett gemensamt synsätt och en
likartad handläggning av personalärenden inom hela kommunkoncernen.
Med kommunkoncernen avses kommunen och dess helägda bolag.

Kommunen ochdesshelägda bolagfastställer därefter varför sig de riktlinjer och
planer som anses nödvändiga för denpraktiska tillämpningen av kommunkon-
cernensgemensamma personalpolitik

Tillämpningen av Personalpolitiken kan ivissaavseenden seolika ut beroende på
skillnader ikollektivavtal.

Personalpolitiken idenna sammanställning omfattar följande områden.

Arbetsmiljo
Ledarskap
Medarbetarskap
Introduktion
Verksamhetsutvecklande lönesåttning
jämstalldhet och mångfald
Rehabilitering
Personalförsörjning och rekrytering
Alkohol och droger
E-post, internet och telefoni

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Personalenheten
Rådhuset • 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 • Fax 0454-810 41

E-post: personal@karlshamn.se • Internet: wvvw.karlshamn.se
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Arbetsmiljö

För kommunkoncernens medarbetare skall en god arbetsmiljö vara en självklar
och naturlig del i anställningen.

På våra arbetsplatser ska råda ett öppet och tillåtande klimat, som känne-
tecknas av en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö.

Arbetsmiljön skall präglas av respekt och integritet mellan individer.

Ledarskapet ska genom konsekvent delegering och utbildning utvecklas så att
arbetsmiljön förbättras.

Genom personalpolitiska åtgärder ska det skapas, bibehållas och utvecklas en
god arbetshälsa som karaktäriseras av minskande sjukfrånvaro.

Ledarskap

Genom ett arbetssatt praglat av delaktighet och arbetsglädje styr och leder
cheferna verksamheterna utifrån ett arbetsgivar- och brukar-/kundperspektiv.
Helhetssyn, målmedvetenhet och resultatfokus år avgorande framgångs-
faktorer.

Ledarskapet kännetecknas av mod, handlingskraft och omtanke.

Arbetsgivaren utvecklar och stärker ledarskapet med hjälp av olika stöd-
funktioner, möjlighet till mentor/coach, resultatdialoger samt regelbundna
utbildningar.

Medarbetarskap

Medarbetarnas möten med brukare och kunder präglas av respekt och engage-
mang och skapar stolthet för det arbete man gör, den verksamhet man repre-
senterar och för kommunkoncernen som helhet.

Medarbetarskapet kännetecknas av en aktiv och ansvarstagande roll där
serviceanda och ett gott bemötande är i fokus.

Arbetsgivaren utvecklar och stärker medarbetarskapet genom ett engagerat och
närvarande ledarskap, ett medarbetarskap som ges förtroende och utvecklings-
möjligheter.

Introduktion

Hur man blir bemött som nyanställd medarbetare präglar med stor sannolikhet
intrycket av Karlshamns kommunkoncern som arbetsgivare. Det är därför av
stor vikt att alla nyanstållda i kommunen får en genomtänkt introduktion.
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Målet med introduktionen är att den nyanställde medarbetaren ska känna sig
välkommen till Karlshamns kommunkoncern, till sin nya arbetsplats och till sina
nya kollegor.

Syftet med introduktionen är att medarbetaren snabbt ska komma in i sina
arbetsuppgifter och i arbetsgemenskapen. Introduktionen ska inleda en positiv
utvecklingsprocess och se till så att medarbetaren får en bra start hos arbets-
givaren.

Introduktion ska genomföras vid nyanställning, både vid extern och intern
rekrytering och vid återkomst efter längre tids ledighet. Huvudansvarig för
introduktionens utformning, tidplan och genomförande är närmaste chefen.

Verksamhetsutvecklande lönesättning

Lönebildning och lönesättning ska bidra till att kommunkoncernen uppnår
målen för verksamheten och att verksamheten utvecklas.

Löneutvecklingen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet,
produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad
och avspegla uppnådda mål och resultat.

I individuella samtal mellan chef och medarbetare bedöms medarbetarens
måluppfyllelse.

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhets- och mångfaldsfrågorna ska vara naturligt integrerade i det dag-
liga arbetet.

Personalpolitiken ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk till-
hörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning
eller ålder. Diskrimineringslag 2008:567.

För att främja detta arbete ska kommunen samt respektive bolag upprätta en
likabehandlingsplan vart tredje år, som omfattar områdena mångfald och jäm-
ställdhet.
Lönekartläggningar genomförs vart tredje år.

