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Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-09-07  

 
 
Kommunfullmäktige 

Dagordning 
 
Nr Ärende 

1.  Information - Karlshamnsbostäder AB 
2.  Information - Karlshamn Energi AB 
3.  Kommunprogram 2015-2018 
4.  Kommunens budget för år 2016 och flerårsplan 2017-2018 
5.  Cirkulationsplats/rondell Sölvesborgsvägen - Nyemöllevägen 
6.  Revidering av taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde 
7.  Motion om utvärdering av individuella löner 
8.  Motion om inrättande av kommunal barnombudsman 
9.  Motion om ändring av gymnasienämndens beteckning 
10.  Motion om bidrag till föreningar som nattvandrar 
11.  Motion om trafiken på Erik Dahlbergsvägen 
12.  Attestförteckning för kommunfullmäktiges verksamhet 
13.  Statistikrapport enligt 16 kap 6h § i socialtjänstlagen och 28 f-g §§ 

i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
avseende kvartal 2 år 2015 

14.  Inkomna motioner september 2015 
15.  Val av nämndemän i Blekinge tingsrätt 
16.  Fyllnadsval 
17.  Entlediganden 
18.  Handlingar för kännedom september - kommunfullmäktige 
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kommun 2015-08-27 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 2015-09-07  

 
 

Information - Karlshamnsbostäder AB 
 
Sammanfattning 
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kommun 2015-08-27 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 2015-09-07  

 
 

Information - Karlshamn Energi AB 
 
 
Sammanfattning 
 

 
Förslag till beslut 
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kommun 2015-08-31 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 2015-09-07  

 
 

Gemensam debatt kommunprogrammet och budgeten 
 
Majoriteten 30 minuter. 
Övriga gruppledare 10 minuter. 
Övriga ledamöter 5 minuter. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta koalitionens förslag till kommunprogram för mandatperioden 2015-2018. 
 
Sammanfattning 
 
Koalitionen – ordföranden Per-Ola Mattsson (S), Gertrud Ivarsson (C) och Paul Hedlund 
(FP) – överlämnar förslag till Kommunprogram 2015-2018 Karlshamns kommun. 
 
Kommunprogrammet genomförs indelat i fem programområden formulerade som 
inriktningsmål som ligger till grund för mål, verksamhetsplanering och resultatuppföljning 
inom nämnder, förvaltningar och bolag: 
 

 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 
 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 

 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar avslag på koalitionens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Efter framställda propositioner på Anders Englessons yrkande och koalitionens förslag, 
finner ordföranden att kommunstyrelsen bifallit koalitionens förslag. 
 
Reservationer 
 
Emanuel Norén (M), Elin Petersson (M), Anna Kälvestam (M), Tommy Strannemalm (SD), 
Tor Billing (SD), Sara Månsson Möllergren (MP) och Anders Englesson (MP) anmäler 
reservation mot beslutet. 
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kommun 2015-08-19 Dnr: 2015/3171 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2015-08-25 178 
Kommunfullmäktige 2015-09-07  

 
 

Kommunprogram 2015-2018 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kommunprogrammet för mandatperioden 2015-2018. 
 
Sammanfattning 
 
Koalitionen – ordföranden Per-Ola Mattsson (S), Gertrud Ivarsson (C) och Paul Hedlund 
(FP) – överlämnar förslag till Kommunprogram 2015-2018 Karlshamns kommun. 
 
Kommunprogrammet genomförs indelat i fem programområden formulerade som 
inriktningsmål som ligger till grund för mål, verksamhetsplanering och resultatuppföljning 
inom nämnder, förvaltningar och bolag: 
 

 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 
 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 

 
 
Bilagor 
1 Kommunprogram 2015-2018  
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
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VÄLFÄRD OCH HÅLLBAR TILLVÄXT FÖR FRAMTIDENS KARLSHAMN
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KARLSHAMNS KOMMUN
KOMMUNPROGRAM 2015-2018

I N N EHÅLL

Koalitionens förslag till beslut ................................ ................................ ................................ .... 3
Karlshamn erbjuder god livskvalitet ................................ ................................ ........................... 4
Karlshamn är en attraktiv plats för alla ................................ ................................ ....................... 6
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter ................................ ........... 8
Karlshamn ger utr ymme för tillväxt och entreprenörskap ................................ .......................... 9
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation ................................ .............. 10

Detta kommunprogram ska utgöra det grundläggande och övergripande politiska uppdraget
för Karlshamns kommun. Programmet gäller för mandatperioden 2015 - 2018. Programmet
ska förverkliga s i nämnder, förvaltningar och bolag genom gemensamma strategier och
verksamhetsmål med indikatorer för måluppfyllelse samt budget och verksamhetsplaner
enligt det gemensamma ledningssystemet Kompass Karlshamn.
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KARLSHAMNS KOMMUN
KOMMUNPROGRAM 2015-2018

KOALI TI ON EN S FÖRSLAG TI LL BESLU T
att faststä lla kommunprogrammet för mandatperioden 2015 - 2018.

Karlshamn är en kommun som för sin framtid är beroende av hållbar tillväxt och utveckling
med stabil ekonomi, stor miljöhänsyn och socialt hänsynstagande som grund. Vi vill ha
breda lösningar för att til lsammans skapa ett mera jämlikt och jämställt samhälle, ett
samhälle där vi ges bra förutsättningar att få ett bra liv.

Det är vi tillsammans som bygger kommunen, vi som nyttjar våra olika talanger, färdigheter,
erfarenheter och kompetenser. Alla är vi i olika åldrar, har olika livserfarenheter och
förutsättningar, olika bakgrund, olika hudfärg, kön, identitet eller sexuell läggning. Vi måste
ta tillvara på varandras olikheter i utvecklingen av framtidens Karlshamn.

Vi vill skapa en kommun där människor v äljer att bo och där invånarnas öppenhet,
kompetens och stolthet är kommunens främsta tillgångar. Det handlar om framtidens
Karlshamn med ordentliga satsningar och möjligheter att driva utvecklingen framåt i positiv
anda. Vår utgångspunkt är att vi idag in te får leva på ett sätt som förstör eller försvårar för
framtida generationers möjlighet att leva ett gott liv. Insatser för att främja och förbättra
folkhälsan är av stor betydelse för utveckling av kommunen.

Vi ska bedriva en ansvarsfull ekonomisk polit ik. Medvetna underskott som tär på det egna
kapitalet får inte vara ett sätt att finansiera löpande drift. En ekonomi i balans är en
förutsättning för att åstadkomma en sund utveckling i kommunen med möjligheter att
expandera.

Mål
Kommunprogrammet genomfö rs indelat i fem programområden formulerade som
inriktningsmål som ligger till grund för mål, verksamhetsplanering och resultatuppföljning
inom nämnder, förvaltningar och bolag:

• Karlshamn erbjuder god livskvalitet
• Karlshamn är en attraktiv plats för alla
• Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
• Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
• Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation

Kommunprogrammet innebär en politik för ökad rättvisa, förbättrad välfä rd och en
ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Karlshamn den 10 augusti 2015

Per 9 Ola Mattsson Gertrud Ivarsson Paul Hedlund
SOCIALDEMOKRATERNA CENTERN FOLKPARTIET
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KARLSHAMNS KOMMUN
KOMMUNPROGRAM 2015-2018

KARLSH AM N ERBJU DER G OD LI VSKVALI TET
Att erbjuda en god livskvalitet är ett grundläggande uppdrag för kommunen. Barn och unga
har rätt till en god utbildning, de äldre till en god omsorg.

OMSORG OCH FOLKHÄLSA
Karlshamn skall erbjuda en hög kvalitet i vård och omsorg av äldre. Genom nya arbetsfor mer
och ökad samverkan höjs kvalitén. Äldre skall ges möjlighet till en rik och stimulerande
tillvaro och själva bestämma över sitt liv och sin vardag.

De äldres boendemiljöer behöver utvecklas. Befintliga bostäder och bostadsområden kan
utvecklas till tr yggt boende med tillgång till hiss, närhet till gemensamhetslokal, och annan
bostadsnära service. Mötesplatser som Träffpunkten i samverkan mellan kommun och
föreningsliv är en viktig del i många äldres vardag och sociala gemenskap. Att kunna välja
tjänste r inom ramen för kommunens omsorgsansvar är också viktigt i en modern kommun.

Folkhälsan i Karlshamns kommun visar på olikheter både vad gäller den självupplevda
hälsan och det faktiska hälsotillståndet. Folkhälsoarbetets mål är att skapa en god hälsa på
lika villkor. Genom att integrera jämlik hälsa i all politik, kan vi också bättre mäta och
analysera problem och bedöma effekterna av olika åtgärder. Alla människors möjligheter att
göra hälsofrämjande val ska stödjas av samhället. Arbetet för förbättrad f olkhälsa och ett
mer jämställt samhälle måste fortgå. Det påbörjade samarbetet med övriga kommuner och
landstinget behöver utvecklas. Olika former av frivilligverksamheter gör ett stort arbete för
människor som är utsatta på ett eller annat sätt och kommun en kan utveckla sitt stöd till
dessa.

Mycket av folkhälsoarbetet bygger på att enskilda individer känner trygghet, har en lön som
man kan försörja sig på och känner stöd av samhället när något håller på att gå fel. Det är
även viktigt att samhället kan st ödja med olika former av förebyggande arbete såsom
drogförebyggande arbete eller rådgivande insatser.

Tillgängligheten i samhället måste öka och omfatta alla grupper. De som har en
funktionsnedsättning har rätt att få stöd och hjälp för att kunna leva som andra och aktivt
kunna delta i samhället. Vi fortsätter vårt arbete tillsammans med föreningar, organisationer
och företag för att göra kommunen mer tillgänglig.

UTBILDNING
Vi vill se ett livslångt lärande där alla har tillgång till en högklassig utbildn ing genom hela
livet, från förskola till högre utbildning och folkbildning, med goda möjligheter till
kompetensutveckling och möjlighet att byta yrkesbana genom hela livet. Utbildning ska
komma människor till del efter förutsättningar och egen förmåga, var a öppen för alla och
bekostas av oss alla gemensamt.

Goda utbildningsmöjligheter förutsätter bra utbildningsmaterial och en god studiemiljö men
även god tillgång till modersmålsundervisning och elevvårdspersonal såsom skolsköterska,
kurator och fritidsled are på sin skola. Skolan ska utvecklas i takt med samhället i övrigt.
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KARLSHAMNS KOMMUN
KOMMUNPROGRAM 2015-2018

FÖRSKOLAN
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg
och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och l ärande
samt erbjuda en trygg omsorg. Förskolan ska vara öppen och tillgänglig oberoende om det
är dag eller natt, vardag eller helg.

Förskolan ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att
omsorg, utveckling och lärande bilda r en helhet. Varje barn i förskolan har rätt till en
likvärdig start i livet, oavsett familjeförhållande, ekonomisk förutsättning,
funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund. I samarbete med hemmen ska barnens
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

GRUNDSKOLAN
Karlshamn ska ha en kunskapsskola med höga resultat där varje barn ges bästa möjliga
förutsättningar att lyckas. Skolan ska aktivt bidra till att skapa livsmöjligheter för alla
människor. Vi vill ha en god pedagogtäthet i skolan. Det gynnar alla – både de som halkat
efter och de som vill springa före.

Samhället har en skyldighet att se till att varje elev får verkliga möjligheter till fullständiga
betyg. På samma sätt har eleverna en skyldighet att ta vara på de möjligheter som ges.
Sommarskola är ett bra stöd för dem som inte når målen.

GYMNASIESKOLAN
Kommunens gymnasiala utbildning har eleven i centrum och program med tydliga
inriktningar som syftar till vidare studier eller direkt till ett yrke. Alla yrk esprogram ska ha
en tydlig koppling till arbetsmarknaden som bygger på ett samarbete mellan statliga
myndigheter, kommunen, företag, offentliga arbetsgivare och fackliga organisationer. De
högskoleförberedande programmen ska ge goda förutsättningar för for tsatta studier på
högskola och universitet. Alla gymnasieutbildningar ska ha en bred och gemensam
kunskapsbas och ge behörighet till högskolan. Gymnasieskolan skall även erbjuda
lärlingsutbildning som komplement den skolförlagda yrkesutbildningen.

VUXENUT BILDNING
Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få en ny
chans på arbetsmarknaden. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft,
men också till människors frihet att forma sina egna liv. Som en del av våra insatser för att
bekämpa arbetslösheten vill vi investera i kompetensutveckling, validering, yrkesutbildning
och vuxenutbildning.

HÖGSKOLAN
En expansiv högskola och investeringar i utbildning bidrar både till att locka studenter,
invånare och nya företag till kommunen, samt ger etablerade företag möjlighet att hitta den
arbetskraft de behöver för att utveckla sina verksamheter.
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KARLSHAMNS KOMMUN
KOMMUNPROGRAM 2015-2018

KARLSH AM N ÄR EN ATTR AKTI V PLATS FÖR ALLA
Karlshamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare, företag och besökare .
Karlshamn ska vara en kommun som är bra att leva i och en kommun dit man vill flytta.
Arbete åt alla är och förblir en av våra viktigaste frågor. Stimulerande arbete, goda
möjligheter att studera eller på annat sätt förverkliga sina drömmar är viktigt fö r varje
människa och för ett jämställt och hållbart samhälle. Arbete är grunden för samhällets
välfärd, välstånd och människors personliga utveckling.

ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER
Arbetet fortsätter att erbjuda attraktiva miljöer där livskvalitet och trygghet k an kombineras
med ett bra boende, arbete och studier. För att ytterligare skapa bra tillväxtförutsättningar
för hela kommunen behövs nya bostäder och ett varierat utbud med allt från
ungdomslägenheter till bostäder för äldre. Genom aktiv planering för bost adsbyggande ska
erbjudas goda och varierande boendemiljöer i hela kommunen. Vi strävar efter rimliga
boendekostnader och hållbara energilösningar.

Grönska, skog och parker har stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa. Det
bidrar bland annat t ill människors fysiska och mentala hälsa, stimulerar barns motoriska och
kreativa utveckling och förbättrar tätorternas miljö och klimat. Möjligheter till ett aktivt
friluftsliv är en viktig förutsättning för en god folkhälsa och bidrar till kommunens
attr aktivitet.

En fortsatt satsning på en attraktiv stadskärna är en viktigt för hela kommunens utveckling
och Karlshamns regionala position. Genom aktiv samverkan med intressenter i staden skapas
goda förutsättningar för att medborgare och besökare väljer Ka rlshamn för inköp,
restaurangbesök och upplevelser.

Bra kollektivtrafik är en förutsättning för fortsatt god utveckling. För att kunna bo och leva
i kommunen och pendla till jobbet på annan ort krävs bra förbindelser. En fortsatt utveckling
av järnvägstra fiken och busstrafiken, fortsatta satsningar på väg - och cykelnät och ett
utbyggt bredbandsnät är nödvändigt. Ett utvecklat regionalt samarbete är en viktig
tillväxtfaktor.

MILJÖ OCH KLIMAT
Vår miljö och klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Kommunen har genomfört
betydande satsningar på fossilfri fjärrvärme, rötning av hushållssopor till biogas, satsningar
på grön el och utbyggnad av kollektivtrafik. En fortsatt tydlig prioriter ing av miljö och
klimatfrågorna är nödvändig. Satsningar på alternativa energikällor, energibesparingar och
ny teknik bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

De nationella och de regionala miljömålen för länet utgör grunden för arbetet, övergripande
formu lerat i generationsmålet: Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö - och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
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KARLSHAMNS KOMMUN
KOMMUNPROGRAM 2015-2018

Miljö och klimatfrågan f år ökad betydelse i samhällsplaneringen där en viktig del är arbetet
för långsiktig klimatanpassning. Möjligheter till en trygg och säker gång - och cykeltrafik är
positivt för miljö och folkhälsa och ger i många fall möjlighet att välja bort bilen.

FÖRENI NGSLIV
Föreningslivet är en del i ett demokratiskt och väl fungerande samhälle och har stor betydelse
för kommunens utveckling. Genom att aktivera invånarna bidrar föreningslivet till ökad
folkhälsa, gemenskap och stärker människors deltagande i samhället. Genom ett fördjupat
samarbete med föreningar kan nya möjligheter utvecklas för att ge invånarna möjlighet till
en meningsfull fritid. Det är självklart att kommunen ska stödja föreningslivet i hela
kommunen med bra aktivitetsstöd, ändamålsenliga lokaler s amt med personal som kan ge
råd och stöd.

BARN OCH UNGDOMAR
En meningsfull fritid under uppväxten ger en god grund för ett rikt liv i vuxen ålder. De
ideella krafterna inom föreningslivet gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera
barn och ung a. Många barn och ungdomar får i föreningen en trygg social gemenskap. De
lär sig att respektera och umgås med andra människor, också mellan generationer och över
kulturella och etniska gränser. Därför vill vi särskilt stärka barns och ungdomars tillgång t ill
kultur, idrott och annan föreningsverksamhet och ge denna bra förutsättningar att verka.

IDROTT
Möjlighet till spontanidrott och motion ska finnas i människors närområde. För oss är det
självklart att idrotten skall vara öppen för alla oberoende av so ciala, kulturella eller
ekonomiska förutsättningar.

KULTURLIV
Ett rikt kulturliv är en viktig del av vår välfärd och har stor betydelse för vår kommuns
attraktivitet. Karlshamn är en kulturell mötesplats med sitt rika utbud av konst, teater och
musikupple velser. Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra är också att skapa
förutsättningar för ett levande och demokratiskt samhälle.

I Karlshamn finns goda förutsättningar för en vidareutveckling av ett redan bra kulturliv
genom våra kulturinstitutione r och genom stöd till och samverkan med föreningar. Alla
oberoende av inkomst ska kunna ta del av och vara delaktig i samhällets kulturutbud.
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KARLSHAMNS KOMMUN
KOMMUNPROGRAM 2015-2018

KARLSH AM N PRÄGLAS AV I N FLYTAN DE,
DELAKTI GH ET OCH LI KA MÖJLI GH ETER
Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidar iskt samhälle är rätten till ett arbete som man
kan försörja sig på.

Kvinnor och män ska ha samma frihet och självständighet, samma möjligheter, rättigheter
och skyldigheter och samma makt att forma sina liv. Kvinnor har sämre möjligheter att
utvecklas i arbetet och göra karriär. För att alla som vill ska få möjlighet att arbeta heltid
måste utbudet av heltidsanställningar öka och arbetsmarknaden bli mer jämställd. Särskilda
insatser behöver göras för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Vi vill skapa en integrationspolitik som frigör den enskildes initiativkraft istället för att skapa
passivitet och bidragsberoende. Jobb och språk hänger ihop och är viktiga nycklar till
integration. Det ska inte gå att sortera bort den som har en annan bakgrund. För nyanlända
är det svårt att veta hur vår kultur fungerar och vad som förväntas. Det kan vara allt från det
som vi anser vara de enklaste saker till hur man söker arbete eller bostad.

Möjligheten att vara med och påverka i stort och smått är v iktigt för att vi ska må bra och
känna tillfredställelse i livet. Vi kommer därför att utveckla arbetet med medborgardialog
samt fortsätta arbetet med kunskapsuppbyggnad för ett hållbart samhälle. Vi vill särskilt
stärka barns och ungas demokratiska deltag ande och inflytande samt förbättra
förutsättningarna för deltagande, delaktighet och socialt stöd för såväl äldre som för personer
med funktionsnedsättning.
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KARLSH AM N GER U TRYM M E FÖR TI LLVÄXT OCH
EN TREPRENÖRSKAP
Karlshamn ska ha ett bra företagsklimat dä r företag utvecklas, nya verksamheter vill etablera
sig, idéer förverkligas och nya arbetstillfällen skapas. Näringspolitiken grundas på
långsiktighet, uthållighet och förtroendefullt samarbete. Karlshamn håller en hög
servicenivå med tydliga kontaktvägar och konstruktiv dialog såväl från kommunens som
från samverkande myndigheters sida.

Fler verksamheter och därmed flera jobb till kommunen är viktigt för en långsiktig
utveckling. Kommunen bör på ett aktivt sätt stödja befintliga verksamheter och
nyetabler ingen av nya företagsformer som bidrar till utveckling av kommunen.

Vi vill stödja målsättningen och framväxten av det som sker på NetPort Science Park, vilket
ger en spridning av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, forskning och andra
innovationsfr ämjande åtgärder, främst genom att initiera och delta i forskningsprojekt med
lokala, nationella och internationella partners och finansiärer.

NetPort Science Park är en innovativ plats för högskola och företag inom Digitala medier,
Energi och Intelligent logistik/ITS. NetPort ska främja samverkan mellan näringsliv,
högskola och offentlig verksamhet, vilket skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk
tillväxt och samhällsutveckling i kommunen och i regionen. Den utbyggnad som nu planeras
på Östra Piren är ett viktigt steg i att fortsätta utveckla, stärka och stödja näringslivet i
kommunen.

Karlshamns hamn och Logistik Karlshamn gör Karlshamn till en nationell och internationell
knutpunkt för transporter, omlastning och är en viktig faktor för fortsatt tillväxt i kommunens
näringsliv. Ett fortsatt arbete görs för genomförande av Sydostlänken, en framtida järnväg
från Karlshamn via Olofström/Älmhult till södra stambanan med stor betydelse för
godsflöden till hamnen.

Utvecklingsmöjligheterna för landsbygd en är stora och vi anser att med ett fortsatt samarbete
mellan kommun, föreningar och organisationer kommer stora möjligheter att skapas för
tillväxt, entreprenörskap och boende.

Kusten och skärgården tillhör ett av Karlshamns viktigaste naturområden. Den har en hög
grad av biologisk mångfald, natur - och kulturvärden men också stora upplevelsevärden.
Väggaområdet har goda utvecklingsmöjligheter och skulle kunna ge både Karlshamnare och
turister ytterligare mervärden.