Rehabilitering

Arbetsgivaren har ansvar för att medarbetarnas rehabiliteringsbehov klarläggs
och för att arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder vidtas.

Rehabiliteringsarbetet ska inriktas på att medarbetarna återgår i sitt ursprung-
liga arbete.

Rehabiliteringsansvaret åvilar närmaste chef.
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Ett rehabiliteringsärende avslutas antingen genom att medarbetaren återgår i
arbete, erhåller sjukersåttning eller med konstaterandet att ingen arbetsför-
måga av betydenhet finns för arbete hos arbetsgivaren. I det sistnämnda fallet
kan, efter sedvanlig omplaceringsutredning (LAS7 § andra stycket), uppsägning
på grund av personliga skäl genomföras.

Personalförsörjning och rekrytering

Personalförsörjning är en personalstrategisk fråga, som syftar till att säkra till-
gången av personal på både kort och lång sikt.

Rekryteringar ska göras i konkurrens mellan sökande, om inte lag eller andra
särskilda skäl talar för motsatsen.
Som alternativ eller komplement till att ledigförklara tjänster kan s.k. sökning
tillämpas.

Ledigförklarade tjanster ska anslås i hela kommunkoncernen, bland annat på
kommunens och bolagens respektive hemsidor.

Intern rörlighet ska uppmuntras, dock med beaktande av individernas kvalifi-
kationer.

Anställning av nya medarbetare görs utifrån de sammanvägda meriterna.

Bedömningsgrunderna är
Utbildning
Erfarenhet
Personlig lämplighet

Medarbetare med närstående relation till varandra bör inte arbeta vid samma
enhet.
Chefer bör inte ha en nårstående relation med medarbetare i enheten.
Med närstående menas make, maka, barn, sambo, registrerad partner, föräldrar
eller föräldrar till närstående enligt AB.

Kommunkoncernens personalsammansättning ska vara öppen för mångfald och
en jämnare könsfördelning.
Skilda erfarenheter, varierat kunnande och olika handlingsmönster skapar fler
och bättre lösningar av den utveckling som ständigt pågår.

Alkohol och droger

Medarbetarna ska vara alkohol- och drogfria under arbetstid.
Det är alltid misskötsel att vara alkohol- eller drogpåverkad under arbetstid.

I de fall arbetstagaren behöver genomgå behandling för alkohol- eller drog-
problem står arbetsgivaren for kostnaderna.
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Långvarig högkonsumtion av alkohol och droger, som kan leda till missbruk, på-
verkar arbetsmiljön både för den enskilde och arbetskamraterna. Arbetet kring
dessa frågor följer arbetsmiljölagens intentioner och kan sammanfattas

Förebyggande arbete mot alkohol- och andra drogproblem på arbetsplatsen.
Tidigt stöd och tidiga hjälpinsatser
Rehabilitering till anställda med missbruksproblem.

Arbetsrättsliga åtgärder från arbetsgivarens sida aktualiseras vid misskötsel.

E-post, internet och telefoni

Arbetsgivaren tillhandahåller e-post, internet och telefoni som arbetsredskap
för medarbetarna som skall användas för verksamhetsstöd, informationssök-
ning och kommunikation relaterat till varje medarbetares arbetsuppgifter.
Privat användning av dessa system ska minimeras.

Systematisk felanvändning kan föranleda arbetsrättsliga åtgärder från arbets-
givarens sida.

Arbetsgivaren tillåter inte att upphovsskyddat material laddas ner eller att
kränkande eller frånstötande material med inslag av t.ex. rasism, våld eller
pornografi laddas ner, produceras och/eller hanteras eller distribueras via e-
post, internet eller telefoni.

På grund av integritetsskäl registreras inte samtal till/från stationära telefoner.

Medarbetare kan bli återbetalningsskyldiga i de delar som omfattar användning
av mobiltelefoni, som inte rör arbetet.

Vid längre frånvaro såsom till exempel föräldraledighet, studieledighet eller
annan tjänstledighet ska arbetsredskap i form av dator, låsplatta och mobil-
telefon som regel lämnas till arbetsgivaren. Undantag kan göras efter samråd
med närmaste chef och personalfunktion.
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna föreliggande förslag till revidering av taxor och avgifter för hyra av lokaler. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har i samband med att de interna reglerna för nyttjande rådhusets lokaler 
uppmärksammat att kostnader i samband med nyttjande dessa enbart reglerats genom 
prissättning av vaktmästartjänster. Då rådhuset bör vara öppet för föreningar och andra 
ideella organisationer föreslås att nuvarande taxor och hyror av kommunens lokaler 
kompletteras med sammanträdeslokalerna Rådhussalen och Årydsalen i Rådhuset. 
 
Grundprincipen vid bokningar är att Rådhusets sammanträdeslokaler i första hand är till 
för att tillgodose det interna behovet enligt följande; 
 

 Sammanträden enligt årligen fastställd sammanträdeskalender 
 Andra möten för personal och politiker i kommunhuset, ledningsmöten od. 
 Personal i verksamheterna 
 Gruppmöten för politiska partier representerade i fullmäktige och avser 

förberedelser för hantering av kommunala ärenden samt andra möten i 
intresseorganisationer där kommunen är medlem.  
 

Rådhussalen, Mörrumssalen, Asarumssalen och Årydsalen får ej bokas för nästkommande 
år förrän i december då de politiska församlingarna antagit sin mötesagenda för 
nästkommande år. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bokar sina möten först, 
därefter nämnderna.  
 
Avgift vid hyra av: 

Lokal  Personal per /h* 
Halvdag Heldag Vardag -

18:00 
Övrig tid 

Rådhussalen 
 

500 kr 1000 kr 415 kr 560 kr 

Årydsalen 300 kr 600 kr 415 kr 560 kr 
 
Debiteras enligt faktisk kostnad. Avgiften avser våren 2015. 
 
Observera att fika inte går att beställa via kommunens försorg, vid dessa tidpunkter.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Regler för bokning av rådhusets sammanträdesrum 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Fritidsnämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna föreliggande förslag till revidering av taxor och avgifter för hyra av lokaler. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har i samband med att de interna reglerna för nyttjande rådhusets lokaler 
uppmärksammat att kostnader i samband med nyttjande dessa enbart reglerats genom 
prissättning av vaktmästartjänster. Då rådhuset bör vara öppet för föreningar och andra 
ideella organisationer föreslås att nuvarande taxor och hyror av kommunens lokaler 
kompletteras med sammanträdeslokalerna Rådhussalen och Årydsalen i Rådhuset. 
 
Grundprincipen vid bokningar är att Rådhusets sammanträdeslokaler i första hand är till 
för att tillgodose det interna behovet enligt följande; 
 

 Sammanträden enligt årligen fastställd sammanträdeskalender 
 Andra möten för personal och politiker i kommunhuset, ledningsmöten od. 
 Personal i verksamheterna 
 Gruppmöten för politiska partier representerade i fullmäktige och avser 

förberedelser för hantering av kommunala ärenden samt andra möten i 
intresseorganisationer där kommunen är medlem.  
 

Rådhussalen, Mörrumssalen, Asarumssalen och Årydsalen får ej bokas för nästkommande 
år förrän i december då de politiska församlingarna antagit sin mötesagenda för 
nästkommande år. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bokar sina möten först, 
därefter nämnderna.  
 
Avgift vid hyra av: 

Lokal  Personal per /h* 
Halvdag Heldag Vardag -

18:00 
Övrig tid 

Rådhussalen 
 

500 kr 1000 kr 415 kr 560 kr 

Årydsalen 300 kr 600 kr 415 kr 560 kr 
 
Debiteras enligt faktisk kostnad. Avgiften avser våren 2015. 
 
Observera att fika inte går att beställa via kommunens försorg, vid dessa tidpunkter.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Regler för bokning av rådhusets sammanträdesrum 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Fritidsnämnden 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-06-09 Dnr: 2015/2787 

 
 

 

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 § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 153 
Kommunstyrelsen 2015-06-16 171 
Kommunfullmäktige 2015-06-17 29 

 
 

Komplettering av taxor och hyror för lokaler – Rådhusets sammanträdesrum 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
 
att godkänna föreliggande förslag till revidering av taxor och avgifter för hyra av lokaler. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har i samband med att de interna reglerna för nyttjande rådhusets lokaler 
uppmärksammat att kostnader i samband med nyttjande dessa enbart reglerats genom 
prissättning av vaktmästartjänster. Då rådhuset bör vara öppet för föreningar och andra 
ideella organisationer föreslås att nuvarande taxor och hyror av kommunens lokaler 
kompletteras med sammanträdeslokalerna Rådhussalen och Årydsalen i Rådhuset. 
 