Inom skärgården finns möjligheter att fortsätta utveckla naturturismen och samtidigt bevara
de unika förhållandena som finns. Karlshamns kommun har varit en aktiv part i bildandet av
biosfärområdet Blekinge Arkipelag och här ser vi möjligheter för att skärgården utvecklas
och arbetstillfällen skapas.
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KARLSH AM N S KOM M U N ÄR EN EFFEKTI V OCH
I N N OVATI V ORGANI SATI ON
Karlshamns kommun ska vara en attraktiv och aktiv arbetsgivare för att framgångsrikt kunna
rekrytera och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en god arbetsplats, där den
engagerad e medarbetaren ska kunna utveckla sig själv och känna att det finns möjligheter
till inflytande. Olika arbetstidsmodeller ska utvecklas efter enheternas förutsättningar och
behov.

Utbildning är en viktig byggsten i vår politik. För att kunna ge en bra ser vice till
kommuninvånarna och skapa utvecklingsmöjligheter för de som arbetar i kommunen ska vi
ge goda möjligheter till vidareutbildning inom sitt yrke. Ohälsotalet och sjukfrånvaron ska
minska samt arbetsplatserna och arbetsorganisationen ska utformas så att de främjar god
hälsa.

Tillsvidareanställning på heltid, med möjlighet till deltid, ska vara den grundläggande
anställningsformen. Kopplingen till arbetsinsats, utbildning och ansvar ska vara tydlig i
lönepolitiken. Lönesättningen ska vara tydlig, rät tvis och jämställd.

De kommunala bolagen utgör en viktig del av den kommunala verksamheten och bidrar
positivt till genomförandet av de uppsatta målen att utveckla Karlshamn. Bolagen ska därför
vara kommunalt ägda och aktivt delta i att fullgöra de av kommunfullmäktige satta målen.
Kommunens bolag, nämnder, styrelse och kommunförbund är verktyg för att genomföra vår
politik.

Genom att kommunen ställer tydliga ekologiska och sociala krav vid investering och
upphandling påverkas miljöutvecklingen och vil lkoren för de som producerar de varor och
tjänster som kommunen nyttjar.
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kommun 2015-08-28 Dnr: 2015/1354 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-09-07  
 

Kommunens budget för år 2016 och flerårsplan 2017-2018 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa mål och budget för 2016, innefattande verksamhetsmål och indikatorer samt 
driftinvesterings-, resultat- och finansieringsbudget, som kommunens Mål och Budget 
2016 och flerårsplan för 2017 och 2018 
 
Fastställd resultatnivå är för år 
2016 8 173 tkr 
2017 2 264 tkr 
2018     966 tkr 
 
Fastställda nettoinvesteringar är för år 
2016 53 164 tkr 
2017             227 295 tkr 
2018             320 720 tkr 
 
att fastställa oförändrad skattesats (22,21 kr) för år 2016 
 
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod från och 
med 2016 
 
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga detta dokument, ”Mål och 
budget 2016 och flerårsplan 2017-2018”, med verksamhetsmålen och indikatorerna 
 
att ge ekonomikontoret i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt 
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och omför-
delning av löneökningsanslag. 
 
Sammanfattning 
 
Koalitionen – ordföranden Per-Ola Mattsson (S), Gertrud Ivarsson (C) och Paul Hedlund 
(FP) – överlämnar förslag till Mål och budget 2016 med flerårsplan för 2017-2018. 
 
Budgetförslag har även inkommit från Moderaterna och Vänsterpartiet. 
 
Beslutsunderlag 
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Bilagor 
1 Budget 2016 20150825.pdf 
2 Vänsterpartiets budgetförslag 2016.xlsx 
3 Vänsterpartiets budgetförslag för 2016.pdf 
4 Budget sammanställning M16.xlsx 
5 Moderaternas budget för 2016.doc 
6 CSG protokoll 
7 Skrivelse från kommunfullmäktiges 

presidium angående budget för revisorerna 
år 2016 och flerårsplan 2017-2018 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Ekonomichefen 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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Kommunprogrammet utgör det grundläggande politiska uppdraget för Karlshamns kommun 
under innevarande mandatperiod. Utifrån Kommunprogrammet ska kommunfullmäktige 
besluta om Mål och budget med verksamhetsmål och indikatorer för det kommande 
verksamhetsåret.  

Detta dokument, ”Mål och budget 2016 med flerårsplan 2017-2018”, med 
verksamhetsmålen och indikatorerna ska förverkligas i nämnder, förvaltningar och bolag. 
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KOALI TI ON EN S FÖRSLAG TI LL BESLU T
att fastställa mål och budget för 2016, innefattande verksamhetsmål och indikatorer samt drift-
investerings-, resultat- och finansieringsbudget, som kommunens Mål och Budget 2016 och
flerårsplan för 2017 och 2018

Fastställd resultatnivå är för å r
2016 8 173 tkr
2017 2 264 tkr
2018 966 tkr

Fastställda nettoinvesteringar är för år
2 016 53 164 tkr
2017 227 295 tkr
2018 320 720 tkr

att fastställa oförändrad skattesats (22,21 kr) för år 2016

att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod från och med
2016

att  ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga detta dokument, ”Mål och budget
2016 och flerårsplan 2017- 2018”,  med verksamhetsmål en och indikatorer na

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

Karlshamn den 10 augusti 2015

Per-Ola Mattsson Gertrud Ivarsson Paul Hedlund
SOCIALDEMOKRATERNA CENTERN FOLKPARTIET
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KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL 
OCH INDIKATORER 2016 
Enligt Kompass Karlshamn, kommunens ledningssystem för arbetet med styrning, uppföljning 
och kvalitetsutveckling (KF 2014-06-16 § 90) ska styrsignalerna från Kommunfullmäktige 
hållas samman i styrkedjan från KF inriktnings- och verksamhetsmål till nämndernas mål och 
enheternas verksamhetsplaner.  

KOMMUNPROGRAM 
KF fattar 2015-09-07 beslut om kommunprogram för perioden 2016-2018. 
Kommunprogrammet utgör det grundläggande politiska uppdraget för Karlshamns kommun 
under innevarande mandatperiod. Programmet omsätts i nämnder, förvaltningar och bolag 
genom gemensamma strategier och verksamhetsmål med indikatorer för måluppfyllelse samt 
budget och verksamhetsplaner enligt det gemensamma ledningssystemet Kompass Karlshamn. 

Kommunprogrammet är indelat i fem programområden formulerade som inriktningsmål som 
ligger till grund för mål, verksamhetsplanering och resultatuppföljning inom nämnder, 
förvaltningar och bolag: 

 Karlshamn erbjuder god livskvalitet
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla
 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation

KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL OCH INDIKATORER 
Beslut av KF 7/9 2015 i samband med antagande av Mål och Budget 2016-2018 

Under respektive inriktningsmål redovisar kommunfullmäktige sina årliga verksamhetsmål 
som beslutas i samband med antagande av Mål och Budget för kommande år. 

Detta dokument innehåller Kommunfullmäktiges verksamhetsmål och indikatorer för 
budgetåret 2016. Indikatorerna syftar till att ge KF nödvändig information om verksamheten 
och ger samtidigt verksamheterna tydliga styrsignaler avseende vilka resultat som förväntas 
uppnås.  

Merparten av indikatorerna bygger på redan existerande informationskällor. För varje indikator 
finns ett förslag till indikatorsnivå för 2016. Indikatorsnivån är det politiska målet för 2016 och 
ska vara en realistisk förväntan utifrån tilldelad budget. Utifrån Indikatorsnivån kommer KF 
kunna följa upp om verksamheterna skapar förväntade resultat eller inte.  
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INRIKTNINGSMÅL 1:  
KARLSHAMN ERBJUDER GOD LIVSKVALITET 
Att erbjuda en god livskvalitet för alla åldrar är ett grundläggande uppdrag för kommunen. Barn 
och unga har rätt till en god utbildning, de äldre till en god omsorg. 
 
UTBILDNING 
Vi vill se ett livslångt lärande där alla har tillgång till en högklassig utbildning genom hela livet, 
från förskola till högre utbildning och folkbildning, med goda möjligheter till 
kompetensutveckling och att byta yrkesbana genom hela livet. Utbildning ska komma alla 
människor till del och vara öppen för alla. 
 
Goda utbildningsmöjligheter förutsätter bra utbildningsmaterial och en god och trygg 
studiemiljö men även god tillgång till modersmålsundervisning och elevvårdspersonal. Skolan 
ska utvecklas i takt med samhället i övrigt därför satsar kommunen så att varje elev har en egen 
elevdator för sitt skolarbete. 
 
FÖRSKOLAN 
Vår förskola ska vara modern och tillgänglig för alla oberoende om det är dag eller natt, vardag 
eller helg. Varje barn i förskolan har rätt till en likvärdig start i livet, oavsett familjeförhållande, 
ekonomisk förutsättning, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund. Under 2016 utreds 
behovet av fler förskolor som erbjuder dygnet-runt verksamhet. Vi fortsätterutbyggnaden av 
förskolor. Under 2016 påbörjas byggnation i Mörrum och förberedelser för nybyggnation i 
Karlshamn. 
 
GRUNDSKOLAN 
Karlshamn ska ha en skola med höga resultat där varje barn ges bästa möjliga förutsättningar 
att lyckas. Vi vill ha en god pedagogtäthet i skolan, det gynnar alla. Samhället har en skyldighet 
att se till att varje elev får verkliga möjligheter till fullständiga betyg. På samma sätt har eleverna 
och deras vårdnadshavare en skyldighet att ta vara på de möjligheter som ges. Arbetet för att 
varje individ ska lyckas i skolan fortsätter och här kommer ett ökat samarbete mellan BUS-
nämnden och Gymnasienämnden att utvecklas. 
 
Förändringar inom skolstrukturen i Mörrum fortsätter för att vi ska få en så effektiv skol-
organisation som möjligt. 
 
GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN 
Kommunens gymnasiala utbildning har eleven i centrum och program med tydliga inriktningar 
som syftar till vidare studier eller till ett yrke. Vi ska sätta fokus på yrkesprogrammens koppling 
till arbetsmarknadens behov. 
 
Under 2016 förbereds för ombyggnad och renovering av Väggaskolans H- och F- hus och vi 
gör satsningar för att gymnasiesärskolan ska flytta till Väggaskolan. 
 
VUXENUTBILDNING 
Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig vidare och för att förse 
arbetsmarknaden med välutbildad arbetskraft. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och 
konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. 
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Som en del av våra insatser för att bekämpa arbetslösheten vill vi investera i kompetens-
utveckling, validering, yrkesutbildning och vuxenutbildning. Vuxenutbildningens koppling till 
arbetsmarknadens behov ska öka och utveckling av ett större samarbete med arbetslivet ska 
påbörjas. 
 
HÖGSKOLAN 
Samarbetet med BTH och andra utbildningsanordnare för att bl.a. öka antalet nya företag till 
kommunen samt ge etablerade företag möjlighet att hitta den arbetskraft de behöver för att 
utveckla sina verksamheter kommer att öka under 2016. De högre utbildningarna är viktiga för 
kommunen och för att säkerställa tillgången av välutbildad personal. 
 
OMSORG OCH FOLKHÄLSA 
Karlshamn skall erbjuda en hög kvalitet i vård och omsorg. Genom nya arbetsformer och ökad 
samverkan höjs kvalitén. Äldre ska ges möjlighet till en rik och stimulerande tillvaro och själva 
bestämma över sitt liv och sin vardag. 
 
De äldres boendemiljöer ska utvecklas. Kommunen ska ta initiativ till samarbete med 
fastighetsägare så befintliga bostäder och bostadsområden utvecklas till tryggt boende. Fortsatt 
utveckling av mötesplatser mellan kommun och föreningsliv kommer att vara prioriterat. Under 
2016 ska byggnation av 20 nya lägenheter för särskilt boende påbörjas i Mörrum. 
 
Folkhälsoarbetets mål är att skapa en god hälsa på lika villkor. Det påbörjade samarbetet med 
övriga kommuner och landstinget ska utvecklas under 2016. Tillsammans med föreningslivet 
ska vårt rika utbud av aktiviteter och upplevelser utvecklas ytterligare. 
 
Under 2016 ska vi fördjupa det drogförebyggande arbete. 
 
Tillgängligheten i samhället ska omfatta alla. Vi fortsätter vårt arbete tillsammans med 
föreningar, organisationer och företag för att göra kommunen mer tillgänglig.  
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Indikatorer 2012 2013 2014 2015 
Ind.nivå 
2016 

Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning 

Andel personer beroende av ekonomiskt 
bistånd i förhållande till befolkningen i 
kommunen 

3,0 % 3,2 %   3,1 %      3,0 % 3,0 % 

Arbetslöshet bland ungdomar. Långsiktigt mål 
är att halvera ungdomsarbetslösheten från år 
2013 (28,7 %) till år 2017 (14,4 %) 

- 28,7 % 25,4 % 23,0 % 19 % 

Andel gymnasieelever som är etablerade på 
arbetsmarknaden eller studerar två år efter 
avslutad gymnasieutbildning (SCB och 
Skolverket, Öppna jämförelser) 

70,1 % 64,8 % 59,8 % 65 % 67 % 

Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas 

Andel behöriga elever till något nationellt 
program på gymnasiet (KKIK, Skolverket, 
Öppna jämförelser) 

84,1 % 87,0 % 87,5 % 89 % 90 % 

Andel elever som fullföljer 
gymnasieutbildningen i kommunen inom fyra 
år (KKIK, Skolverket, Öppna jämförelser) 

84 % 82 % 81,9 % 83 % 85 % 

Skillnaden mellan kvinnor och män av andel 
elever som fullföljer gymnasieutbildningen i 
kommunen inom 4 år (KKIK, Skolverket, 
Öppna jämförelser) 

- -  - 
Fastställs 
av KF i 
april 2016 

Minskning 
mot 2015 

Skillnad mellan kvinnor och män av andel 
behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (KKIK, Skolverket, Öppna 
jämförelser) 

- - - 
Fastställs 
av KF i 
april 2016 

Minskning 
mot 2015 

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

Fastställs 
av KF i 
april 2016 

Ind.nivå 
sätts efter 
undersökn
2014-15 

Verksamhetsmål 1:3 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård 

Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med 
sitt särskilda boende (Index 
Brukarundersökning ”Så tycker de äldre om 

äldreomsorgen”) 

85 % 85 % 87 % 88 % 90 % 

Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med 
sin hemtjänst  
(Index Brukarundersökning ”Så tycker de äldre 

om äldreomsorgen”) 

91 % 90 % 91 % 92 % 93 % 

Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende 
(index, KKIK. Andel av maxpoäng ) 89 % 89 % 88 % 90 % 91 % 
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2012 2013 2014 2015 
Ind.nivå 
2016 

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga 

Andel av medborgarna som känner sig trygga i 
kommunen (KKIK-index skala 1-100) 55 57 62 60 63 

Anmälda brott per 100 000 invånare 11 277 12 427 10 
566 

Fastställs 
av KF i 
april 
2016 

10 000 

Invånare 16-84 år med låg tillit till andra, andel 
% 31 % 30 % 29 % 

Fastställs 
av KF i 
april 
2016 

27 % 

Andel elever som uppger att de känner sig 
trygga i skolan.  
(Öppna jämförelser. Mäts i årskurs 3, 5 och 8) - - - 93 % 95 % 

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor 

Alkohol- och droganvändandet bland unga 
(ungdomsenkät) 
Andel av de som svarat som druckit alkohol årskurs 7 
- Pojkar
- Flickor

Andel av de som svarat som druckit alkohol årskurs 8 
- Pojkar
- Flickor

Andel av de som svarat som druckit alkohol årskurs 9 
- Pojkar
- Flickor

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

17,0 % 
13,0 % 

29,6 % 
35,3 % 

46,5 % 
50,0 % 

Minskning 
med 10 % 

Minskning 
med 10 % 

Minskning 
med 10 % 

Alkohol- och droganvändandet bland unga 
(ungdomsenkät) 
Andel av de som svarat som använt narkotika årskurs 7 
- Pojkar
- Flickor

Andel av de som svarat som använt narkotika årskurs 8 
- Pojkar
- Flickor

Andel av de som svarat som använt narkotika årskurs 9 
- Pojkar
- Flickor

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1,0 % 
0 ,0% 

3,8 % 
7,3 % 

10,4 % 
6,5 % 

Minskning 
med 10 % 

Minskning 
med 10 % 

Minskning 
med 10 % 
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 2012 2013 2014 2015 
Ind.nivå 
2016 

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor forts. 

Alkohol- och droganvändandet bland unga 
(ungdomsenkät) 
Andel av de som svarat som röker tobak årskurs 7 
- Pojkar 
- Flickor 

Andel av de som svarat som röker tobak årskurs 8 
- Pojkar 
- Flickor 

Andel av de som svarat som röker tobak årskurs 9 
- Pojkar 
- Flickor 

 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 
3,7 % 
0,0% 
 
 
5,8 % 
7,0 % 
 
 
13,4 % 
20,7 % 

 
 
 
Minskning 
med 10 % 
 
 
Minskning 
med 10 % 
 
 
Minskning 
med 10 % 

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta 
hushåll (Undersökning Rädda barnen) 9,9 % Ännu ej 

känt 
Ännu 
ej känt 

Minskning 
mot 2014 

Minskning 
mot 2015 

Invånare 16-84 år med bra självskattat 
hälsotillstånd, andel % 
(Kolada, hållbar utveckling) 

72 % 70 % 69 % 
Fastställs 
av KF i 
april 2016 
 

72 % 

 

Verksamhetsmål 1:6 Kommuninvånare och besökare tar del av ett  
rikt och spännande utbud av aktiviteter och upplevelser 

Nöjd medborgare Index – Kultur (SCB, mäts 
vartannat år, betygsindex från 0-100) - 71 - 75 - 

Turismomsättningen i Karlshamn (tkr) 579 
930  529 834  - + 5 % +5 % 

Andel av barn och ungdomar som under skoltid 
tar del av de kulturaktiviteter som 
kulturenheten erbjuder. (egen undersökning) 
 

- - -  
Fastställs 
av KF i 
april 2016 

Ind.nivå 
enligt 
utfall 2015 
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INRIKTNINGSMÅL 2:  
KARLSHAMN ÄR EN ATTRAKTIV PLATS FÖR ALLA 
Karlshamn ska vara en attraktiv plats för både invånare, företag och besökare. Karlshamn ska 
vara en kommun som är bra att leva i och dit man vill flytta. Arbete åt alla är och förblir en av 
våra viktigaste frågor. Stimulerande arbete, goda möjligheter att studera eller på annat sätt 
förverkliga sina drömmar är betydelsefull för varje människa och för ett jämlikt och hållbart 
samhälle. Arbete är grunden för samhällets välfärd, välstånd och människors personliga 
utveckling. 
 
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER 
Genom aktiv planering för bostadsbyggande ska erbjudas goda, varierande och trygga 
boendemiljöer i hela kommunen. Planläggningstakten av mark för bostäder ska öka och 
framtagande av detaljplaner kommer att prioriteras.  
 
Grönska, skog och parker har stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa. 
Kommunen ska fortsätta att satsa på en attraktiv stadskärna, vilket är viktigt för hela 
kommunens utveckling och Karlshamns regionala position. Genom aktiv samverkan med 
intressenter i kommunen skapas goda förutsättningar för att medborgare och besökare väljer 
Karlshamn för inköp, restaurangbesök och upplevelser. 
För att kunna bo och leva i hela kommunen och pendla till jobbet krävs bra förbindelser. Under 
2016 fortsätter arbete för ökat nyttjande av kollektivtrafik, att fler kommuninnevånare går och 
cyklar samt att vi skapa större möjligheter att vara med i bilpooler. Andelen medborgare och 
arbetsställen som har tillgång till bredband med minst 100 Mb/s ska kraftigt öka under 2016 för 
att vi ska nå de nationella målen att 90 % har tillgång till bredband med minst 100 Mb/s år 2020. 
 
MILJÖ OCH KLIMAT 
Vår miljö och klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Kommunen har genomfört 
betydande satsningar på fossilfri fjärrvärme, rötning av hushållssopor till biogas, satsningar på 
grön el och utbyggnad av kollektivtrafik. En fortsatt tydlig prioritering av miljö och 
klimatfrågorna är nödvändig.  Satsningar på alternativa energikällor, energibesparingar och ny 
teknik bidrar till minskade koldioxidutsläpp och bättre hälsa. 
 
De nationella och de regionala miljömålen för länet utgör grunden för arbetet, övergripande 
formulerat i generationsmålet: Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
 
KULTUR, IDROTT OCH FÖRENINGSLIV 
Föreningslivet är en del i ett demokratiskt och väl fungerande samhälle och har stor betydelse 
för kommunens utveckling. Föreningslivet bidrar till ökad folkhälsa, gemenskap och stärker 
människors deltagande i samhället. Genom ett fördjupat samarbete med föreningar ska nya 
möjligheter utvecklas för att ge invånarna möjlighet till en meningsfull fritid. Det är självklart 
att kommunen ska stödja föreningslivet i hela kommunen med bra aktivitetsstöd, 
ändamålsenliga anläggningar samt med personal som kan ge råd och stöd. 
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Möjlighet till spontanidrott, motion och kulturupplevelser ska finnas i människors närområde 
och idrotten och kulturen ska vara öppen för alla oberoende av sociala, kulturella eller 
ekonomiska förutsättningar. 

Ett rikt kulturliv är en viktig del av vår välfärd och har stor betydelse för vår kommuns 
attraktivitet. Karlshamn är en kulturell mötesplats med sitt rika utbud av konst, teater och 
musikupplevelser. Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra är också att skapa 
förutsättningar för ett levande och demokratiskt samhälle. 