Grundprincipen vid bokningar är att Rådhusets sammanträdeslokaler i första hand är till 
för att tillgodose det interna behovet enligt följande; 
 

 Sammanträden enligt årligen fastställd sammanträdeskalender 
 Andra möten för personal och politiker i kommunhuset, ledningsmöten od. 
 Personal i verksamheterna 
 Gruppmöten för politiska partier representerade i fullmäktige och avser 

förberedelser för hantering av kommunala ärenden.  
  

Rådhussalen, Mörrumssalen, Asarumssalen och Årydsalen får ej bokas för nästkommande 
år förrän i december då de politiska församlingarna antagit sin mötesagenda för 
nästkommande år. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bokar sina möten först, 
därefter nämnderna.  
 
Avgift vid hyra av: 
 

Lokal Halvdag Helg (fredag from 16:00 
till måndag 05:00) 

Vaktmästare per /h* 

Halvdag Heldag Vardag -
18:00 

Övrig tid 

Rådhussalen 500 kr 500 kr 1000 kr 415 kr 560 kr 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-06-09 Dnr: 2015/2787 

 
 

 
Årydsalen 300 kr 300 kr 600 kr 515 kr 560 kr 

 
Debiteras enligt faktisk kostnad. Avgiften avser våren 2015. 
 
 
Observera att fika inte går att beställa via kommunens försorg, vid dessa tidpunkter.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Regler för bokning av rådhusets sammanträdesrum 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Fritidsnämnden 
 
 

-�240�-



Riktlinjer - Bokning av sammanträdeslokaler i Rådhuset 

Rådhusets sammanträdeslokaler är i första hand till för att tillgodose det interna behovet, enligt 

följande. 

 Sammanträden enligt årligen fastställd sammanträdeskalender 

 Andra möten för personal och politiker i kommunhuset, ledningsmöten od. 

 Personal i verksamheterna 

 Gruppmöten för politiska partier representerade i fullmäktige och avser förberedelser för 

hantering av kommunala ärenden.  

Rådhussalen, Mörrumssalen, Asarumssalen och Årydsalen får ej bokas för nästkommande år förrän i 

december då de politiska församlingarna antagit sin mötesagenda för nästkommande år. 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bokar sina möten först, därefter nämnderna.  

Bokning av kommunens lokaler för extern verksamhet görs via medborgarkontoret enligt gällande 

taxor och avgifter för hyra av lokaler. För extern verksamhet i Rådhuset är endast Rådhussalen och 

Årydssalen bokningsbara.  

Följande gäller vid bokning och nyttjande av Rådhusets sammanträdesrum 

 Vid bokning av möteslokal i Rådhuset ska ansvarig för arrangemanget/lokalen uppges i 
bokningen.  

 Avbokning och ombokning skall ske innan mötets starttid. 

 Ansvarig tillser att mötesdeltagarna anmäler sig, hämtas och lämnas i medborgarkontoret.  

 När medborgarkontoret är stängt (kvällar/helger) släpper ansvarig in/ut de mötesdeltagare 
vilka saknar passagebehörighet (tagg) i Rådhuset. Alla in/utgångar till Rådhuset ska hållas 
låsta och får endast hållas öppna eller ställas upp under direkt tillsyn av behörig personal 
(driftservice), debiteras arrangören, enligt gällande lokaltaxa. 

 Arrangemang öppna för spontana eller planerade besök av allmänheten (t ex fullmäktige) 
hänvisas till Rådhussalen med ingång från Drottninggatan. Vid dessa arrangemang ska 
behörig personal (driftservice) närvara, för tillsyn före, under och efter mötet enligt särskild 
rutin. 

 Om en mötesarrangör saknar passagebehörighet (tagg) till Rådhuset kan tagg för personligt 
bruk kvitteras ut hos driftservice. Vid kvittens erhålls en genomgång av åtagande och ansvar. 

 Beställning från cafeterian görs i god tid på separat blankett som tillhandahålls av cafeterian.  

 Vid bokning av Rådhussalen under dagtid är det viktigt att den som nyttjar lokalen är 
medveten om att det ej är lämpligt att lägga rasttider mellan 09:00-10:00 och 14:00-15:00 då 
cafeterian inte är anpassad storleksmässigt för såväl Rådhusets personal som Rådhussalens 
gäster samtidigt.  
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