I Karlshamn finns goda förutsättningar för en vidareutveckling av ett redan bra kulturliv genom 
våra kulturinstitutioner och genom stöd till och samverkan med föreningar. Alla oberoende av 
inkomst ska kunna ta del av och vara delaktig i samhällets kulturutbud. Vi vill särskilt stärka 
barns och ungdomars tillgång till kultur, idrott och annan föreningsverksamhet och ge denna 
bra förutsättningar att verka. 
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Indikatorer 2012 2013 2014 2015 
Ind.nivå 

2016 
Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för ett 
växande näringsliv och en attraktiv och hållbar livsmiljö 
Nöjd medborgarindex - Gator och vägar (SCBs 
medborgarundersökning som genomförs vartannat 
år, betygsindex från 0-100) 

- 60 - 61 - 

Andel arbetsställen som har tillgång till minst 100 
Mb/s bredband. Långsiktigt mål är att år 2020 ska 
90 % ha tillgång. 
(Egen undersökning + Länsstyrelsen Blekinge) 

- - 27,4 % 
Undersök-
ning ej 
gjord 

50 % 

Andel av befolkningen som har tillgång till minst 
100 Mb/s bredband. Långsiktigt mål är att år 2020 
ska 90 % ha tillgång. 
(Egen undersökning + Länsstyrelsen Blekinge) 

- - 39,9 % 
Undersök-
ning ej 
gjord 

50 % 

Kommunens förmåga att tillgodose behov av mark 
vid nyetableringar och expansion av befintliga 
verksamheter 
(egen undersökning) 

- - Nytt 
mått 90 % 90 % 

Verksamhetsmål 2:2 Det finns levande, attraktiva och 
ändamålsenliga bondemiljöer för alla 
Förmåga att tillgodose behov av mark och tomter för 
bostadsändamål utifrån rådande efterfrågan - - - 90 % 90 % 

Andel antagna detaljplaner som främjar blandstad - - - 
Fastställs 
av KF i 
april 2016 

100 % 

Medborgarens syn på Karlshamn som en plats att bo 
och leva på (betygsindex från 0-100) 63 63    66 65 67 

Verksamhetsmål 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart 

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, 
ton CO2-ekv/inv.  6,63 Ännu ej 

känt 
Ännu 
ej känt 

Minskning 
med 10% 

Minskning 
med 10% 

Användande av kollektivtrafik (alternativ för mätning 
ska tas fram) - - - 

Fastställs 
av KF i 
april 2016 

Ind.nivå 
sätts efter 
mätning 

Användande av gång/cykelvägar (alternativ för 
mätning ska tas fram) - - - 

Fastställs 
av KF i 
april 2016 

Ind.nivå 
sätts efter 
mätning 

Ren luft (egen mätning görs, indikatorsnivå ska tas 
fram) - - - 

Fastställs 
av KF i 
april 2016 

Ind.nivå 
sätts efter 
mätning 

God vattenstatus (index baserat på 
Vattenmyndighetens data) - - - 

Fastställs 
av KF i 
april 2016 

Ind.nivå 
sätts efter 
mätning 
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INRIKTNINGSMÅL 3:  
KARLSHAMN PRÄGLAS AV INFLYTANDE, 
DELAKTIGHET OCH LIKA MÖJLIGHETER 
Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt Karlshamn är möjligheten till egenförsörjning, 
delaktighet och inflytande. Vi måste ta tillvara på varandras olikheter och få alla känna sig väl 
bemötta och välkomna. Därför ska åtgärder initieras och förstärkas för att påverka såväl 
värderingar och attityder som beteenden i syfte att minska diskriminering. Kvinnor och män 
ska ha samma frihet och självständighet, samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och 
samma makt att forma sina liv.  
 
Möjligheten att vara med och påverka i stort och smått är viktigt för att vi ska må bra och känna 
tillfredställelse i livet. Vi kommer därför att utveckla arbetet med medborgardialog samt 
fortsätta arbetet med kunskapsuppbyggnad för ett hållbart samhälle. Vi ska särskilt stärka barns 
och ungas demokratiska deltagande och inflytande samt förbättra förutsättningarna för 
deltagande, delaktighet och socialt stöd för såväl äldre som för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Ett första, konkret, steg för ökat medborgarinflytande är en medborgarundersökning över vilken 
service som ska finnas på torget i Karlshamn och i vilken omfattning. 
 
Kommunen ska påbörja ett arbete för att förbättra integrationspolitiken som frigör den enskildes 
initiativkraft samt göra särskilda insatser för personer som har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden. 
 

Indikatorer 2012 2013 2014 2015 
Ind.nivå 

2016 
Verksamhetsmål 3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har 
inflytande över kommunens utveckling och service 

Företagens sammanfattande omdöme om 
kommunens service för företagen (Index 0-100, 
KKIK, Insikt) 

- 73 
Ingen 
mätning 
2014 

75 77 

Kommunens förmåga att involvera 
medborgarna att delta i kommunens utveckling 
(Index % av maxpoäng, KKIK) 

46 % 40 % 59 % 65 % 70 % 

 

Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna ges lika  
möjligheter och rättigheter i samhället 
Kvalitén i kommunens webbinformation till 
medborgarna (Index % av maxpoäng, KKIK) 74 % 78 % 77 % 80 % 82 % 

Fördelning av föreningsbidrag till olika 
föreningar, köns- samt åldersfördelning (egen 
mätning, indikatorsnivå ska tas fram) 

- - - 
Fastställs 
av KF i 
april 2016 

Ind.nivå 
sätts efter 
framtagen 
mätmetod 

Kommunens lokaler som uppfyller kriterier för 
tillgänglighet - - - 

Fastställs 
av KF i 
april 2016 

Ind.nivå 
sätts efter 
framtagen 
mätmetod 

  

-�35�-



 
 
 
 
  
 

 
 - 15 - 

 

INRIKTNINGSMÅL 4:  
KARLSHAMN GER UTRYMME FÖR  
TILLVÄXT OCH ENTREPRENÖRSKAP 
Entreprenörskap och företagande hänger nära samman. Entreprenörskap handlar om att 
utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer till något värdeskapande. Värdet kan skapas i 
företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. 
 
För att klara jobben behöver Karlshamn ett starkt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag 
som på små och medelstora företag eller kooperativ verksamhet. Vi ska ta tillvara växtkraften 
i entreprenörskap och företagande. 
 
Näringspolitiken ska grundas på långsiktighet, uthållighet och förtroendefullt samarbete vilket 
ger bra förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling. För att stärka 
förutsättningarna för redan etablerade verksamheter eller verksamheter som vill etablera sig i 
Karlshamn kommer kommunen öka samarbetet med arbetslivet för att säkra behovet av 
nödvändig kompetens. 
 
Att få fler verksamheter och därmed flera jobb till kommunen är viktigt för en långsiktig 
utveckling. Därför ska kommunen fortsätta stödja befintliga verksamheter och etableringen av 
nya företagsformer som bidrar till utveckling av kommunen. 
 
Utvecklingsmöjligheterna för landsbygden i Karlshamn är stora och med fortsatt engagemang 
och samarbete kan skapas stora möjligheter för tillväxt och entreprenörskap. 
 

Indikatorer 2012 2013 2014 2015 
Ind.nivå 

2016 
Verksamhetsmål 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning 

Förvärvsintensitet i Karlshamn - 76 % - 
Fastställs 
av KF i 
april 2016 

77 % 

 

Verksamhetsmål 4:2 Arbetsmarknaden har tillgång till nödvändig kompetens 

Tillgång till kompetens (Företagsklimat – 
svenskt näringsliv) - - 

Ingen 
mätning 
2014 

Fastställs 
av KF i 
april 2016 

Ind.nivå 
sätts efter 
mätning 

 

Verksamhetsmål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap 

Nystartade företag per 1 000 invånare   3,8 
Fastställs 
av KF i 
april 2016 

4,0 

Netto nystartade och avslutade företag - - - 
Fastställs 
av KF i 
april 2016 

Ind.nivå 
sätts efter 
mätning 

Deltagande i UF, andel av hur många som 
har möjlighet att delta, % 
 

- - - 
Fastställs 
av KF i 
april 2016 

Ind.nivå 
sätts efter 
första 
undersök-
ning 
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INRIKTNINGSMÅL 5: KARLSHAMNS KOMMUN ÄR 
EN EFFEKTIV OCH INNOVATIV ORGANISATION 
Karlshamns kommun ska vara effektiv, innovativ och ha en ekonomi i balans. En ekonomi i 
balans är en förutsättning för att åstadkomma en sund utveckling i kommunen med möjligheter 
att möta framtiden. 
 
För att lyckas i uppdraget ska samordning och samarbete mellan kommunens nämnder, 
verksamheter och bolag vara A och O. Kommunens samtliga verksamheter ska kontinuerligt 
ompröva och utveckla sina verksamheter utifrån uppdraget och omvärldens krav och 
förväntningar.  
 
Kommunen ska vara en god arbetsplats, där den engagerade medarbetaren ska kunna och ska 
uppmuntras att utveckla sig själv och känna att det finns möjligheter till inflytande. Olika 
arbetstidsmodeller ska utvecklas efter de förutsättningar och behov som finns. 
 
Ohälsotalet och sjukfrånvaron ska minska samt arbetsplatserna och arbetsorganisationen ska 
utformas så att de främjar god hälsa. Tillsvidareanställning på heltid, med möjlighet till deltid, 
ska vara den grundläggande anställningsformen. Kopplingen till arbetsinsats, utbildning och 
ansvar ska vara tydlig i lönepolitiken. Lönesättningen ska vara tydlig, rättvis och jämställd. 
 
Kommunen ska ha tydliga ekologiska och sociala krav vid investering och upphandling för att 
påverka miljöutvecklingen och villkoren för de som producerar de varor och tjänster som 
kommunen nyttjar. 
 

Indikatorer 2012 2013 2014 2015 Ind.nivå 
2016 

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

Sjukfrånvaro dagar/anställd 19,4 21,3 24,0 21,3 
Samma nivå 
som 2013: 
21,3 

Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid, 
kommunalt anställda % 
- Karlshamn 
- Jämförbara kommuner 

befolkningsmässigt 
- Jämförbara kommuner tätbefolkad 

region 

 
 
5,7 % 
5,4 % 
5,2 % 

 
 
6,2 % 
5,9 % 
5,6 % 

 
 
7,1 % 
6,2 % 
6,0 % 

 
 
Fastställs av 
KF i april 
2016 

Samma nivå 
som 2013:     
6,2 % 

Antal timmar som görs av timavlönade 
under året.  462 168 472 645 578 882 Minskning Minskning 

med 10 % 

Andel tillsvidareanställda av totalt antal 
månadsanställda, % 93 % 93 % 91 % 

Fastställs av 
KF i april 
2016 

93 % 

Personalomsättning  - - - 
Fastställs av 
KF i april 
2016 

Mätning och 
definitioner 
ska tas fram 
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2012 2013 2014 2015 Ind.nivå 
2016 

Verksamhetsmål 5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt 
verksamheten utifrån uppdraget och omvärldsbevakning 

Indikator ska tas fram 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi 

Soliditet (minst 60 % på en femårsperiod, 
ansvarig nämnd = KS)  66 % 67 % 68 % 69 % 60 % 

Koncernsoliditet (minst 25 % på en 
femårsperiod, ansvarig nämnd = KS) 33,3 % 33,6 % 32,0 % 33 % 25 % 

Överskottsgrad (genomsnitt 1 % på en 
femårsperiod, ansvarig nämnd = KS)  3,3 % 3,3 % 2,5 % 1,7 % 1 % 

Budgetavvikelse för investeringar 
2015 = prognos per 150531 - - +80,6

mnkr +2 mnkr +/- 10% 

Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal - - - 80 % 95 % 

Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet 

Minskning av energianvändning i 
kommunala verksamheter - - Ännu ej 

känt 

Fastställs av 
KF i april 
2016 

Ind.nivå efter 
utfall 2015 

Andelen av Kommunens bilar som är 
miljöbilar av totala antalet bilar (KKIK) 44 % 44 % 45 % 50 % 50 % 

Användningen av fossilt bränsle (bensin, 
diesel, olja) - - - Minskning 

med 10% 
Minskning 
med 10% 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel 
(KKIK) 18 % 16 % 22 % 25 % 28 % 

Andel upphandlingar där hänsyn har tagits 
till ekologisk hållbarhet - - - 

Fastställs av 
KF i april 
2016 

100 % 

Andel upphandlingar där hänsyn har tagits 
till social hållbarhet - - - 

Fastställs av 
KF i april 
2016 

100 % 

Andel fossilfri värme som levereras från 
KEAB - - - 

Fastställs av 
KF i april 
2016 

Ind.nivå sätts 
efter mätning 
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SATSNINGAR OCH INVESTERINGAR 
Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa arbeten och 
välstånd men även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. Nämnderna tillförs 2016 
ca 45,8 mnkr, anslaget för lönerevision ökas och kompensation sker för kapitalkostnader. 
Inflationsuppräkning sker inte i driftbudgeten. I början av perioden bedöms räntekostnaderna 
bli något lägre än tidigare beräkningar för att sedan öka i takt med ökad investeringsnivå. 

För att klara finansieringen under 2016 föreslås att försäljning av anläggningstillgångar sker 
som beräknas ge reavinster motsvarande 31 mnkr samt att  verksamhetseffektiviseringar måste 
genomföras i samtliga nämnder med 13 mnkr. 

Kommunstyrelsen tillförs 8,5 mnkr. Till ungdomsjobb 2,0 mnkr, migrationscentrum 1,4 mnkr 
och till övriga verksamhetsförändringar 5,1 mnkr med bland annat särskild satsning på 
avtalscontroller, personalförstärkning inom det arbetsmarknadspolitik området och 
förstärkningar inom kommunens strategiska arbete. 

Nämnden för barn, ungdom och skola (BUS) tillförs 13,9 mnkr. Till demografiska 
förändringar med ökat behov inom förskola, skola och fritidshem 9,9 mnkr, till bland annat 
barn i behov av särskilt stöd samt digitala verktyg 4 mnkr. 

Gymnasienämnden tillförs 0,5 mnkr. Till bland annat satsningar på Teknikcollege, 
Lärlingsprogram,  APL samt till elever i behov av särskilt stöd 4,3 mnkr. Samtidigt minskas 
budgetramen med 1,6 mnkr beroende på demografiska förändringar (färre elever) samt 2,2 
mnkr för att den tillfälliga satsningen för införandet av GY11 upphör.  

Omsorgsnämnden tillförs 22,6 mnkr.  Till demografiska förändringar 6,1 mnkr och till 
verksamhetsutveckling för att tillgodose det ökade behovet inom hemtjänsten, särskilda boende 
och inom LSS 16,5 mnkr. 

INVESTERINGAR 
Viktiga investeringar under de närmaste åren är satsningarna på Östra Piren med byggnation av 
lokaler för forskning och kulturverksamhet, förbättring och utveckling av lokaler för skola och 
förskola, satsningar på Jössarinken och områden för bostäder och företagande. Utbyggnaden av 
infrastrukturen såsom vatten- och avloppsverksamhet, bredband både på landsbygden och i 
tätorterna är avgörande för det framtida hållbara samhällsbyggandet. 

Investeringsvolymen uppgår år 2016 till 165 mnkr. Samtidigt beräknas försäljning av 
anläggningstillgångar med 112 mnkr vilket ger nettoinvesteringar på 53 mnkr. Av de större 
investeringar som görs 2016 kan nämnas tillbyggnad av Norrevångskolan, igångsättning av ny 
förskola i Mörrum, nya lokaler för arbetscentrum samt VA-investeringar bl a åtgärder i vatten- 
och avloppsledningsnätet och förberedelser för byggnation av nytt vattenverk. 

Under perioden 2016 – 2018 uppgår den totala investeringsbudgeten till 600 mnkr. Inom denna 
investeringsram är målet att genomföra och påbörja byggnation av förskole- och skollokaler, 
Va-anläggningar, färdigställa ny träningshall vid Jössarinken, påbörja byggnation av Kultur- 
och Bibliotekshus, iordningsställa ny småindustri- och bostadsmark och byggnation av nytt 
kontor och omklädningsrum i Tubbaryd. 
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DE KOMMUNALA BOLAGEN 
Våra kommunala bolag fortsätter sitt arbete med att vidareutveckla sin verksamhet i syfte att 
medverka till måluppfyllelsen inom de prioriterade utvecklingsområdena. Det utrednings- och 
genomförandeuppdrag som påbörjats för att effektivisera förvaltningen av fastigheter inom 
koncernen kommer att fortgå under 2016. 

Karlshamnsfastigheter AB förvaltar och hyr ut kontors- och industrifastigheter. 
Karlshamnsfastigheters stora satsning blir nybyggnad av etapp 5 A på Östra Piren. Denna etapp 
planeras att påbörjas 2016 och har fokus på bra lokaler för forskning, företag och utbildning. 

Karlshamnsbostäder AB har uppdraget att utveckla attraktivt boende för breda åldersgrupper 
och bostadsbehov enligt utvecklingsplanen. Under 2016 fortsätter Karlshamnsbostäder 
utbyggnaden och ombyggnaden av lägenheter och för att skapa fler seniorboenden i kommunen 
bl.a. i Mörrum. Renovering och ombyggnad av det särskilda boendet vid Östralycke pågår. 
Renovering och ombyggnad av Persgård kommer att startas upp i regi av Karlshamnsbostäder 
AB. 

Karlshamn Energi AB skall vara ett ledande företag inom fjärrvärmesektorn och bli ett helt 
fossilfritt företag. Under 2016 fortsätter Karlshamn Energi utbyggnaden av fossilfri fjärrvärme. 
Karlshamn Energi har även uppdraget att ansvara för utbyggnad av bredband till hushållen i 
Karlshamns kommun och utbyggnaden förväntas öka under 2016.  

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

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

-�40�-



  
 
 
 
 
 

  
 - 20 - 

 

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 
 
SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG 
Skatter och bidrag ökar 2016 med cirka 66 mnkr jämfört med 2015 beroende på att 
skatteunderlaget beräknas öka med 5,4 % för 2016. För 2017 och 2018 ökar skatter och bidrag 
med 60 mnkr respektive 64 mnkr. 
 
Skatteväxling (32 öre) genomfördes med landstinget då kommunerna tog över hemsjukvården 
fr. o m. 2013. Detta innebar att kommunens skattesats fr o m 2013 blev 22,21 kronor. 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas enligt Sveriges kommuner och 
landstingsanvisningar och budgeten grundar sig på prognos lämnad enligt SKL cirkulären 15:17 
och 15:18, 150616. 
 
LÖNER OCH PRISUTVECKLING 
Under 2015 har lönerna beräknats att öka med 2,60 % och arbetsgivaravgifterna har antagits 
till 38,46 %.  För åren 2016 och 2017 beräknas lönerna öka med 1,75 % respektive 2,25 %. För 
år 2018 med 2,75 %. Nämnderna kompenseras inte för beräknade prisökningar 2016. För 
planåren 2017-2018 beräknas heller ingen kompensation. 
 
För att åstadkomma en jämförbarhet även för planåren 2017 och 2018 har prognosen gällande 
skatteintäkter ökats med de tillväxttal som Sveriges kommuner och landsting utgått från i sin 
prognos. 
 
Pensionshantering, pensionskostnader 
De totala pensionsförpliktelserna beräknas minska med 22 mnkr under 2015 och uppgår till 728 
mnkr vid årets utgång. Under åren 2005-2007 gjordes förtidsinlösen av ansvarsförbindelsen 
med totalt 33,8 mnkr inkl. särskild löneskatt. Kommunen har en försäkringslösning avseende 
avsättning av pensioner hos KPA pensionsförsäkring. 
 
Efter år 1998 tillämpar kommunen försäkringslösen för samtliga anställda. 
 
Pensionskostnaden inkl. löneskatt har budgeterats enligt KPA:s senaste beräkning som gjordes 
2014-12-15. Pensionsskulden (ansvarsförbindelsen) inkl. löneskatt är också beräknad av KPA 
vid samma tidpunkt. Skulden uppgick år 2014 till 750 mnkr och beräknas minska vid utgången 
av 2015. Därefter beräknas skulden minska till för att vid utgången av år 2018 uppgå till 705 
mnkr. 
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RESULTATBUDGET 
(tkr) Budget Budget Plan Plan 

2015 2016 2017 2018 
Verksamhetens intäkter      671 916      681 606      653 395      655 366 
Verksamhetens kostnader    -2 237 905 -2 294 804 -2 325 383 -2 384 544
Avskrivningar -86 228 -93 867 -100 204 -105 282

Verksamhetens nettokostnad -1 652 217 -1 707 065 -1 772 192 -1 834 460

Skatteintäkter, statsbidrag m.m.          1 649 371    1 715 836    1 775 886    1 839 963 
Finansiella intäkter         8 969        5 622        5 772        5 922 
Finansiella kostnader -4 303 -6 220 -7 202 -10 459

Årets resultat        1 820        8 173        2 264          966 

FINANSIERINGSBUDGET 
(tkr) Budget Budget Plan Plan 

2015 2016 2017 2018 
Resultat före avskrivningar 88 048 102 040 102 468 106 248 
Ökning långfristiga skulder 4 000  122 000 211 000 
Försäljning 
anläggningstillgångar 112 000 

Minskning långfristiga 
fordringar 
Justeringsposter mm  
Summa tillförda medel 92 048 214 040 224 468 317 248 

Nettoinvesteringar -116 296 -165 164 -227 295 -320 720
(Därav VA nettoinvesteringar) (-26 151) (-54 814) (-46 100) (-156 730) 
Ökning långfristiga fordringar 
Minskning långfristiga skulder -54 000
Summa använda medel -116 296 -219 164 -227 295 -320 720
Förändring rörelsekapital -24 248 -5 124 -2 827 -3 502
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BALANSBUDGET 
(mnkr) Bokslut Budget Budget Plan 

2014 2015 2016 2017 

Anläggningstillgångar 1 442 1 470 1 429 1 557 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar  139 140 140 140 
Kassa och bank 105 75 75 75 
Summa omsättningstillgångar 244 215 215 215 
Summa tillgångar 1 686 1 685 1 644 1 772 

Eget kapital 1 131 1 116 1 113 1 121 
Årets resultat -14 -3 8 2 
Avsättningar 6 7 7 7 
Långfristiga skulder 218 222 168 288 
Kortfristiga skulder 345 343 348 354 
Summa skulder och eget 
kapital 1 686  1 685 1 644 1 772 

Soliditet 66 % 66  % 68  % 63 % 
Soliditet med hänsyn till hela 
pensionsskulden 22 % 23  % 25  % 24 % 
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FINANSIERING 
 (tkr) Budget Budget Plan Plan 

2015 2016 2017 2018 

Pensionskostnader       -94 783 -98 220 -102 502 -110 153
Kalkylerad KP 59 988 64 349 69 456 75 188
Kalkylerade kapitalkostnader            122 034      128 964 134 560 148 367
Avskrivningar fordringar -200 -200 -200 -200
Ränta aktier och andelar      -4 255 -4 084 -4 084 -4 084
Avskrivningar      -86 228 -93 867 -100 204 -105 282

Anslag till 
förfogande 

- KF -600 -600 -600 -600
- KS -577 -1 000 -1 000 -1 000
- Löneutveckling -929 -17 239 -45 046 -80 127

Jämförelsestörande poster 22 424 
Reavinster 31 000 

Skatteintäkter  1 328 871 1 400 605 1 460 831 1 522 186 
Inkomstutjämningsbidrag  279 200 286 843 289 301 295 264 
Kostnadsutjämningsavgift -59 740 -66 463 -62 921 -57 830
Regleringsavgift -1 223 -7 547 -13 926 -22 511
Strukturbidrag 3 284 3 303 3 317 3 335
LSS-utjämningsbidrag 43 587 43 430 43 619 43 855
Kommunal fastighetsavgift 55 392 55 665 55 665 55 665
Summa skatter och bidrag 1 649 371 1 715 836 1 775 886 1 839 964 

Finansiella intäkter               8 969        5 622        5 772        5 922 
Finansiella kostnader      -4 303 -6 220 -7 202 -10 459
Summa finansiella poster    1 670 911    1 724 341    1 724 836    1 757 535 

Tekniska justeringar av budgetramarna, som inte påverkar nämndernas 
verksamhetsutrymmen, kommer av olika skäl (bl. a vad avser personalkostnadsökningar och 
kapitalkostnader för 2016-2018), att genomföras av ekonomikontoret  inom ramen för 
verkställighet. 
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PRELIMINÄR UTDEBITERING PER SKATTEKRONA 
FÖR INKOMSTÅRET 2016 

KARLSHAMNS KOMMUN 

Församling Kommunal Kommunal Skatt till Skatt till Avgift Begrav- 
 skatt inkl. skatt, ej kom- lands- till nings- 
 kyrko- kyrko- munen tinget Svenska avgift 

avgift avgift kyrkan 

Summa kolumner Skattesatser och avgifter 

Asarum 34,66 33,64 22,21 11,19 1,02 0,24 
Hällaryd 34,72 33,76 22,21 11,19 0,96 0,36 
Karlshamn 34,72 33,76 22,21 11,19 0,96 0,36 
Mörrum- 
Elleholm 34,83 33,70 22,21 11,19 1,13 0,30 

Ringamåla 34,66 33,64 22,21 11,19 1,02 0,24 
Åryd 34,72 33,76 22,21 11,19 0,96 0,36 
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KARLSHAMNS KOMMUN, FINANSIELL ANALYS 
2010-2016 
Den finansiella analysen grundar sig på redovisningsåren 2010-2014 och prognos 2015 och 
budget 2016. 

KOMMUNEN I SIFFROR 2010 - 2016 
Prognos Budget 

(mnkr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Verksamhetens nettokostnader 1 341 1 398  1 470  1 523  1 616 1 652 1 707 
Skatteintäkter, statsbidrag mm 1 394 1 432  1 476  1 540 1 586 1 645 1 716 
Balansomslutning 1 496 1 463  1 560  1 688  1 686 1 685 1 644 
Investeringsvolym (exkl. VA) 79 158 144 253 54 88 -2

RESULTAT OCH KAPACITET 
Prognos Budget 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Nettokostnadsandel % (inkl  
finansnetto)   95,3  97,4 97 96,9      101 100,2    99,5 

Årets resultat (mnkr) 65 37 44 48 -14 -3,5 8 
Soliditet % 67      71 69 67 66 66 68 
Skattesats (primärkommunal i kr) 21,89 21,89 21,89  22,21  22,21 22,21 22,21 

Kommunens resultat har kraftigt förbättrats under perioden 2010-2013 vilket huvudsakligen 
förklaras av att intäktsökningen varit större än kostnadsutvecklingen, räknat i miljoner kronor. 
En del  av intäktsökningen har varit av engångskaraktärer bla extra statsbidrag samt medel från 
AFA-försäkringen. Den positiva resultattrenden avtog 2014 beroende på lägre skattetillväxt. 

Med föreliggande förslag presenterar koalitionen en budget innebärande en resultatnivå som 
ligger under kommunfullmäktiges finansiella mål, vilket anger 2 % av skatter och bidrag som 
ett genomsnitt under en femårsperiod. Koalitionen föreslår i budgetförslaget att sänka 
överskottsgraden till 1 % under en femårsperiod. Under perioden 2014-2018 uppgår 
överskottsgraden till -0,1 %. 

Kommunens skattesats jämfört med övriga kommuner i Blekinge för år 2015 framgår av 
följande tabell: 

Kommun 
Gällande skattesats fr. o m den 1/1 
inkomståret 2015 

Karlskrona 22,10 
Ronneby 22,36 
Karlshamn 22,21 
Olofström 22,16 
Sölvesborg 22,27 
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RISK OCH KONTROLL 
      Prognos Budget 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Kassalikviditet % 21 78 33 26  30 22  22 
Låneskuld (mnkr) 199 197 150 218 218 222 168 
Borgensåtagande (mnkr) 945 1 199 1 402   1 349  1 437 1 487 1 537 
Budgetavvikelse (mnkr) 28,9 22,9  10,7   25,3 -5,5 -5,3 0 

 
Kommunens likviditet kommer att utvecklas svagt negativt under perioden 2015 – 2018 
beroende på höga investeringsutgifter och lägre resultat än tidigare år. Trots en  låg likviditet 
bedöms den finansiella beredskapen på kort sikt vara tillfredsställande. Förklaringen till detta 
är att en stor del av kommunens kortfristiga skulder utgörs av en semesterlöneskuld som inte 
kommer att omsättas under de närmaste åren. 
 
Dessutom har kommunen en checkräkningskredit på 200 mnkr i Sparbanken i Karlshamn. 
 
Den långfristiga låneskulden kommer att öka med 4 mnkr under år 2015 och  perioden 2016 – 
2018 kommer låneskulden att öka  med 330 mnkr och uppgå till 498 mnkr vid 2018 års utgång.  
 
Borgensåtagandena är hänförbara till kommunens dotterbolag i huvudsak och har ökat med 288 
mnkr under perioden 2011-2015. 
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SAMMANDRAG DRIFTBUDGET NÄMNDER OCH 
STYRELSER 

(tkr) 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
Plan 
2017 

Plan 
2018 

Personalkostnader -1 273 567   -1 304 698 -1 324 541 -1 336 132   -1 349 916
Övriga kostnader  -931 068 -896 106 -917 353 -909 359 -917 736
Avskrivningar -83 927 -86 228 -93 867 -98 303 -107 346
Internränta -32 156 -31 551 -31 013 -32 173 -36 937
Summa kostnader -2 320 718   -2 318 583 -2 366 774 -2 375 967   -2 411 935

Intäkter 702 676      649 492 650 606 653 395 655 366
Summa nettokostnader -1 618 042  -1 669 091 -1 716 168 -1 722 572 -1 756 569

(tkr) 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
Plan 
2017 

Plan 
2018 

Kommunfullmäktige 
Personalkostnader -1 542 -1 756 -1 756 -1 756 -1 756
Övriga kostnader  -415 -391 -391 -391 -391
Summa kostnader   -1 957 -2 147 -2 147 -2 147 -2 147

Summa nettokostnader -1 957 -2 147 -2 147 -2 147 -2 147

Effektivisering 
Intäkter, Personal & 
Ö kostnader 0 0 13 000 40 000 42 000 

Summa kostnader   13 000 40 000 42 000 

Summa nettokostnader 0 0 13 000 40 000   42 000 

Kommunrevision 
Personalkostnader -294 -380 -380 -380 -380
Övriga kostnader  -1 056 -1 037 -1 037 -1 037 -1 037
Summa kostnader  -1 350 -1 417 -1 417 -1 417 -1 417

Summa nettokostnader -1 350 -1 417 -1 417 -1 417 -1 417

Kommunstyrelse 
Personalkostnader -40 844 -81 319 -81 823 -81 823 -81 823
Övriga kostnader  -92 807 -108 467 -117 556 -118 870 -119 057
Avskrivningar   -795 -2 782 -3 754 -3 640 -3 806
Internränta -279 -206 -254 -263 -274
Summa kostnader  -134 725 -192 774 -203 387 -204 596 -204 960

Intäkter 17 349 50 284 50 284 50 284 50 284
Summa nettokostnader -117 376 -142 490 -153 103 -154 312 -154 676
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(tkr) 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
Plan  
2017 

Plan  
2018 

Nämnd för barn- ungdom o skola    
Personalkostnader -350 774     -360 956     -373 085     -382 630     -392 213 
Övriga kostnader  -187 128     -198 236     -202 236     -200 853     -200 820 
Avskrivningar  -6 979       -7 641       -8 124       -8 061       -7 867 
Internränta -668         -818         -799         -742         -686 
Summa kostnader   -545 549     -567 651     -584 244     -592 286     -601 586 
      
Intäkter 45 475       42 481       42 481       42 481       42 481 
Summa nettokostnader -500 074     -525 170     -541 763     -549 805     -559 105 
      
Gymnasienämnd      
Personalkostnader -159 280     -106 298     -103 159     -101 876     -102 048 
Övriga kostnader  -117 294      -84 302      -88 602      -86 790      -86 790 
Avskrivningar  -5 061       -5 247       -5 480       -5 430       -4 855 
Internränta -533         -498         -520         -495         -488 
Summa kostnader   -282 168     -196 345     -197 761     -194 591     -194 181 
      
Intäkter 109 753         41 403       41 403       41 403       41 403 
Summa nettokostnader -172 415     -154 942     -156 358     -153 188     -152 778 
      
Kulturnämnd      
Personalkostnader -10 693      -10 751      -10 757      -10 757      -10 757 
Övriga kostnader  -15 410      -15 004      -14 989      -14 989      -14 989 
Avskrivningar  -573       -1 277       -2 105       -2 434       -3 863 
Internränta -155         -238         -292         -508       -1 665 
Summa kostnader   -26 831      -27 270      -28 143      -28 688      -31 274 
      
Intäkter 2 175        2 170        2 170        2 170        2 170 
Summa nettokostnader -24 656      -25 100      -25 973      -26 518      -29 104 
      
Tekniska nämnd exkl VA      
Personalkostnader -121 590     -125 113     -125 889     -125 889     -125 889 
Övriga kostnader  -178 519     -156 603     -157 853     -159 598     -159 148 
Avskrivningar  -49 066      -46 393      -47 536      -48 440      -53 290 
Internränta -22 938      -21 969      -20 740      -20 683      -23 099 
Summa kostnader   -372 113     -350 078     -352 018     -354 610     -361 426 
      
Intäkter 286 708      275 845      275 845      275 845      275 845 
Summa nettokostnader -85 405      -74 233      -76 173      -78 765      -85 581 
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(tkr) 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
Plan 
2017 

Plan 
2018 

Teknisk nämnd,VA 
Personalkostnader -16 737 -18 985 -19 100 -19 100 -19 100
Övriga kostnader  -48 429 -44 115 -44 115 -44 115 -44 115
Avskrivningar  -8 097 -9 049 -10 111 -11 756 -12 847
Internränta -2 866 -3 082 -3 370 -4 138 -4 947
Summa kostnader   -76 129 -75 231 -76 696 -79 109 -81 009

Intäkter 76 144 75 699 76 813 79 602 81 573
Summa nettokostnader 15          468          117          493          564 

Byggnadsnämnd 
Personalkostnader -8 102 -10 161 -10 222 -10 222 -10 222
Övriga kostnader  -4 883 -3 336 -3 336 -3 336 -3 336
Avskrivningar  -95 -104 -104 -51 -37
Internränta -10 -11 -8 -8 -9
Summa kostnader  -13 090 -13 612 -13 670 -13 617 -13 604

Intäkter 7 389 6 707 6 707 6 707 6 707
Summa nettokostnader -5 701 -6 905 -6 963 -6 910 -6 897

Fritidsnämnd  
Personalkostnader -16 861 -17 577 -17 690 -17 690 -17 690
Övriga kostnader  -52 516 -55 498 -55 498 -55 498 -56 486
Avskrivningar  -5 710 -6 016 -7 460 -8 411 -10 070
Internränta -1 568 -1 698 -2 022 -2 367 -2 862
Summa kostnader  -76 655 -80 789 -82 670 -83 966 -87 108

Intäkter 28 478 28 114 28 114 28 114 28 114
Summa nettokostnader -48 177 -52 675 -54 556 -55 852 -58 994

Omsorgsnämnd 
Personalkostnader -478 222 -503 712 -512 633 -515 962 -519 991
Övriga kostnader  -165 136 -165 564 -182 060 -198 643 -208 328
Avskrivningar  -7 089 -7 233 -8 690 -9 531 -10 134
Internränta -3 078 -2 971 -2 942 -2 895 -2 825
Summa kostnader  -653 525 -679 480 -706 325 -727 031 -741 278

Intäkter 93 874 92 677 92 677 92 677 92 677
Summa nettokostnader -559 651 -586 803 -613 648 -634 354 -648 601
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(tkr) 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
Plan  
2017 

Plan  
2018 

Socialnämnd      
Personalkostnader -63 299      -63 861      -64 207      -64 207      -64 207 
Övriga kostnader  -61 382      -57 951      -57 228      -59 987      -59 987 
Avskrivningar  -462         -486         -503         -549         -577 
Internränta -60          -60          -66          -74          -82 
Summa kostnader   -125 203     -122 358     -122 004     -124 817     -124 853 
      
Intäkter 31 761       31 472       31 472       31 472       31 472 
Summa nettokostnader -93 442      -90 886      -90 532      -93 345      -93 381 
      
Valnämnd      
Personalkostnader -2 024          -25          -25          -25          -25 
Övriga kostnader  -861          -39          -39          -39          -39 
Summa kostnader   -2 885          -64          -64          -64          -64 
      
Intäkter 1 032 0 0 0 0 
Summa nettokostnader  -1 853          -64          -64          -64          -64 
      
Överförmyndarnämnd      
Personalkostnader    -2 613        -3 172       -3 181       -3 181       -3 181 
Övriga kostnader       -325         -285         -285         -285         -285 
Summa kostnader      -2 938        -3 457       -3 466       -3 466       -3 466 
               
Intäkter 221 293 293 293 293 
Summa nettokostnader    -2 717        -3 164       -3 173       -3 173       -3 173 
      
Festivalkommitté       
Personalkostnader -692         -632         -634         -634         -634 
Övriga kostnader  -4 907       -5 278       -5 128       -4 928       -4 928 
Summa kostnader   -5 599       -5 910       -5 762       -5 562       -5 562 
      
Intäkter 2 317        2 347        2 347        2 347        2 347 
Summa nettokostnader -3 282       -3 563       -3 415       -3 215       -3 215 
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SAMMANDRAG INVESTERINGSBUDGET 
STYRELSER OCH NÄMNDER 

Totalt netto 2016-2018  601 179 tkr  snitt/år  200 393 tkr inkl. VA 

Totalt netto 2016-2018 343 535 tkr snitt/år 114 512 tkr exkl. VA 

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

Utgift/ Förbrukat Budget Plan Plan 
Inkomst t o m 2015 2016 2017 2018 

Kapitalutgifter -294 657 -206 364 -241 745 -346 720
Kapitalinkomster 107 099 153 200 14 450 26 000
Nettoinvesteringar        

-1 487 078 
403 734

-1 083 344 -187 558 -53 164 -227 295 -320 720

Kommunstyrelse 

Proj Kapitalutgifter 
0002 Östra Piren      -54 770 -28 320 -14 650 -11 800
0003 Övriga exploateringar     -13 330 -10 535          170          935 
0018 Logistik Karlshamn, Stilleryd     -84 305 -71 305 -1 000 -1 000 -2 000
0026 Skogsborg -8 000 -7 800 -200
0027 Vettekullaområdet        -42 065 -22 130 -1 000 -200
0033 Logistik Karlshamn jvn-anläggning    -1 000 -2 000
0036 Stilleryd indomr KH-väg etapp 2    -3 600 -2 200
0304 Guöplatån    -4 000 -5 000 -1 000
1100 Strategisk utveckling     -4 000 -4 000 -4 000
1195 Biblioteks- och kulturhus 0 0 -10 815
2127 IT-strategin  -5 050 -2 800 -4 300
2900 Övriga investeringar      -3 690 -2 200 -2 200

Summa kapitalutgifter 

-225 000
-6 600

-10 060
-12 000

-194 975
-14 400
-8 090

-673 595 

-130 000
-800
-60 
0

-5 606
-2 250

-286 896 -37 820 -30 265 -24 515

Proj Kapitalinkomster 
0002 Östra Piren          26 765       13 865        9 900        3 000 
0018 Logistik Karlshamn, Stilleryd         79 484       15 884        5 000        5 000       10 000 
0026 Skogsborg      7 800        2 750        2 600        1 450        1 000 
0027 Vettekullaområdet            34 800        9 515 
0033 Logistik Karlshamn jvn-anläggning       80 085       65 085       15 000 
0036 Stilleryd indomr KH-väg etapp 2         6 600        2 000        3 000 
0304 Guöplatån        10 000

112 000 
       4 000        5 000 

1201 Försäljn fastigh               112 000 
Summa kapitalinkomster 357 534      107 099      144 500       12 450       22 000 
Summa nettoinvesteringar -316 061 -179 797      106 680 -17 815       2 515 
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Utgift/ Förbrukat Budget Plan Plan 
Inkomst t o m 2015 2016 2017 2018 

Nämnd för Barn- ungdom och skola 

Proj Kapitalutgifter 
1161 Norrevångskolan, tillbyggn  -10 765 -1 000 -9 765
1164 Förskola i Karlshamn, 6 avd  -39 360 -500 -10 000 -28 860
1173 Förskola i Mörrum, 6 avd   -39 350 -500 -10 000 -28 860
1178 Mörrums skola, renovering  -13 915 -150 -6 500 -7 265
2409 Elevdatorer -11 350 0 -6 500 -2 400 -2 450
2900 Övriga investeringar      -9 600 -3 200 -3 200 -3 200

Summa kapitalutgifter   -124 340 -1 650 -29 965 -50 960 -41 775
Summa nettoinvesteringar           -124 340 -1 650 -29 965 -50 960 -41 775

Gymnasienämnd  
Proj Kapitalutgifter 
2514 GySär och  SärVux sammanslagning -3 100 -3 100

2519 Ombyggn. H- o  F-hus inkl. 
inventarier -40 300 -300 -18 000 -22 000

2900 Övriga investeringar -19 300 -6 100 -4 900 -8 300
Summa kapitalutgifter        -62 700 -9 500 -22 900 -30 300
Summa nettoinvesteringar  -62 700 -9 500 -22 900 -30 300

Kulturnämnd 
Proj Kapitalutgifter 
2900 Övriga investeringar -1 950 -650 -650 -650

Summa kapitalutgifter        -1 950 -650 -650 -650
Summa nettoinvesteringar  -1 950 -650 -650 -650

Teknisk nämnd exkl. VA 
Proj Kapitalutgifter         
1134 Rörmokaren 2 -11 000 -11 000
1136 Tubbaryd, nybyggn kontor   -29 800 -2 000 -13 500 -13 500
1187 Östralycke kök -9 725 -50 -550 -9 125
1320 Stortorget, ombyggnad -6 473 -1 473 -5 000 0 0 
1346 Belysning Hinsetunneln     -7 000 -1 000 -5 000 -1 000
1348 GC-väg Vekerum-Stilleryd   -4 200 -4 200
2900 Övriga investeringar      -62 785 -19 440 -24 795 -18 550

Summa kapitalutgifter -130 983 -1 473 -38 490 -48 045 -42 175
Summa nettoinvesteringar -130 983 -1 473 -38 490 -48 045 -42 175
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Utgift/ Förbrukat Budget Plan Plan 
Inkomst t o m 2015 2016 2017 2018 

Teknisk nämnd, VA 
Proj Kapitalutgifter 
1520 Åtgärder dricksvatten     -4 800 -8 300 -4 300
1530 Åtgärder avlopp        -38 484 -7 500 -8 000
1540 VA-utbyggnadsplan

-23 000
-61 584
-51 700 -9 000 -2 500 -5 000

1550 Nytt V-verk Långasjön     -3 000 -10 000 -28 200 -138 000
2900 Övriga investeringar      -1 230 -1 600 -5 430

Summa kapitalutgifter        

-210 500
-8 260

-355 044 -3 000   -63 514   -48 100     -160 730

Proj    Kapitalinkomster          
1540 VA-utbyggnadsplan     46 200        8 700        2 000        4 000 

Summa kapitalinkomster        46 200        8 700        2 000        4 000 
Summa nettoinvesteringar -308 844 -3 000 -54 814 -46 100 -156 730

Fritidsnämnd 
Proj Kapitalutgifter         
2596 Träningshall Jössarinken  -46 438 -1 638 -1 000 -16 500 -27 300
2900 Övriga investeringar -43 925 -14 325 -16 925 -12 675

Summa kapitalutgifter        -90 363 -1 638 -15 325 -33 425 -39 975

Byggnadsnämnd 
Proj Kapitalutgifter 
2900 Övriga investeringar -450 -150 -150 -150

Summa kapitalutgifter        -450 -150 -150 -150
Summa nettoinvesteringar -450 -150 -150 -150

Omsorgsnämnd 
Proj Kapitalutgifter         
2742 Östralycke, inventarier     -7 000 -2 000 -2 000 -3 000
2900 Övriga inventarier -14 950 -7 050 -4 850 -3 050

Summa Kapitalutgifter -44 953 -9 050 -6 850 -6 050
Summa nettoinvesteringar -44 953 -9 050 -6 850 -6 050

Socialnämnd 
Proj Kapitalutgifter         
2900 Övriga inventarier -2 700 -1 900 -400 -400

Summa kapitalutgifter        -2 700 -1 900 -400 -400
Summa nettoinvesteringar -2 700 -1 900 -400 -400
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Budgetförslag från:

Nettokostnad (tkr) KOALITIONEN Vänsterpartiet Not

Kommunfullmäktige -2 147 -2 147 1
Effektivisering 13 000 0 2
Kommunrevision -1 417 -1 417 3
Kommunstyrelse -153 103 -149 349 4
Nämnd för barn, ungdom o skola -541 763 -541 763 5
Gymnasienämnd -156 358 -156 000 6
Kulturnämnd -25 973 -25 973 7
Teknisk nämnd -76 173 -76 173 8
Teknisk nämnd, VA 117 117 9
Byggnadsnämnd -6 963 -6 663 10
Fritidsnämnd -54 556 -54 556 11
Omsorgsnämnd -613 648 -613 648 12
Socialnämnd -90 532 -90 232 13
Valnämnd -64 -64 14
Överförmyndarnämnd -3 173 -3 173 15
KS, Festivalkommitté -3 415 -3 300 16
SUMMA NÄMNDER -1 716 168 -1 724 341 17
Finansiering 1 724 458 1 724 458 18
Finansiering, Va -117 -117 18

RESULTAT 8 173 0 19

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2016

Nettoinvestering (tkr) KOALITIONEN Vänsterpartiet Not

Kommunfullmäktige 0 0 1
Kommunrevision 0 0 3
Kommunstyrelse 106 680 106 680 4
Nämnd för barn, ungdom o skola -29 965 -29 965 5
Gymnasienämnd -9 500 -9 500 6
Kulturnämnd -650 -650 7
Teknisk nämnd -38 490 -38 490 8
Teknisk nämnd, VA -54 814 -54 814 9
Byggnadsnämnd -150 -150 10
Fritidsnämnd -15 325 -15 325 11
Omsorgsnämnd -9 050 -9 050 12
Socialnämnd -1 900 -1 900 13
Valnämnd 0 0 14
Överförmyndarnämnd 0 0 15
KS, Festivalkommitté 0 0 16

Summa nämnder -53 164 -53 164

KOMMENTARER OCH YRKANDEN:
Not 1

Vänsterpartiet

MALL FÖR PARTIERNAS BUDGETARBETE

DRIFTBUDGET PER NÄMND 2016

-�56�-



Not 2

Not 3

Not 4
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Not 6
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Not 9
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Vänsterpartiet Karlshamn
karlshamn@vansterpartiet.se
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Vänsterpartiet Karlshamn
karlshamn@vansterpartiet.se

Vänsterpartiet Karlshamn 201 5 - 08 - 1 9

1 I N LEDNI N G

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi är en sammanslutning av
tusentals människor som arbetar tillsammans för det målet över hela Sverige på många olika
sätt: på torget, i bostadsområdena, i kommunen och riksdagen.

Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta
bort klasskillnader och andra orättvisor, att skapa hållbara lösningar. Det är därför vi med
stolthet kallar oss för ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.

Vi arbet ar mot rasismen på nätet. Vi tar kampen för trygga arbeten. I varje kommun där vi får
inflytande satsar vi för att få bort ungdomsarbetslösheten och ser till att skattepengarna går
till välfärden istället för till riskkapitalbolag.

Vi finns överallt där de t finns människor som arbetar för rättvisa. Vi vill inte bara se en bättre
värld – vi gör något för att komma dit också.

Välfärd istället för vinster – Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden. Vi tycker att
varje skattekrona ska användas där den behövs bäst. Det betyder att vi gärna betalar skatt
till verksamhet, men inte till riskkapitalbolag med bankkonton på Jersey.

Jobb åt alla – Vänsterpartiet tycker att ökad sysselsättning ska vara målet för den ekono-
miska politiken. Vi vill sätta fler i arb ete. Vi vill investera där behoven finns. Det betyder mer
pengar till välfärd, infrastruktur och klimatsatsningar.

Klimatet är vår tids ödesfråga – Vänsterpartiet tar klimatkrisen på allvar. Vi menar att vi
måste agera mot utsläppen nu, för imorgon kan det vara försent. Vi vill skärpa utsläppsmå-
len och se till att Sverige tar ett större ansvar.

Rättvisa och feminism – Vänsterpartiet är den viktigaste feministiska kraften i riksdagen. Vi
är trötta på att kvinnor ska göra hela hemarbetet och dessutom få sämre löner och karriärer.
Vi tycker att kvinnor ska ha hela lönen och halva makten.

Euron är en dålig idé – Vänsterpartiet är den hårdaste motståndarna till eurosamarbetet. Vi
varnade redan från början för de problem som vi nu kan se när Europas ekonomier kris ar.
Det finns fortfarande partier som tror att det vore bra för Sverige att införa euron som valuta.
Det tror inte vi.

Alla människor är lika mycket värda – Vänsterpartiet står för en generös och human flyk-
tingpolitik. Vi vägrar anpassa oss till rasism och främlingsfientlighet. Vi anser att alla männi-
skor har rätt till liv i fred och frihet, och att alla som lever här i Sverige är lika mycket värda.
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karlshamn@vansterpartiet.se

Vänsterpartiet Karlshamn 2015 - 08 - 19

2 KOM M U N EN SOM ARBETSG I VARE

Vänsterpartiet vill att kommunen skall sträva efter att vara ett föredöme i roll en som arbets-
givare och när det gäller kravställning vid upphandling av varor och tjänster. Vi anser att en
av de viktigaste frågorna på den svenska arbetsmarknaden just nu är fråga n om rätten till
fast arbete kontra olika former av visstidsanställningar. Osäkra visstidsanställningar i olika
former är omfattande och skapar otrygghet för anställda och sämre kvalitet i verksamheten.
Det är inte bara på den privata arbetsmarknaden som det är vanligt förekommande med
visstider och osäkra anställningar. Det gäll er tyvär r också i Karlshamns ko mmun. Vi vill
minska visstidsarbetet i kommun en och istället erbjuda tillsvidareanställningar. Det är dags
att Karlshamns kommun blir föredöme på arbetsmarknaden. Vi vill inte ha människor som
sitter hemma och väntar på ett t elefonsamtal eller SMS - besked om de ska arbeta idag eller
inte. Kom munen skall också erbjuda rätt till heltid för sina anställda.
Nej till delad dag – Arbet stiden skall vara sammanhållen. Vi anser att kommunen som ar-
betsgivare skall vara ett föredöme och därför vill vi avskaffa delad arbetsdag. Vi vill börja
med att ta bort delade turer inom hemtjänsten. Krav på trygga anställningar med anständiga
anställningsvillkor skall även gälla kommun ens leverantörer i samband med upphandlingar.

Sex timmars arbetsdag – Fast anställning ska vara normen på svensk arbetsmarknad. Rät-
ten till fast anställning ska stärkas genom förbättringar i LAS. Arbetsgivaravgiften bör ändras
så att visstids - anställning b lir dyrare än fast jobb. Vänsterpartiet vill arbeta för en arbetstids-
förkortning som på sikt ska resultera i sex timmars arbetsdag.

Nej till privatisering – Välfärd och kommunal verksamhet ska inte drivas av aktörer som gör
det för att tjäna pengar. Genom att driva skolor, äldreomsorgen m.m. offentligt kan resur-
serna gå till att göra verksamheten bättre . D etta gynnar både unga och äldre kommuninvå-
nare samt de anställda, istället för att pengarna försvinna iväg till företagens ägare.
Vi säger därför nej ti ll LOV - lagen om valfrihetssystem. Vården skall inte vara en kassako för
vårdföretagen - vi säger nej till vinster i välfärden.

Vi är också starkt emot utförsäljning av annan kommunal egendom.

-�60�-



Vänsterpartiet Karlshamn
karlshamn@vansterpartiet.se

Vänsterpartiet Karlshamn 201 5 - 08 - 1 9

3 SATSNI N GAR I SKOLAN

Frukost i skolan – En mätt elev presterar bättre än en hungrig elev. Många barn och ung-
domar äter ingen frukost hemma. Att servera frukost i skolan är ett sätt att ge alla elever
goda förutsättningar att orka hela skoldagen. Dessutom har de mer sällan huvudvärk, känner
sig mer sällan ill amående och har mer sällan ont i magen i skolan jämfört med dem som har
dåliga frukostvanor. Norrevångsskolan i Mörrum kan här tjäna som ett ypperligt exempel.

Frukt som mellanmål – Ett problem i skolan är att man ibland har tidig lunch och slutar sent
på eftermiddagen, då går blodsockret ner och då hägrar godis och läsk från skolan kiosk el-
ler närliggande kiosker. Vi föreslår istället att man i samband med skolluncherna erbjuder
varje elev en frukt som kan tas med och ätas under eftermiddagen.

Närproducera d skolmat – Det diskuteras närproducerad mat, dvs. lokalt producerad. Mat
som åker land och rike runt vill vi inte ha. Diskussionen berör ofta upphandlingsregler. Man
kan ställa villkor som inte har med pris att göra. Begreppet innebär också att se till at t maten
lagas inom respektive skolkök. Kommunens upphandlingsrutiner ses över för att underlätta
för lokala leverantörer. Detta skulle gynna kvaliteten, miljön och lokala producenter.

”Läxfritt” – Kunskapsnivå och betyg skall inte be ro på vilka föräldrar e leven råk at födas
med. Undervisningen bör organiseras på så sätt huvuddelen av skolarbetet skall kunna utfö-
ras i skolan. I den mån läxor anses nödvändigt skall skolan erbjuda läxhjälp i erforderlig om-
fattning.

Kill - och Tjejgrupper – Ungdomar i högstad ieåldern känner sig ofta vilsna, otrygga och
osäkra på sin väg in i vuxenvärlden. Skolan bör på olika sätt hjälpa ungdomarna i att hitta sin
identitet och att landa i sina värderingar. Saker som manlighet, kvinnlighet, sexualitet, våld,
kärlek, känslor med mera behöver beröras på ett sätt som ungdomar kan ta till sig. Ett sätt är
att jobba med kill - och tjejgrupper (liknande projekt har genomförts, bland annat med hjälp av
RFSU på olika håll i landet) där ungdomarna erbjuds att i lämpliga grupper diskutera, sam-
tala och genomföra olika övningar. Syftet skall vara att skapa trygghet för ungdomarna samt
öka förståelsen för alla människors lika värde och att skapa jämlikhet mellan kvinnor och
män.

Feministiskt självförsvar – som ett led i att öka tryggheten för tjejer vill vi l ångsiktigt att alla
tjejer i grundskolans senare del (åk 7 - 9) ska erbjudas utbildning i feministiskt självförsvar,
men i ett första steg vill vi erbjuda tjejerna i gymnasiet feministiskt självförsvar

-�61�-



Vänsterpartiet Karlshamn
karlshamn@vansterpartiet.se

Vänsterpartiet Karlshamn 201 5 - 08 - 1 9

4 FOLKHÄLSA

Idrott och motion för alla – Spontan idrott och vardagsmotion är en viktig del i att uppnå en
bra folkhälsa. Därför skall man satsa på att upprätthålla god kvalitet av motionsspår, mot-
ionsanläggningar och friluftsområden samt bygga fler spontanidrottsplatser.

Sveriges cykelkommun – De t finns ett behov av att binda ihop befintliga gång - och cykel-
vägar så att man som gående/cyklande inte behöver befinna sig på en hårt trafikerad väg för
att komma till nästa del av ett gång - och cykelstråk . Vidare så behövs det satsningar för att
bygga ut nätet av cykelvägar samt underhåll av befintliga cykelvägar för att främja cykel-
åkandet. Vi vill även på olika sätt underlätta för kommunens invånare att använda cykeln
som det dagliga transportmedlet. Ett sätt att få fler att ta cykeln kan vara att kommu nen infö r
ett system med cykelutlåning. V änsterpartiet vill att ett första steg kan vara att se över möjlig-
heten med att införa ett sådant system. Andra åtgärder kan vara att installera fler pumpar
samt platser för säker parkering av cyklar. Målet skall av folkhälso - och miljöskäl vara att
Karlshamn skall bli Sveriges främsta cykelkommun .

Friskvård – Kommunen skall också vara ett gott exempel för friskvård genom att erbjuda fö-
rebyggande hälsovård för sina anställda . Det skall finnas möjlighet att via arbets givaren
(kommunen) komma i kontakt tex företagssköterska och sjukgymnast.

Barn - och ungdomsverksamhet – Att öka föreningsstödet till barn - och ungdomsverksam-
het är också ett led i att kommunen agerar och inte bara prata r om ökad folkhälsa . Ökat stöd
till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet är även ett viktigt led i att öka integrationen
bland nyanlända.
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5 ATT LEVA OCH BO I KA RLSH AM N

Miljö – Vi vill att kommunen tillsammans med sina helägda bolag skall utöka användningen
av förnyelsebara energikällor som t ex vindkraft och solceller.
Man skall ha solceller på taken på nybyggnation och se över möjligheten när man renoverar
bostäder och övriga byggnader. När man planerar nybyggnation av bostäder skall man
också beakta möjligheten att ansluta dessa till fjärrvärmenätet .

Kollektivtrafik – Det är viktigt med en attraktiv kollektivtrafik. Därför driver Vänsterpartiet in-
förandet av avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen med energisnåla bussar och tidtabeller
som är anpassade efter resenärernas behov . Ett ö kat kollektivt resande gynnar miljön, ut-
vecklar landsbygden och har väldigt stora sociala fördelar, int e minst för äldre och skolung-
domar.

Funktionshinder – vems problem är det? Vi blir bättre på att göra lokaler tillgängliga. Där-
emot har vi långt kvar för att uppfylla FN:s konvention för personer med funktionsnedsätt-
ning. Vi vill att kompetensen i frågan utvecklas. För ett verkligt inflytande i de funktionshind-
rades val och möjligheter ska vi prata med dem om deras behov inte bara om dem .

Guldkantstimmar inom äldreomsorgen – Äldreomsorg är inte bara boende och hjälp med
mat. Vänsterpartiet föreslår att de som bor på äldreboenden får möjlighet till två guldkant-
stimmar varje vecka. Det ska vara timmar då man får använda personalens hjälp till det man
själv ö nskar t.ex. att få tid att minnas, att bläddra i ett album, ta en promenad. Detta är även
ett utmärkt sätt att engagera personer som annars hamnar utanför arbetsmarknaden och blir
beroende av andra försörjningsformer. Lyckade exempel på detta arbetssätt fi nns i kommu-
nen och bör utvecklas vidare.

Boende – Karlshamns kommun har många förutsättningar för att utveckla ett attraktivt bo-
ende för invånare och de som av olika anledningar söker sig till kommunen. Efterfrågan av
hyresrätter överstiger dock tillgången och Vänsterpartiet vill att kommunen snarast utreder
och startar projekt för att investera i skapandet av ekonomiskt attraktiva och funktionella hy-
resbostäder åt befintliga och nytillkommande kommuninnevånare.
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6 KU LTU R
Utveckla filialbiblioteken – Filialb iblioteken är en plats för bokutlåning, men vi vill utveckla
dem till mötesplatser genom att förbättra öppettiderna så att de även kan använd a s till andra
kulturaktiviteter samt vara en plats för inhämtning av samhällsinformation.
Detta skall dock inte bro msa eller hindra processen för byggandet av ett centralt och ända-
målsenligt bibliotek och kulturhus på östra piren i Karlshamn.
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7 BU DGETEN I SI FF ROR

7.1 Driftbudget per nämnd

DRIFTBUDGET PER NÄMND 2016

Nettokostnad (tkr) Vänsterpartiets förslag :

Kommunfullmäktige - 2 147
Effektivisering 0
Kommunrevision - 1 417
Kommunstyrelse - 149 349
Nämnd för barn, ungdom o skola - 541 763
Gymnasienämnd - 156 000
Kulturnämnd - 25 973
Teknisk nämnd - 76 173
Teknisk nämnd, VA 117
Byggnadsnämnd - 6 663
Fritidsnämnd - 54 556
Omsorgsnämnd - 613 648
Socialnämnd - 90 232
Valnämnd - 64
Överförmyndarnämnd - 3 173
KS, Festivalkommitté - 3 300

SUMMA NÄMNDER - 1 724 341

Finansiering 1 724 458
Finansiering, Va - 117

RESULTAT 0

-�65�-



Vänsterpartiet Karlshamn
karlshamn@vansterpartiet.se

Vänsterpartiet Karlshamn 201 5 - 08 - 1 9

7.2 Investeringsbudget per nämnd

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2016

Nettoinvestering (tkr) Vänsterpartiets förslag :

Kommunfullmäktige 0
Kommunrevision 0
Kommunstyrelse 106 680
Nämnd för barn, ungdom o skola - 29 965
Gymnasienämnd - 9 500
Kulturnämnd - 650
Teknisk nämnd - 38 490
Teknisk nämnd, VA - 54 814
Byggnadsnämnd - 150
Fritidsnämnd - 15 325
Omsorgsnämnd - 9 050
Socialnämnd - 1 900
Valnämnd 0
Överförmyndarnämnd 0
KS, Festivalkommitté 0

Summa nämnder - 53 164
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Budgetförslag från:

Nettokostnad (tkr) KOALITIONEN PARTIET Not

Kommunfullmäktige -2 147 -2 147 1
Effektivisering 13 000 0 2
Kommunrevision -1 417 -1 417 3
Kommunstyrelse -153 103 -146 803 4
Nämnd för barn, ungdom o skola -541 763 -540 763 5
Gymnasienämnd -156 358 -155 350 6
Kulturnämnd -25 973 -26 073 7
Teknisk nämnd -76 173 -75 373 8
Teknisk nämnd, VA 117 117 9
Byggnadsnämnd -6 963 -6 963 10
Fritidsnämnd -54 556 -54 556 11
Omsorgsnämnd -613 648 -613 048 12
Socialnämnd -90 532 -90 532 13
Valnämnd -64 -64 14
Överförmyndarnämnd -3 173 -3 173 15
KS, Festivalkommitté -3 415 0 16
SUMMA NÄMNDER -1 716 168 -1 716 145 17
Finansiering 1 724 458 1 724 458 18
Finansiering, Va -117 -117 18

RESULTAT 8 173 8 196 19

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2016

Nettoinvestering (tkr) KOALITIONEN PARTIET Not

Kommunfullmäktige 0 0 1
Kommunrevision 0 0 3
Kommunstyrelse 106 680 106 680 4
Nämnd för barn, ungdom o skola -29 965 -29 965 5
Gymnasienämnd -9 500 -9 500 6
Kulturnämnd -650 -650 7
Teknisk nämnd -38 490 -38 490 8
Teknisk nämnd, VA -54 814 -54 814 9
Byggnadsnämnd -150 -150 10
Fritidsnämnd -15 325 -15 325 11
Omsorgsnämnd -9 050 -9 050 12
Socialnämnd -1 900 -1 900 13
Valnämnd 0 0 14
Överförmyndarnämnd 0 0 15
KS, Festivalkommitté 0 0 16

Summa nämnder -53 164 -53 164

KOMMENTARER OCH YRKANDEN:
Not 1

Moderaterna

MALL FÖR PARTIERNAS BUDGETARBETE

DRIFTBUDGET PER NÄMND 2016
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Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Not 6

Not 7

Not 8

Not 9

Not 10

Not 11

Not 12

Not 13

Not 14

Not 15

Not 16

Not 17

Not 18

Not 19
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Ordning och reda för en trygg framtid. 

 – moderat budget för 2016 

Inledning 

Vår utgångspunkt är att vi vill bidra till att skapa ett växande Karlshamn där alla känner sig 

delaktiga och är stolta över sitt samhälle och sin Kommun. Det ställs höga krav på 

kommunen i en värld som är i ständig förändring. Det måste därför finnas en ständig vilja 

och drivkraft att bli bättre inom allt vi gör, och det är viktigt att all positiv utveckling bejakas. 

Det förutsätter ett öppet och tillåtande klimat, där nya idéer möts av nyfikenhet och 

entusiasm. Vår grundsyn är att kommunens verksamheter finns till för våra invånare och att 

det är medborgarna som står i centrum.  Kommunens huvuduppgifter är att tillhandahålla 

välfärd, service och tjänster av en hög kvalitet i livets olika skeden. Det ska vara tydligt att 

medborgarna inte bara är kunder och brukare utan även kommunens ägare. Våra förslag 

syftar genomgående till att hitta nya vägar till att utveckla kvaliteten i välfärden.  

Vi tar också ansvar för kommunens ekonomi och är alltid beredda att vara en samtalspart 

gentemot alla som vill vara med och ta ansvar för Karlshamn! Huvudregeln när en nämnd får 

prestationsersättning från regeringen för väl genomfört arbete menar vi skall stanna hos den 

nämnden och inte som idag hamna i kommunens övergripande kassa. 

Kommunen ger idag bidrag till Folkets Hus som går direkt till vinst i dessa föreningar. Detta 

tycker vi självklart är orimligt och avskaffar bidragen till dessa föreningar. 

Ur hållbar strategisk synpunkt är det av stor betydelse att alla verksamheter har ett 

helhetsperspektiv med medborgaren i centrum i både i utvecklingsarbete och i det 

vardagliga arbetet. Vi vill att alla ska tänka och arbeta tvärsektoriellt inom kommunen för att 

undvika suboptimering av våra gemensamma resurser och för att undvika att enskilda 

individer kommer i kläm.  

Vi Moderater vill införa en ”välfärdslots” via kommunens hemsida. Där ska medborgarna 

kunna jämföra och få beskrivet välfärdens innehåll och kvalitet. Alla aktörer som vill vara 

med ska få vara det dvs. även alla fristående alternativ där de finns. 

Alternativ drift av verksamhet är inget mål i sig självt. Det är ett medel för att uppnå en rad 

fördelar, inte bara ekonomiska utan också kvalitetsmässiga. Genom alternativa driftsformer 

stimuleras utvecklingen för högre kvalité och bättre medborgarservice. Det frigör också i 

större utsträckning den kreativitet och nytänkande som finns hos medarbetarna. Vi ska låta 

oss bli utmanade inom all verksamhet som inte är av strategisk betydelse eller 

myndighetsutövning. Kommunen ska alltid stå som garant för kvaliteten i upphandlade 

verksamheter. 
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Kommunen har cirka 260 fordon (allt från personbilar till lastbilar)  både leasade och ägda. 

På årsbasis är det möjligt att sänka kostnaden med minst ca 2 mnkr. Detta kan ske genom 

analys av behoven för olika användare, effektiv upphandling inklusive bedömning om bilarna 

ska köpas eller leasas. Andra åtgärder som behöver vidtas är kontroll av körsträckorna för att 

undvika kostnader för över- och undermil, upprättande av samlad förteckning över alla bilar, 

uppföljning av körsträckor, kontroll av körjournaler, samordning av beställning av 

reparationer och rutiner i samband med återlämning av leasingbilar mm.  

Moderaterna prioriterar i denna budget mycket tydligt välfärdens kärna och i linje med detta 

justerar vi bland annat ner ramen för Östersjöfestivalen till 2,4 miljoner.  Den politiskt 

tillsatta festivalkommittén har spelat ut sin roll och det är rimligt att östersjöfestivalen ligger 

under avdelningen för tillväxt och utveckling.  Det borde vara självklart att Karlshamn 

representeras av kommunstyrelsen, även under Östersjöfestivalen.  

Ekonomi 

Vi ser med stor oro på kommunens ekonomiska utveckling.  Om vi inte får grepp om 

kostnadsutvecklingen riskerar det att slå hårt mot välfärdens kärna. Vi Moderater tar alltid 

ansvar för kommunens ekonomi och är alltid beredda att vara en samtalspart gentemot alla 

som vill vara med och ta ansvar för Karlshamn!  Vi lägger en Budget med samma resultatnivå 

som koalitionen, med fokus på långsiktig hållbar utveckling. Den stora skillnaden mot 

majoritetens budget är att vi Moderater inte har med den ospecificerade besparingen på 13 

miljoner. Vi menar att det inte trovärdigt att lämna 13 miljoner utan finansiering.   

Näringsliv 

Näringslivsklimatet är av central betydelse för att Karlshamn ska kunna utvecklas och för att 

vi ska kunna möta framtidens välfärdsutmaningar.  Moderaterna i Karlshamn vill ge en tydlig 

signal till näringslivet: - att i vårt Karlshamn minimerar vi all onödig byråkrati! Kommunen ska 

garantera en rättssäker och effektiv handläggning av alla ärenden.  Snabb, korrekt och 

förutsägbar tillämpning av lagar och bestämmelser ska vara en självklarhet i Karlshamn. I 

Moderaternas Karlshamn kan dessutom den enskilde företagaren förvänta sig ett bra 

bemötande, hög tillgänglighet och god service från kommunens sida.  Vi verkar för att 

näringsidkarna i Kommunen genom upphandlingsenheten skall informeras om hur 

kommunen genomför sina upphandlingar och att de ska få stöd i hur de formulerar anbud till 

oss. En god näringslivspolitik handlar inte bara om bra och riktiga beslut utan även om att ha 

känsla för när kommunen inte ska lägga sig i. Kommunstyrelsen måste vara drivande och 

sätta tonen för attityden mot företag, näringsliv och entreprenörskap. 

Arbetsmarknad  

I Moderaternas Karlshamn ger vi aldrig upp kampen mot arbetslöshet och utanförskap! Vi 

moderater vill se en tydlig arbetslinje även i Karlshamn.  Att stora delar av 

arbetsmarknadspolitiken avgörs nationellt betyder inte att det saknas möjligheter att här i 
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Karlshamn kunna göra stora insatser för att bryta utanförskap och skapa förutsättningar för 

nya arbetstillfällen. Vår grundinställning är att alla som kan arbeta förtjänar att ha ett jobb!  

Genom möjligheten till eget arbete ökar människors självkänsla, och det bidrar till att skapa 

en bättre sammanhållning i Karlshamn.   

Karlshamns kommuns samlade verksamheter ska arbeta för att stimulera entreprenörskap, 

företagande och nyföretagande. Alla delar av kommunen ska hjälpas åt för att ordna sommarjobb för 

ungdomar och praktik för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Karlshamns kommun ska 

aktivt jobba för att våra lokala företag prioriterar att skapa jobb för unga. 

Karlshamn ska ha en flexibel och aktiv arbetsmarknadspolitik där individens behov skall styra 

insatserna.  Omvärlden och regelverken förändras ständigt inom arbetsmarknadspolitiken 

och vi vill se arbetsmarknadsenhetens roll som en stabilt och effektivt nav mellan kommun, 

marknad och utbildning.  Moderaterna satsar 1 miljon på ytterligare arbetsmarknadsprojekt. 

Moderaterna vill verka för att ytterligare utveckla kontakterna mellan företagen och 

kommunens skolor.  Ett av den lokala arbetsmarknadspolitikens viktigaste redskap är en 

flexibel och individanpassad vuxenutbildning. Vuxenutbildningen är en viktig möjlighet som 

kan ge många en andra chans. Utbildningar som ger behörighet till högre utbildning eller gör 

det påtagligt lättare att få arbete ska prioriteras. Vi vill uppmuntra och underlätta för socialt 

företagande och sociala företag i Karlshamn. Vi upplever brister i matchningen på 

arbetsmarknaden. Vi vill därför avsevärt öka samarbetet med det privata näringslivet.  

Personal 

Vi vill att Karlshamns kommun utvecklar sin arbetsgivarroll och satsar mer aktivt på 

kompetensutveckling. Det är viktigt att man matchar rätt person med rätt arbetsuppgift.  Vi 

Moderater vill öppna upp för att en individ ska kunna ha flera olika arbetsuppgifter inom 

kommunen. På så sätt kan man kanske också hitta nya vägar att reducera sjukfrånvaron.  Vi 

ser med oro på de ökande sjuktalen och gör en riktad satsning inom omsorgen på 1 miljon 

för att motverka den ökande ohälsan. 

Samhällsbyggande 

Vi vill se ett växande och dynamiskt Karlshamn och därför behövs det byggas fler bostäder 

och kommunen måste möta näringslivets behov av en bra infrastruktur och service.  

Parkeringssituationen i centrum måste förbättras om Karlshamn skall kunna utvecklas som 

handelsstad!  

Satsningar på Infrastruktur och boende är en central fråga för att skapa tillväxt i Karlshamn.  

Vi vill att KABO avyttrar upp till en tredjedel av sitt fastighetsbestånd för att på så sätt frigöra 

kapital för att kraftigt öka takten i byggandet av nya bostäder. Vi är övertygade om att ett 

kraftigt ökat byggande av hyresrätter i Karlshamns kommun kommer att bidra till att öka 

invånarantalet och därmed också skatteunderlaget. Möjligheten att utveckla nya koncept för 
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äldre- och trygghetsboenden kommer därmed att också att öka avsevärt, så även 

möjligheterna att bygga på mindre orter som Ringamåla, Åryd etc. 

Politisk organisation 

Vi Moderater menar att det finns utrymme att ytterligare effektivisera den politiska 

organisationen. De politiska samordnartjänsterna vill vi avskaffa då uppdragen är 

undermåligt definierade och endast är till för att ekonomiskt gynna de styrande 

majoritetspartierna.  Vi vill även avskaffa alla fasta arvoden till vice ordförande i nämnder 

och bolag. Många förtroendevalda sitter på flera stolar samtidigt och det ser vi som ett 

tydligt tecken på att den politiska organisationen kan bantas. Vi vill samtidigt ytterligare öka 

medborgarinflytandet via fler organiserade möjligheter att få påverka, ex via sociala medier 

och workshops, där även annars ej partipolitiskt aktiva medborgare kan komma till tals.  Vi 

avskaffar Festivalkommittén vilken har spelat ut sin roll. 

Folkhälsa 
 

Ytterst är det den enskilde individen som ansvarar för sin hälsa, men kommunen bör också 

ta ett ansvar i det förebyggande hälsoarbetet. En friskare befolkning skulle på sikt medföra 

minskade kostnader men framförallt en ökad livskvalité för medborgarna.  

Omsorg 

Vi kan själva göra en mängd val som t.ex var vi skall göra våra inköp, laga vår bil o.s.v, men 

att välja vem som skall ta hand om oss på ålderns höst kan vi inte göra. Detta vill vi ändra på! 

Vi vill bryta kommunens monopol på omsorg i Karlshamn. Det borde vara självklart att det 

finns mer än ett alternativ att välja mellan om man menar allvar med att sätta brukaren i 

centrum. 

Det finns ett flertal vinster att göra menar vi Moderater då man lägger ut verksamheter på 

entreprenad. Dels rent ekonomiska men framför allt utvecklingen av verksamheter då det 

finns flera entreprenörer på marknaden.  

Möjligheten att välja utförare skall prövas genom upphandlingar. Viktigt vid upphandling är 

kommunens ansvar för utvärdering och uppföljande av verksamheten. 

Vi ser med oro på de ökande sjuktalen och gör inom omsorgen en riktad satsning på 1 miljon 

i arbetsbefrämjande åtgärder.  

Vi återbemannar även träffpunkterna.  
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Skola och barnomsorg  

Alla barn har rätt till en likvärdig skola och förskola. Karlshamn har varit en bra skolkommun, 
men förra året tappade man rejält i den nationella rankingen. Det är viktigt att vi återtar vår 
tidigare så fina position.  Därför är det viktigt att skolan har höga förväntningar på eleven och utgår 
från att hon/han kan nå skolans utbildningsmål. Detta förutsätter att varje elev blir sedd, får 
uppmuntran och stöd i sina studier.  Andelen elever med godkända betyg ska öka. 
 
 I enlighet med moderaternas förslag på riksplanet vill vi verka för en flexibel skola med 
möjlighet att starta dagen på fritids innan skolarbetet drar igång.  
 
Både lärare och elever lever i en föränderlig värld med nya utmaningar varje dag, därför är 
det viktigt med kompetensutveckling för lärarna. I den tuffa ekonomiska situation skolan 
befunnit sig i de senaste åren har detta blivit eftersatt, något vi nu vill satsa på.  
 
Vi vill förorda att man inför socialt arbete i undervisningen. Denna fråga ligger egentligen på 
rektorerna, men vi anser att det kan ge så många mervärden att vi anser den värd att lyfta 
Här menar vi att en viss del av undervisningen kan förläggas på äldreboende, med läsning etc 
för de äldre.  
 
I enlighet med de förslag vi lämnat in till BUS-nämnden vill vi satsa på det drogförebyggande 
arbetet i kommunens skolor.  
 
Vi moderater satsar ytterligare 1 miljon kr på kompetensutveckling. 

Kommunen har ansvar för att erbjuda god barnomsorg.  För att möta detta krävs valfrihet, 

jämlikhet och kvalité. En modell passar inte alla familjer. Att erbjuda avlastning och stöd 

genom en flexibel barnomsorg är en viktig del av välfärden men även en central del för en 

politik för fler i arbete.  

En möjlighet är att uppmuntra dagbarnvårdarna att gemensamt bilda fristående 

verksamheter. Ett annat sätt att öppna upp för valfrihet inom skola och omsorg är att alla 

alternativ presenteras på lika villkor på kommunens hemsida (Nackamodellen). Här 

redovisas bl.a. brukarkundnöjdhet och måluppfyllelse på alla aktiva skolor i kommunen 

oavsett huvudman. 

En viktig del för att ge våra barn goda förutsättningar att lyckas i skolan är förskolan. För att 
förstärka förskolan vill vi se över möjligheten att utöka förutsättningarna för utbildning av 
barnskötare till förskollärare. Ett önskemål som framförts är arbetskläder inom 
barnomsorgen och vi vill utreda möjligheterna att införa detta.  
 
De öppna förskolorna spelar en stor roll för föräldralediga och dagbarnvårdare som genom 
denna verksamhet får möta andra vuxna och barn. Barnen får dessutom viktig social träning 
genom att möta andra barn i en lite större grupp. Den öppna förskolan är särskilt viktigt stöd 
för invandrarföräldrar och ensamstående föräldrar som får möjlighet att knyta kontakter och 
bygga nätverk. 
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En effektiv skolorganisation är förutsättningen för att erbjuda en bra förskola och skola. En 
helhetsöversyn av skolorganisationen i Karlshamn är nödvändig för att få till en god och 
kostnadseffektiv organisation. Vi vill även att nybyggnation av skolor och förskolor görs på 
ett sådant sätt att anpassning av lokalerna kan ske på ett enkelt sätt när förutsättningarna 
förändras. 
 

Fritid & Kultur 

Vi moderater fortsätter att stödja föreningsidrotten och kulturen genom att införa 

ekonomisk bidrag till föreningarna för ideella ledare. På detta sätt visar Karlshamns invånare 

sin uppskattning gentemot det viktiga arbete och samhällsnytta som aktiva idrottsledare 

lägger ner på sin fritid för våra barn och ungdomar.  Samarbeten med föreningslivet tex kring 

drogförebyggande verksamhet och nattvandringar är sådant som drivs av oss Moderater och 

vi vill se fler sammarbeten mellan föreningsliv och kommunen i framtiden. 

Vi vill också fortsätta verka för att sport och fritidsanläggningar har generösa öppettider och 

att de finns nära kommuninvånarna. Moderaterna har varit delaktiga i och verkat för att 

spontanidrottsplatser och lekplatser finns utspridda inom kommunen och arbetet fortgår.  

Vi menar att både kommun och föreningsliv har mycket att vinna på att överföra delar av 

drift av anläggningar till föreningslivets regi.  

Vår tätortsnära skog, grönområden och skärgård är mycket viktiga områden för oss i 

Karlshamn. Det är en självklarhet för oss moderater att det finns nära och lättillgängliga 

strövområden för det rörliga friluftslivet utanför stadskärnan, detta behöver inte stå i 

konflikt med en expansiv och dynamisk utveckling av staden. 

Vi vill släppa in entreprenörer i Bellevueparken för att utveckla verksamheten.   

Vi inför ett bidrag till föreningarna för ideella ledare inom idrott och ungdomskultur på totalt 

1,1 miljoner. 

Kost och Städ 

Vi ser möjligheter att effektivisera och samtidigt förbättra kost och städverksamheterna 

genom att upphandla dessa tjänster. 

Moderaterna föreslår att kommunen ska låta sig bli utmanade av externa aktörer. 

Upplevelsen av måltiderna för boende inom omsorgsförvaltningen borde vara sån att de ska 

kännas som om de åt på en riktig restaurang och inte bara utspisas i en matsal då de i regel 

inte har något alternativ att välja på. Samma sak bör skolrestaurangerna erbjuda sådan mat 

och miljö att barnen/ungdomarna uppskattar stunden där.  
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Miljö och hållbar utveckling 

Vid all planering och genomförande av verksamhet är det viktigt att vi tar hänsyn till 

eventuell miljöpåverkan. Detta skall gälla både internt och externt för att minska 

miljöeffekterna. Det behövs en ny uppdaterad miljöstrategi som genomsyrar allt underhåll, 

drift och nyproduktion. En ny uppdaterad klimatstrategi ska enligt oss moderater sträva mot 

att Karlshamn år 2040 skall vara i huvudsak klimatneutralt. 

Glesbyggd 

Karlshamn är så mycket mer än Staden och tätorterna.  Vi vill ha en levande landsbygd där 

kommunens service är tillgänglig så långt det är praktiskt möjligt. Därför vill vi som ett första 

steg inrätta servicecenter i Mörrum och Svängsta. Här ska man kunna komma i kontakt med 

kommunen och bli guidad genom den kommunala världen. Det ska vara en synlig närvaro av 

kommunen, lokaliserad tillsammans med annan kommunal verksamhet på orten, tex 

bibliotek eller dylikt. Servicecenterna ska vara en förlängning av och en vidareutvecklad del 

av medborgarkontoret.  

Investeringar 

Moderaterna vill anlägga en uppdaterad, modern gästhamn i centrala Karlshamn med den 

service och bekvämlighet som dagens båtturister kräver. Med Karlshamns stolta traditioner 

som sjöfartsstad och den fantastiska och stadsnära miljön är det ett rent slöseri att inte ha 

en riktigt attraktiv gästhamn.  För näringslivet och turismen skulle det kunna vara ett 

fantastiskt lyft som skulle kunna betala sig många gånger om. Vi vill att Karlshamn ska vara 

en pärla som ingen som passerar vill missa. 

Vi satsar därför 5 miljoner på att anlägga en ny gästhamn i centrala Karlshamn.  

Vi skjuter investeringar på torget på framtiden.  

Övriga budget kommentarer 

Moderaterna Budget 2016 

Budget i siffror     

  M   

Kommunsstyrelsen Mkr   

      

FolketsHus -0,8   

Politisk organisation -0,8   

Avtalscontroller, strategiska mm -5,1   

Arbetsmarknadsprojekt 1   

Servicecenter i Mörrum 0,7   

Servicecenter i Svängsta 0,7   

Avdelningen för tillväxt och utveckling -1,2   

Övergripande administration -1,2   

Effektivisering av bilhanteringen -2   

-�75�-



Östersjöfestivalen 2,4   

sa: -6,3   

      

BUS     

Upphandling  kost & städ -2   

Kompetensutveckling 1   

      

sa: -1   

      

Gymnasium & VUX     

Upphandling  kost & städ -1   

      

      

sa: -1   

      

Kultur     

Bidrag till idéella ledare Ungdom     

  0,1   

      

sa: 0,1   

      

Teknisk Nämnd     

Översyn av handläggning & administration -0,8   

      

sa: -0,8   

      

Byggnadsnämnd 0   

      

Socialnämnd 0   

      

Fritidsnämnd     

Alternativ drift idrotts anläggningar -2   

Driftsstöd föreningar 1   

Föreningsbidrag Idéella ledare 1   

      

sa: 0   

      

Omsorgsnämnd     

Upphandling  kost & städ -2   

Konkurrensutsatt drift -1   

Träffpunkterna 1,4   

Personalbefrämjande åtgärder 1   

      

sa: -0,6   

      

Festivalkommité     

  -3,4   

      

sa: -3,4   

      

      

Total: -13   
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KARLSHAMNS KOMMUN

Centrala samverkansgruppen

PROTOKOLL CSG l (2)

2015-08-17
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m: 2015-08-17, klockan 13.30- 15.15

Plats:  Mörrumssalen, Rådhuset

  Närvarande ledamöter: Jonas Jönsson, personalchef, ordf

Kerstin Gustafson, Kommunal Sydost

Christina Gustafsson, TCO, ers

Jessica Wedin, TCO

..:-
.r .‘

Him//359 
Frånvarande: Göran  Persson, kommundirektör

Ylva Eriksson, Kommunal Sydost

Agneta Gårdesten, TCO

Niclas Wahlgren, SACO

Övriga: Maria Appert, sekreterare

Hans Hyllstedt, ekonomichef, §  2

Justering: Ordföranden, Kerstin Gustafson, Christina Gustafsson och Jessica Wedin

Behandlade ärenden: §§1-4

§ 1 Justering

Dagens protokoll justeras av samtliga ledamöter.

§  2 Förslag till budget 2016 och flerårsplan 2017-2018

Ekonomichefen redogör för förslag till budget för 2016 och flerårsplan 2017-2018.

De fackliga organisationerna meddelar att de ej kan förhandla för något som man inte kan påverka.

F örhandlingen avslutas 2015-08-17.

§  3  Arhetsmiljöutbildning 2015

Kerstin Gustafson, Kommunal Sydost, undrar om det finns möjlighet för fackliga företrädare som

inte är skyddsombud, att gå höstens arbetsmiljöutbildning?

Personalchefen undersöker saken och återkommer med besked.

i
i
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KARLSHAMN

Kaflsharnns TJÄNSTESKRIVELSE

kommun 2015-08-28 Dnr: 2015/1354

Nämnd Datum §
Kommunfullmäktige

Revisionens budget för år  2016  och flerårsplan  2017-2018

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

att fastställa kommunrevisionens budgetram för  2016  och plan för  2017-2018
till  1.417  tkr.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges presidium ska föreslå budgetram för kommunrevisionen för  2016

och plan  för  2017-2018.  För år  2015  har revisionens budgetram uppgått till  1.417  tkr och
fullmäktiges presidium anser att denna nivå bör bibehållas för 2016.

Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,
styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om

verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom
nämnderna är tillräcklig. Revisorerna har också uppgiften att på samma sätt granska
verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som

fullmäktige utser i företagen. Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till

fullmäktige. l revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultaten av sin granskning och

lämnar ett särskilt utlåtande om den tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas.

Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse.  På  motsvarande sätt

rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företagen -med granskningsrapport och

revisionsberättelsen

Beslutet skickas till

Ekonomichefen

Kommunrevisionen

O / r

'Iréne Ahlstrand årlind

2:a vice ordförande

Ger Åkesson

rdföran e 1:a 'ce ordförande
 

Karlshamns kommun -Kommunledningsförvaltning -Kommunkansli

Rådhuset  -  374 81 Karlshamn  -  Tel +46  4511-81000- Fax  +46 45481180

Hemsida: www.karlshamn.se
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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 med 4 162 tkr 
 
att den ökade utgiften med 4 162 tkr finansieras genom nyupplåning. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har beslutat att, med ändring av tidigare framställan, hos 
kommunfullmäktige begära anslag om ytterligare 4 162 tkr på grund av ökade utgifter för 
flyttning av ledningar i samband med byggnation av ny väg mellan Nyemöllevägen och 
Strömmarondellen. Totalutgifter för projektet beräknas nu uppgå till 11,1 mnkr. 
 
Bakgrund och överväganden 
Den totala investeringsbudgeten i år uppgår till 116 mnkr och för de kommande två åren 
drygt 440 mnkr. Med beaktande av den mycket svaga resultatnivån de kommande åren är 
detta en väldigt hög nivå. 
 
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 måste lånefinansiera utgiftsökningen. 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med hänvisning till pågående 
budgetarbete. 
 
Marie Sällström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Efter framställa propositioner på Elin Petersson (M) och arbetsutskottets förslag finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
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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 med 4 162 tkr 
 
att den ökade utgiften med 4 162 tkr finansieras genom nyupplåning. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har beslutat att, med ändring av tidigare framställan, hos 
kommunfullmäktige begära anslag om ytterligare 4 162 tkr på grund av ökade utgifter för 
flyttning av ledningar i samband med byggnation av ny väg mellan Nyemöllevägen och 
Strömmarondellen. Totalutgifter för projektet beräknas nu uppgå till 11,1 mnkr. 
 
Bakgrund och överväganden 
Den totala investeringsbudgeten i år uppgår till 116 mnkr och för de kommande två åren 
drygt 440 mnkr. Med beaktande av den mycket svaga resultatnivån de kommande åren är 
detta en väldigt hög nivå. 
 
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 måste lånefinansiera utgiftsökningen. 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-08-12 Dnr: 2011/2198 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 157 
Kommunstyrelsen 2015-08-25 181 
Kommunfullmäktige 2015-09-07  

 
 

Cirkulationsplats/rondell Sölvesborgsvägen - Nyemöllevägen 
 

Förslag till beslut 
 
Föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anslaget för tekniska nämndens investeringsprojekt 1322 Cirkulationsplats/rondell 
Sölvesborgsvägen – Nyemöllevägen ökas med 4 162 tkr 
 
att den ökade utgiften med 4 162 tkr finansieras genom nyupplåning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har beslutat att, med ändring av tidigare framställan, hos 
kommunfullmäktige begära anslag om ytterligare 4 162 tkr på grund av ökade utgifter för 
flyttning av ledningar i samband med byggnation av ny väg mellan Nyemöllevägen och 
Strömmarondellen. Totalutgifter för projektet beräknas nu uppgå till 11,1 mnkr. 
 
Bakgrund och överväganden 
Den totala investeringsbudgeten i år uppgår till 116 mnkr och för de kommande två åren 
drygt 440 mnkr. Med beaktande av den mycket svaga resultatnivån de kommande åren är 
detta en väldigt hög nivå. 
 
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 måste lånefinansiera utgiftsökningen. 
 
 
 
Bilagor 
1 Protokollsutdrag Ytterligare fördyring av beräknad entreprenadkostnad för 

Nyemöllevägens nya vägsträckning mot Strömmarondellen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-08-12 Dnr: 2011/2198 

 
 
2 Ytterligare fördyring av beräknad entreprenadkostnad för Nyemöllevägens nya 

vägsträckning mot Strömmarondellen 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Ekonomichefen 
 
 
 
Jens Odevall Hans Hyllstedt 
Administrativ chef Ekonomichef 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-06-24 

sid 1 av 4 

 
 
 
Plats och tid:  Mörrumssalen, klockan 13:15 -18:55  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ivo Akum Ledamot (S) 
Sten Hedlund Ledamot (MP) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 
   
   
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Mats Olausson, (M) ersättare för Lars Hasselgren, (M) 
Jan-Erik Abrahamsson, (S) ersättare för  
Amanda Nilsson, (S) 
Magnus Dagmyr, (S) ersättare för Stig Johansson, 
(S), §§ 108-120 

 

 

Närvarande 
ersättare: 

Roy Johansson, (C), Magnus Dagmyr, (S), Bo Bogheim, (SD) t o m §112, 
Gunnar Fastén, (MP) t o m § 115, Bo Sandgren, (S) 

Övriga: Tf förvaltningschef Thomas Andersson, §§ 95-120, 
verksamhetscontroller Anette Ericson § 95, ekonom 
Susanne Andersen §§95-98, VA-chef Patrik Hellsberg, §§ 
99-104, entreprenading. Peter Hammarström, §§ 99-
104, gatuingenjör Jonas Johansson, §§ 99-101,enhetschef 
kost Christina Svensson, §§ 105-107, fastighetschef Ulf 
Ohlsson, §§ 105-111, fastighetsförvaltare Lars Persson, 
§§ 105-111, trafikingenjör Per Ingströmer §§ 111-113 

 

 

Utses att justera: Sten Hedlund (MP)  

Paragrafer: 94-120 

Justeringsdatum:  2015-06-30 

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

                                  Sten Hedlund  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-06-24 

sid 2 av 4 

 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2015-06-24   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-06-30 Datum då anslaget 
tas ner:  

2015-07-22 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-06-24 

sid 3 av 4 

 
§ 113 Ytterligare fördyring av beräknad entreprenadkostnad för Nyemöllevägens nya 
vägsträckning mot Strömmarondellen 2011/2198 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att med ändring av tidigare framställan, begära ytterligare 4,2 mnkr från kommunstyrelsen 
för färdigställandet av Nyemöllevägens nya anslutning mot Strömmarondellen 
 
Sammanfattning 
Samtliga projektets delar har blivit dyrare än tidigare bedömt, vilket innebär att ytterligare 
medel måste tillskjutas projektet för att den nya vägsträckningen ska kunna byggas. 
 
Förklaring: 
Samtliga projektets delar har blivit dyrare. Fjärrvärmeledningen var flyttad sen tidigare, 
men övriga ledningsarbeten uppskattades till ca 1,5 Mkr och hamnar på 2.1 Mkr (om 
utbyte av spillvattenledning kostar 500 000 Kr). 
 
Konsultarvodet blev också minst 0,5 MKr dyrare eftersom de komplicerade förhållanden 
som råder på platsen kräver en mycket omfattande handling. 
 
Kostnaden för vägentreprenaden steg från 2.5 MKr till 4.0 MKr (om utbyte av 
spillvattenledningen kostnadsuppskattas till 0,5 Mkr). Många lösningar för att få en 
fungerande helhet har krävts, exempelvis flytt av infart till Autoverkstaden med 
dagvattenlösning, plantering av 4 nya träd, vägräcke mot Sölvesborgsvägen, komplicerat 
stödmursbygge i 2 delar mot Nyemöllevägen. 
 
Ytterligare 0,5 MKr behövs om något oförutsett inträffar, vanligtvis 10 % av 
projektkostnaden. 
 
Konsulten har ännu inte färdigställt kostnadsuppskattningen baserat på färdigt 
förfrågningsunderlag, men denna bedömning bygger ändå på betydligt mer vetskap om 
verkliga förhållanden är den tidigare uppskattningen. 
 
Beslutsunderlag 
Upparbetade medel och uppskattad resterande kostnad för vägprojektet i Strömma 
 
Upparbetade medel 2010-2015: 
Konsulttjänster inklusive detaljplanearbete: 1 611 000 Kr  
Flytt av fjärrvärmeledning inklusive återställning av mark 2 525 000 Kr 
Övrigt 25 000 Kr 
Totalt: 4 162 000 Kr 
 
Kostnadsbedömning för återstående del av projektet: 
4,5 MKr för vägentreprenad inklusive byte av spillvattenledning 
670 000 Kr KEAB (el) 
750 000 Kr Skanova (tele) 
180 000 Kr CSAB (fiber) 
350 000 Sweco (konsult) 
Oförutsett 500 000 Kr 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-06-24 

sid 4 av 4 

 
Totalt 6 950 000 Kr 
 
Återstående medel: 2 800 000 Kr 
Tekniska nämnden har i skrivelse till kommunfullmäktige, daterad 2015-05-25, begärt 1,5 
mnkr. Utöver detta behövs därmed ytterligare 2 662 000 kr för att projektet ska kunna 
slutföras. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tf förvaltningschef Thomas Andersson 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
Ekonom Lisa Sunesson 
Ekonom Susanne Andersen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-06-23 Dnr: 2011/2198 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 

 
 

Ytterligare fördyring av beräknad entreprenadkostnad för Nyemöllevägens nya 
vägsträckning mot Strömmarondellen 
 

Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden beslutar, med ändring av tidigare framställan,  
att begära ytterligare 4.200.000 Kr från kommunstyrelsen för färdigställandet av 
Nyemöllevägens nya anslutning mot Strömmarondellen. 
 
Sammanfattning 
 
Samtliga projektets delar har blivit dyrare är tidigare bedömt, vilket innebär att ytterligare 
medel måste tillskjutas projektet för att den nya vägsträckningen ska kunna byggas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Upparbetade medel 2010-2015: 
Konsulttjänster inklusive detaljplanearbete: 1.611.000 Kr  
Flytt av fjärrvärmeledning inklusive återställning av mark  2.525.000 Kr 
Övrigt 25.000 Kr 
Totalt: 4.162.000 Kr 
 
Kostnadsbedömning för återstående del av projektet: 
4,5 MKr för vägentreprenad inklusive byte av spillvattenledning 
670.000 Kr KEAB (el) 
750.000 Kr Skanova (tele) 
180.000 Kr CSAB (fiber) 
350.000 Sweco (konsult) 
Oförutsett 500.000 Kr 
 Totalt 6.950.000 Kr 
  
Återstående medel: 2.800.000 Kr 
  
Tekniska nämnden har i skrivelse till kommunfullmäktige, daterad 2015-05-25, begärt 1,5 
MKr. Utöver detta behövs därmed ytterligare 2.662.000 Kr för att projektet ska kunna 
slutföras. 
 
Förklaring: 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-06-23 Dnr: 2011/2198 

 
 
Samtliga projektets delar har blivit dyrare. Fjärrvärmeledningen var flyttad sen tidigare, 
men övriga ledningsarbeten uppskattades till ca 1,5 Mkr och hamnar på 2.1 Mkr (om 
utbyte av spillvattenledning kostar 500.000 Kr). 
 
Konsultarvodet blev också minst 0,5 MKr dyrare eftersom de komplicerade förhållanden 
som råder på platsen kräver en mycket omfattande handling. 
 
Kostnaden för vägentreprenaden steg från 2.5 MKr till 4.0 MKr (om utbyte av 
spillvattenledningen kostnadsuppskattas till 0,5 Mkr). Många lösningar för att få en 
fungerande helhet har krävts, exempelvis flytt av infart till Autoverkstaden med 
dagvattenlösning, plantering av 4 nya träd, vägräcke mot Sölvesborgsvägen, komplicerat 
stödmursbygge i 2 delar mot Nyemöllevägen. 
 
Ytterligare 0,5 MKr behövs om något oförutsett inträffar, vanligtvis 10 % av 
projektkostnaden. 
 
Konsulten har ännu inte färdigställt kostnadsuppskattningen baserat på färdigt 
förfrågningsunderlag, men denna bedömning bygger ändå på betydligt mer vetskap om 
verkliga förhållanden är den tidigare uppskattningen. 
 
 
 
Bilagor 
Bakgrund och överväganden 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Andersson 
T.f. förvaltningschef 

Per Ingströmer 
Trafikingenjör 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att höja N-faktorn i taxan för byggnadsnämndens verksamhetsområde till 1,05 från och 
med laga kraft vunnet beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har 2015-05-27, i samband med revidering av byggnadsnämndens 
budget för 2015, beslutat föreslå kommunfullmäktige att revidera N-faktorn till 1,05.  N är 
en justeringsfaktor som har till uppgift att anpassa avgiftsnivån till förhållandena i 
kommunen. Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en rekommendation som 
grundar sig på antal innevånare i kommunen. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att höja N-faktorn i taxan för byggnadsnämndens verksamhetsområde till 1,05 från och 
med laga kraft vunnet beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har 2015-05-27, i samband med revidering av byggnadsnämndens 
budget för 2015, beslutat föreslå kommunfullmäktige att revidera N-faktorn till 1,05.  N är 
en justeringsfaktor som har till uppgift att anpassa avgiftsnivån till förhållandena i 
kommunen. Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en rekommendation som 
grundar sig på antal innevånare i kommunen. 
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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 § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 160 
Kommunstyrelsen 2015-08-25 184 
Kommunfullmäktige 2015-09-07  

 
 

Revidering av taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att höja N-faktorn i taxan för byggnadsnämndens verksamhetsområde till 1,05 från och 
med laga kraft vunnet beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har 2015-05-27, i samband med revidering av byggnadsnämndens 
budget för 2015, beslutat föreslå kommunfullmäktige att revidera N-faktorn till 1,05.  N är 
en justeringsfaktor som har till uppgift att anpassa avgiftsnivån till förhållandena i 
kommunen. Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en rekommendation som 
grundar sig på antal innevånare i kommunen. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag BN 107/2015 Revidering av byggnadsnämndens budget 2015 
2 Skrivelse budgetanpassning t.f. förvaltningschef 
3 KF 4, §69, 2011-05-02 Taxa för BNs verksamhetsomr 
4 SKL Plan- och bygglovtaxa 2011 
5 TaxaberäkningPBL2015 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
 
Jens Odevall 
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Administrativ chef 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2015-05-27 

sid 1 av 3 

 
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 
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T.f. bygglovarkitekt Jonas Ronsby §§ 121–130 
Teckentolk Janeth Gummesson  
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Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Staffan Olsson  
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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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     Till byggnadsnämnden 

 

 
Reviderad budget 2015 

 
Enligt beslut i kf 2015-05-04 minskas byggnadsnämndens budgetram 
2015 med 300 tkr som en följd av anpassningsåtgärder.   
 
Verksamhet Nettobudget  

2015 
Reviderad 

nettobudget 
2015 

Ny 
nettobudget 

2015 

Byggnadsnämnden -6 995 300 -6 695 
Summa -6 995 300 -6 695 

 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om nödvändig anpassning med 
anledning av obalans i kommunens ekonomi.  
 
Nämndernas uppdrag ska därför utföras inom nya budgetramar. 
 
Anpassningarnas påverkan på kvalitén i de olika verksamheterna 
kommer att variera beroende på de beslutade åtgärderna. 
 
Byggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna fördelningen av minskad budgetram med 300 tkr. 
 
 
 
Thomas Andersson 
Tf Förvaltningschef 
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Förord 

Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya plan- 
och bygglagen som träder i kraft den 2 maj 2011. I och med lagändringen 
får byggnadsnämnden flera nya uppgifter att hantera, främst inom ramen 
för bygglovsprövning, anmälan, startbesked och teknisk handläggning, 
men också genom den nya möjligheten att lämna planbesked. De hänvis-
ningar till plan- och bygglagen som finns i taxan avser den nya lagen 
(SFS 2011:900).  

Förslaget har utarbetats av Sveriges Kommuner och Landstings avdel-
ning för tillväxt och samhällsbyggnad och följer till stor del den taxa som 
togs fram av Svenska Kommunförbundet år 2004. Projektansvarig har 
varit Reigun Thune Hedström. I arbetet har även Anna Eklund deltagit. 
Förslaget har remitterats till ett tjugotal kommuner som kommit med 
många värdefulla synpunkter inför det fortsatta arbetet.  

Efter att denna taxa tagits i bruk kommer vi att följa upp och utvärdera 
hur tillämpningen av taxan fungerar i syfte att tillhandahålla ett underlag 
som ger kommunerna stöd för rättsäkra avgiftsuttag.  

Vi vill framföra ett varmt tack till alla som engagerat sig i arbetet med att 
ta fram denna taxa och riktar ett särskilt tack till Lennart Johansson med 
kollegor på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Sven-Åke Sonesson, 
Skövde. Ett särskilt tack vill vi också rikta till Lantmätericheferna Allan 
Almqvist i Malmö, Lars Fredén i Göteborg samt Hans Sandler i 
Stockholm som lämnat värdefullt stöd i arbetet med taxan för kart- och 
mätområdet.  

Stockholm i januari 2011 

 

 

Gunilla Glasare Ann-Sofie Eriksson 
Avdelningschef Sektionschef 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
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Inledning 
Utgångspunkter 

Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en 
avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för ny-
byggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra 
tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom 
ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tek-
niska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och 
kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes 
Tidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för 
program, om ett sådant behövs. 

Detta underlag ska ge stöd för kommunerna att täcka kostnaderna 
för uppgifterna ovan. Materialet kan justeras med hänsyn till 
förhållanden i varje enskild kommun. 
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Allmänna regler om 
kommunala avgifter 

Kommunallagen 

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § 
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse: 

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttig-
heter som de tillhandahåller. 
För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyl-
diga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt 
föreskrivet”.  

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den 
sektorn som regeras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen 
tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även 
”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk 
verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommu-
nerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet.  

Självkostnadsprincipen 

För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en 
avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ 
av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.  

För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnads-
principen som uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen. 

”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som 
svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)”. 

KAPITEL

 
 

1 
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Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksam-
het. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämp-
ningen av självkostnadsprincipen. 

Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att 
syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får 
det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verk-
samheten (se bl.a. Petersén m.fl.). Kommunallagen, kommentarer och 
praxis, 2006, s. 354). 

Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla 
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov 
till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, perso-
nalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, 
försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens even-
tuella andel av kommunens centrala service- och administrationskost-
nader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85). 

Likställighetsprincipen 

Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur av-
gifternas storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda ut-
tryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyl-
diga. 

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är 
däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 § 
kommunallagen. 

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat”.  

Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar 
eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grun-
der. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika 
avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som 
befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen 
får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende 
för samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen 
inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att 
differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika 
prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop. 
1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s. 65-66). 
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Retroaktivitetsförbudet 

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar 
tillämpas. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med 
retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. 
Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 3 § kommunallagen: 

”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaver-
kande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns 
synnerliga skäl för det”. 

I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas 
ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tid-
punkt för när uttagande av avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning 
nedan, samt NJA 1974 s. 10). 

Plan- och bygglagen  

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom 
Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för:  

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, start-
besked, slutbesked och ingripandebesked,  

2. beslut om lov,  
3. tekniska samråd och slutsamråd,  
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,  
5. upprättande av nybyggnadskartor,  
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,  
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och  
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestäm-
melser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en 
byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning 
eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet 
avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.  

Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finan-
siera sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyl-
diga att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. 
Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunerna 
bara tar ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygg-
lagen, under förutsättning att det finns sakliga skäl för det  

(jämför 2 kap. 2 § kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivnings-
verksamhet och allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinan-
sierad (prop. 2009/10:170 s. 351 f.). 
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Administrativa rutiner 

Kommunfullmäktiges beslut om taxa  

Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kom-
munfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska 
beräknas. Kommunfullmäktiges beslut kan exempelvis formuleras enligt 
följande: 

Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommun-
fullmäktige att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och 
bygglagen. 

Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till 
nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommun-
fullmäktige. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning 
innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras. Den före-
slagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på 
grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt 
kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska 
behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar.  

Överklagande av beslut om taxa 

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om 
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje 
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Över-
klagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från 
den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslags-
tavla. 

Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft 
innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då 
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits. 

  

KAPITEL
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Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 

Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän 

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på 
den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut 
om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda för-
troendevalda endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om 
avgifter inte delegeras, ligger beslutanderätten kvar hos den ansvariga 
kommunala nämnden. 

Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör dele-
geras till tjänstemännen. Vi vill betona vikten av att nämndernas delega-
tionsordningar anpassas till gällande regler. 

Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighets-
utövning. Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 

Vad avgiftsbeslut bör innehålla 

I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör framgå: 

 Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats. 

 Hur stor avgift som debiteras. 

 När betalning ska ske. 

 Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i 
22-28 §§ förvaltningslagen). 

 Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften. 

Avgiftsbestämning  

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning 
av ärendet. Finner byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som 
motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta 
detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Byggnads-
nämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av 
tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning. 

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning.  

Antagande av taxan  

Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller 
ändring av taxans konstruktion, omfattning och faktorer.  

Betalning av avgift  
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Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i fak-
tura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betal-
ning sker. Avgifter kan tas ut i förskott. 

Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräk-
ning ska då ske mot eventuell bygglovavgift 

Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 

Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man 
överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i en-
skilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen hos läns-
styrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till byggnads-
nämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet. 
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Bestämmelser om 
plan- och bygglovtaxa 
Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut 
med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen 
(1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kom-
munens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av 
dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.  

Beräkning av avgifter enligt taxan 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör 
en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om all-
män försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig 
på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive 
ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen 
i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Faktor 
N föreslås i detta underlag utgöras av siffran 0,8 (om kommunen har 
färre invånare än 20 000), 1,2 (om kommunen har fler invånare än 
50 000) och 1 för kommuner med invånarantal däremellan. Kommunfull-
mäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan 
grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer, t.ex. Sveriges 
Kommuner och landstings kommungruppsindelning1, dock alltid med 
beaktande av självkostnadsprincipen, se ovan.  

  

                                                           
1 http://www.skl.se/web/Kommungruppsindelning.aspx 
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Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 

HF Handläggningsfaktor  
KOM Faktor för kommunicering 
KF Kartfaktor 
mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp  
MF Mätningsfaktor 
N Justeringsfaktor  
NKF Nybyggnadskartefaktor 
OF Objektfaktor 
PLF Planavgiftsfaktor  
UF Utstakningsfaktor  
 

 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + 
öppenarean (OPA). 

Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 

Kartavgift beräknas efter markarean. 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare upp-
 förd byggnad till en ny plats. 

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
 volym. 

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
 betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 
 funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk 
Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean 
bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall 
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen 
tillämpas. 

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. 

Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 

Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.   
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Exempel på beräkning av avgift 

Bygglov för enbostadshus 250 m2 inom detaljplan  

Åtgärd Tabell Formel Delvärden Avgift 2011

Planavgift 8 mPBB xPF x N 42,8x1 200 x N 51 360

Bygglovavgift inkl 
startbesked 

4+5 mPBBxOFx(HF1+
HF2) x N 

42,8x10x(24+28) x N 22 256

Nybyggnadskarta 23 mPBBxKF x N 42,8x150 x N 6 420

Utstakning 24 mPBBxMF x N 42,8x210 x N 8 988

Lägeskontroll  

Moms 25 % 

25 mPBBxMF x N 42,8x90 x N 3 852

963

   Total avgift (utan N) 93 839
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Avräkning 

För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i 
förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under 
förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom 
föreskriven tid. 

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker 
ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked 
överlämnas. 

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för 
tid innan betalningen ska ske. 

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. 
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Tabeller 

Tabell 1 Objektsfaktorer 

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och 
anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämp-
lig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. 

Area (m2) – BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
komplementbyggnader  

 

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 88 

8 000-9 999 100 

10 000-14 999 125 

15 000-24 999 170 

KAPITEL
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25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 

Härutöver  + 3/1000 m2 

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 

 

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglov-
befriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, 
transformatorbyggnader och liknande.  

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den 
sammanlagda BTA + OPA. 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas area-
faktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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Tabell 2 Tidersättning 

Om kostnadstäckningsgraden ska vara 75 % (dvs. den debiterbara tiden 
ska vara 75 %) kan timersättningen tas ut enligt nedanstående tabell. 
Total debiterbar årsarbetstid är 1 200-1 400 årsarbetstimmar. 

I timkostanden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för 
lokaler som inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer före-
kommer. 

Timersättning i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostna-
der för personalen inom verksamheten. (räkneexempel: två personer 
550 kr/tim, en person 700 kr/tim och en person 1 150 kr/tim ger en tim-
kostnad på 737,5 kr/tim)  

Exempel: 

Löneintervall (månadslön), kr Timpris 

-21 999 600 

22 000-27 999 700 

28 000-33 999 800 

34 000-39 999 900 

40 000-45 999 1 000 

46 000- 1 200 
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Tabell 3 Underrättelse och expediering  

 

Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid 
kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn.  

Avgift = KOM x mPBB x N 

Antal Kommentarer KOM 

Sakägare 1-5   40 

Sakägare 6-9   60 

Sakägare 10-  120 

Kungörelse   + faktisk annonskostnad 80 

Kungörelse av beslut i 
Post- och 
Inrikestidning 

+ faktisk annonskostnad 5 
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 

Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1)  

Åtgärd Handläggnings-
faktor HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet 
förhandsbesked 

3 

Byggnaden  

Placering, yttre utformning och färgsättning  
Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten  

Tomts ordnande inkl utfart och parkering 
Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och 
dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) 
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten  
Utrymnings- och räddningsvägar 
Måttgranskning 
Besiktning (platsbesök) 

7 

 
 
Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter  
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 

Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 

 (OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)  

Åtgärd Handläggnings-
faktor HF2 

Administration inkl arkivering och registrering av 
kontrollansvarig 

7 

 

Startbesked  

-Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av 
kontrollplan eller 

10 

-Startbesked och fastställande av kontrollplan eller 5 

Startbesked (gäller även rivning) 3 

 

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 

Slutsamråd inkl slutbesked 6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 

 
Bygglovavgift avser lovprövning utom HF 
 

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning 
utanför detaljplan 

1,25 bygglovavgift 

Tillägg för prövning av liten av-
vikelse 

1,2 bygglovavgift 

Varsamhet 1,1 bygglovavgift  

Tillbyggnad Ingen justering  

Ombyggnad  Ingen justering  

Ändring 0,7 bygglovavgift (berörd del) 

Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förläng-
ning 

0,5 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, 
förlängning 

0,5 bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 0,8 bygglovavgift 

Stor enkel byggnad (oisolerad, 
t.ex. lagerhall) ≥ 600 m2 

 

0,3 bygglovavgift 
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Tabell 7 Avgift för besked 
 

Typ av besked Avgift 

Förhandsbesked 100 mPBB - utanför planlagt område2 (x N) 

Ingripandebesked Tidersättning  

Planbesked (se 
nedan) 

Tidersättning (dock minst 200 mPBB) 

Villkorsbesked Tidersättning (dock minst 50 mPBB 

Strandskyddsdispens 200 x mPBB3 (x N) 

 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3. 

 

Planbesked -Ärendekategorier 

Enkel åtgärd 
200 mPBB eller tidsersättning  

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bo-
stadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbygg-
nad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga 
projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad mark-
användning till något av ovanstående. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 
markanvändning av samma karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med 
enkelt planförfarande. 

 

Medelstor åtgärd 
300 mPBB eller tidersättning  

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier 
för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor 
åtgärd. 

                                                           
2 Justeringsfaktor N kan användas 
 
3 Justeringsfaktor N kan användas 
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Stor åtgärd 
400 mPBB eller tidersättning  

 

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 
100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 
5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 
20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av 
ovanstående. 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
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Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner  

Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, 
ändras eller upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om 
antagande tas avgift ut senast vid beslut om bygglov.  

Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor 
och parternas åtagande i övrigt. 

I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, 
t ex på grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras plan-
avgiften i motsvarande grad. 

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § 
PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan 
dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser 
från planen (tolkningsutrymmet). 

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas 
planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats.  

Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre 
detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den 
gamla detaljplanens område om åtgärden som skall utföras endast har 
stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar). 

För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas 
enligt tabell 1. 

För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA 
tillämpas planfaktor som för nybyggnad. 

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex 
där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov 
som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA 

Planavgift tas inte ut för 

- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m² 

- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m² 

Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid 
granskning 25 %, efter antagande 50 % 
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Planavgift: mPBB x OF x PF x N 

OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 
per 1 000 m².  

(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102) 

 

 Planfaktor (PF) 

Nybyggnad 

PF 

Tillbyggna
d 

PF 

Ändring 

Områdesbestämmelser 100 60 60 

Detaljplan inkl program 220 100 100 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
i detaljplan 

80 40 40 

 
 

Planavgift för enbostadshus 

Avgift = mPBB x PF x N 

Objekt PF 

Nybyggnad 

PF 

Tillbyggnad /Ändring 

Enbostadshus (oberoende av area) 1 200 600 

 

 

F d fastighetsplan i separat ärende 

Avgift= mPBBx PF x N 

Åtgärd PF 

Upphävande 300 
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Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig 
 

Avgift = HF x mPBB x N 

 

Åtgärd HF 

Ny sakkunnig 25 

 

 

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar 

Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen 
(ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 

 

Åtgärd Tidersättning 

Medgivande eller förbud att använda 
hiss 

Antal timmar (minst 1 tim) 
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Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift 
 
 
Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och 
kommunicering. 
 

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som 
byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. 
Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller 
fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat 
planavtal. 

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF 

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla 
byggnader).  

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x N  

Area (m2) – BTA + OPA OF HF1 HF2 

Byggnader, anläggningar inkl. 
bygglovpliktiga 
komplementbyggnader 

   

Mycket enkla byggnader < 49 m2* 2 20 20 

0-49 4 24 28 

50-129 6 24 28 

130-199 8 24 28 

200-299 10 24 28 

300-499 14 24 28 

500-799 20 24 28 

800-1199 26 24 28 

1 200-1 999 36 24 28 

2 000-2 999 46 24 28 

3 000-3 999 56 24 28 

4 000-4 999 64 24 28 

5 000-5 999 72 24 28 

6 000-7 999 88 24 28 

8 000-9 999 100 24 28 

                                                           
4 Bygglov inklusive startbesked 
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10 000-14 999 125 24 28 

15 000-24 999 170 24 28 

25 000-49 999 235 24 28 

50 000-100 000 400 24 28 

Stor, enkel byggnad (oisolerad – 
lagerhall)  
≥ 600 m2  

0,3x OF 
(intervall 
enl. ovan) 

24 28 

Vindsinredning 
≤ 199 m2 

8 17 28 

 
 

Komplementbyggnad 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)5 x N 

 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

<50 m2 2 17 13 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

>50 m2 4 17 15 

Källsorteringsbehållare/grupp 
Sopskåp, sophus 

 4 14 15 

 

 

                                                           
5 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 12 Tillbyggnad  

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)6 x N 

 

Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 

Tillkommande yta BTA ≤ 15 m2 3 14 10 

Tillkommande yta BTA 16-49 m2 4 17 15 

Tillkommande yta BTA 50-129 m2 6 17 28 

Tillkommande yta BTA 130-199 m2 8 17 28 

Tillkommande yta BTA 200-299 m2 10 17 28 

Tillkommande yta BTA 300-499 m2 14 17 28 

Ytterligare intervall se 
tabell 11  

  

 

 

Komplementbyggnad  OF HF1 HF2 

Typ: garage, carport, för-
råd 

Oavsett storlek 
men ≤ 50 % av 
ursprunglig 
byggnads BTA  

2 14 13 

Tillbyggnad fritidshus ≤ 50 m2 4 14 13 

Tillbyggnad växthus, 
lusthus m.m. oisolerat 

> 15 m2 2 14 13 

Burspråk  2 14 13 

Takkupa  2 14 15 

 

 

 

  

                                                           
6 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 13 Enkla byggnader 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)7 x N 

Typ Yta BTA OF HF1 HF2 

Fritidshus 40-80 m2  4 21 28 

Kolonistuga < 40 m2 2 14 15 

Nätstation/pumpstation  Oavsett storlek 4 14 13 

Växthus, lusthus och likn. 
oisolerat 

> 15 m2 men 
≤ 50 m2 

2 14 13 

Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek 2 14 13 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek 4 17 15 

Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek 4 17 23 

   

 

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med 
hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är 
dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, därför 
föreslås lika avgift som för permanenthus . 

 

 

  

                                                           
7 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 14 Övriga åtgärder 

Bygglovavgift = mPBB x HF x N 

 Yta BTA HF 

Balkong 1-5 st  65 

Balkong >5 st  130 

Inglasning av balkong 1-5 st  65 

Inglasning av balkong >5 st  130 

Inglasning av uteplats/ uterum  oavsett storlek 65 

Skärmtak 15-30 m2 50 

Skärmtak ≥ 31 m2 100 

 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)8 x N 

 

Övrigt – utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 

Fasadändring, mindre  2 11 10 

Fasadändring, större  4 11 10 

Bostadshiss – handikapp 
enbostadshus9 

 2 17 13 

Hiss/ramp*  4 17 15 

Mur och eller plank vid en-
bostadshus 

 4 10 13 

Mur och/eller plank – 
bullerplank/stabilitet – 
oavsett material 

 6 14 15 

Solfångare – ej på en- och 
tvåbostadshus 

 2 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift enl. 
normalt bygglov 

 

 

 

 

  
                                                           
8 Bygglov inklusive startbesked 
9 Endast HF2 vid invändig installation 

-�130�-



 

 

Version 2011-01-26 

 33 

Tabell 15 Anmälan10 (icke lovpliktig åtgärd) 

Avgift = HF2 x mPBB x N 

 HF2 

Eldstad/st 25 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Grundförstärkning 200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 50 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, 
mindre 

30 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, 
större 

140 

Stambyte 90 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

Rivning utanför planlagt område  25 

 

 

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 

Avgift = HF x mPBB x N 

Rivning HF 

< 250 m2 BTA 100 

250-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA  400 

 

 

  

                                                           
10 Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen 
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. 
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Tabell 17 Bygglov för skyltar11 

Prövning skall ske som för byggnader  

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. 

Avgift = HF x mPBB x N 

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 

 

Åtgärd  HF om liten 
påverkan på stads- 

eller land-
skapsbilden  

HF om stor 
påverkan på stads- 

eller landskaps-
bilden  

Vepa ≤ 20 m2 80

Stor vepa ≥ 20 m2 200

  

Skyltprogram-
granskning 

≥ 20 m2 100 200

Prövning mot 
skyltprogram 

 20 20

Därutöver per skylt  10 10

Prövning utan 
gällande 
skyltprogram 

 

Placering, 
Utformning, 
Miljö- och 
omgivnings-
påverkan 

45 105

Därutöver per skylt  23 53

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare 

≤ 10 m2 60

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare,  

≥ 10 m2 vid 
busskur 

- 150

Ljusramp   Ny/ny front - 100

                                                           
11 Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen 
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. 
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Ljusramp  utöver den 
första 

20 -

Ljusanordning vid 
idrottsplats eller 
likn.  

> 5 st 100

Förbesiktning  Per gång 10 20

Remiss  Trafikverket 
m.fl. 

15 15

 

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsin-
satser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller 
ljusanordning. 

Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är 
avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell . 

Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och 
stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på 
fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyl-
tars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked 

Avgiften tas enbart ut som tidersättning 

 

Åtgärd Tidersättning 

Marklov såväl schakt som 
fyllning 

Antal timmar (minst 25 mPBB) 

 

 

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk 

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF 1 

alt 
tidsersättning

HF 2 

Tidersättning 

Radio- och telemast eller 
torn + en teknikbod 

ett torn 250 Antal timmar (minst 1)

Radio- och telemast eller 
torn + en teknikbod 

fler än ett  550 Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk  ett verk 550 Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 Antal timmar (minst 1)

Vindkraftpark (>5 verk)  2 500 Antal timmar (minst 1)
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar 

Anläggning på land 

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 2 000-4 999 m2 60 24 28 

-”- 5 000-10 000 m2 80 24 28 

-”- ≥ 10 000 m2 100 24 28 

Mindre anläggningar 
t.ex. Parkeringsplats 

Antal timmar (minst 1)

Upplag/ materialgård Antal timmar (minst 1)

Tunnel/ bergrum Antal timmar (minst 1)

 

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): 
Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, 
Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, 
Skjutbana 

 

Anläggning i vatten 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga, såväl ponton som 
fast anlagd 

för fler än 10-12 båtar, 
(annars ej bygglov) 

20 24 28

Småbåtshamn – se marina för fler än 10-12 båtar, 
< 5 000 m2 

40 24 28

Marina 5 000-10 000 m2, 
flera bryggor 

för fler än 10-12 båtar, 
annars inte hamn  

80 24 28

Utökning med 
pontonbrygga –  

per brygga 5 24 28
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Tabell 21 Övriga ärenden 

Avgift = HF x mPBB x N 

 

Ärendetyp Beskrivning HF 

Anstånd ingen avgift  

Avslag såväl bygglov, marklov 
rivningslov som 
förhandsbesked 

Full avgift HF 1 alternativt 
tidersättning 

 

Avvisa  20 

Återkallad ansökan (avskrivet 
ärende) 

Tidersättning se tabell 2  

 

Avgift = HF x mPBB x N 
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Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m. 
 
Avgift tas ut enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
(i de fall byggnadsnämnden har ansvar för tillsyn, tillståndsgivning etc. enligt 
lagen) 
I samband med den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor har 
SKL publicerat två cirkulär: nr. 10:47 och nr.10:62. Det pågår arbete med 
en ny taxekonstruktion inom området. 

 
Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I 
avgiften ingår även platsbesök. 

Avgift = HF x mPBB x N 

Anläggning som förvarar kemisk 
produkt 

Beskrivning HF 

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner 

1 st 150 

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner 

2 till 4 st 240 

Restaurang med gasol  150 

Skola  ej laboratorie/industri 150 

Bensinstationer   

Bensinstation automat  240 

Bensinstation m butik  300 

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE  innehavsskifte brandfarlig vara   20 

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE  vid innehavsskifte; explosiv 
vara inkl. godkännande av 
föreståndare 

  40 

Förvaring; Explosiva varor samt 
godkännande av föreståndare 

 150 

Mindre komplettering till 
gällande tillstånd 

   20 

Mindre lackeringsanläggning  150 

Avslag utan utredning  20 

Avslag med utredning  150 

Administrativa åtgärder    20 
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Tidersättning  

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan 
t.ex. cisterner ovan mark > 5 i oljehamn och likvärdig, laboratorier samt 
transporter i rörledning, förhandsbesked och andra åtgärder.   
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Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. 
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.  

Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnads-
karta m.m.  

Avgift = mPBB x NKF x N  

Nybyggnadskarta  NKF eller tid-
ersättning 

NKF Enkel nybyggnadskarta 

Kartan innehåller 
fastighetsgränser, höjder, 
befintliga byggnader, plan-
information och 
anslutningspunkter 

Enbostadshus/enstaka byggnad 
Oavsett tomtyta 

150 110

Övriga byggnader; 
sammanbyggda enbostadshus, 
flerfamiljshus samt alla övriga 
byggnader och anläggningar. 
Tomtyta mindre eller lika med 1 
999 m2. 

150 110

2 000-4 999 m2 250 150

5 000-9 999 m2 350 200

10 000-15 000 m2 450 250

Tomtyta större än 15 000 m2 Skälighetsbedö
mning/nedlagd 
tid 

 

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför 
primärkarteområdet  

Tidersättning Tidersättning 

Granskning av nybyggnadskarta 10 10 

Komplettering av 
nybyggnadskarta 

40 40 

Förhandskopia alt, preliminär 
nybyggnadskarta 

Tidersättning Tidersättning 

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför 

Tidersättning Tidersättning 
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primärkarteområdet  

Alla övriga åtgärder  Tidersättning Tidersättning 

 
 

 

Enkel nybyggnadskarta 

Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder och 
befintliga byggnader 

 

Åtgärd KF eller 
tidersättning 

Analog karta 15 

Digital karta 15+15 

Digital karta för större områden än normaltomt Tidersättning   
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Tabell 24 Avgift för utstakning 

Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i 
samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader 
och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusom-
råde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efter-
hand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika 
hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje 
hustyp för sig. 

I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redo-
visas i läge och höjd på utstakningsskissen.  

Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med 
verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.  

Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift 
ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som 
skulle utgått om kommunen utfört arbetet. 

Utstakningsavgift = mPBB x UF x N 

Beskrivning UF 

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)  

Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m. 

15-49 m2 

 

80 

1-199 m2 180 

200-499 m2  210 

500-999 m2 240 

1000-1 999 m2 290 

2 000-2 999 m2 340  

Större än 3000 m2 390  

Tillägg per punkt utöver 4 10  

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska 
beräknas för hela ärendet under förutsättning 
att det ingår i samma beslut. 

Anbudsförfarande 

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och 
arbetsfixar 

Tidersätting se tabell 2 
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Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/uthus till en- 
och tvåbostadshus (4 punkter).  

Utstakningsfaktor 
UF 

15-199 m2 70 

Tillägg per punkt utöver 4 5 

 

Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter) Utstakningsfaktor 
UF 

15-199 m2 50 

200-1 000 m2 100 

Tillägg per punkt utöver 4 5 

 

Övrig utstakning Utstakningsfaktor 
UF 

Plank eller mur 50 

Transformatorstation 70 

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning 
(minst 1 h) 

 

Grovutstakning kostar 50 % av priset för utstakning. 

  

-�142�-



 

 

Version 2011-01-26 

 45 

 

Tabell 25 Lägeskontroll 

 (Moms 25 % tillkommer) 
Avgift = mPBB x MF x N 

Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m2.  

Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m2 

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda 
byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig. 

Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) Mätningsfaktor (MF) 

50-199 m2 75 

200-499 m2 90 

500-999 m2  110 

1 000-1 999 m2 130 

2 000-2 999 m2 150 

3 000-5 000 m2  170 

Tillägg per punkt utöver 4 2 

 

Komplementbyggnad – nybyggnad 
garage/uthus till en- och tvåbostadshus 
(4 punkter) 

Mätningsfaktor (MF) 

50-199 m2 40 

Tillägg per punkt utöver 4 1 

 

Tillbyggnader – nybyggnad(4 punkter) Mätningsfaktor (MF) 

50-199 m2  40 

200-1 000 m2 80 

Tillägg per punkt utöver 4 1 

 

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid 
tillbyggnad gäller anbudsförfarande. 
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Tabell 26 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk 
information 
 
Avgift per HA = mPBB x KF x N 
 
(Moms 6 % tillkommer) 
 

Kommentar 

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en 
blandning av skattemedel och avgifter. 

För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas 
vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommu-
nala kartmaterialet. 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av 
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materia-
let för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt 
begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 

 

 

Primärkarta 
Innehåll i kartan 

Informationsandel 
i % 

KF 

Gränser och Fastighetsbeteckning 30 9 

Byggnader och övriga topografiska objekt 30 9 

Vägar, järnvägar, adresser 20 6 

Höjdinformation 20 6 

All information 100 30 

 

Övriga digitala kartprodukter KF 

Översiktlig karta 2 

Stadskarta 1,5 
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Stadsmodell 3D KF 

Byggnader med takkonstruktion 7,5 

Byggnadskuber 5 

Terrängmodell, ytor 6,25 

Höjdgitter 5 

 

Digitalt ortofoto KF 

Upplösning (m/pixel)  

0,1 0,1 

0,2 0,05 

0,5 0,0125 

 

Karta / ortofoto / flygbild på papper KF 

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2)  

0-150 8 

150 < 4 

Vid utskrift tillkommer kostnad för material. 

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall 

 

Snedbild / fotografi KF 

Kommersiellt bruk (digital bild) 25 

Privat bruk (digital bild) 6 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4)  2,5 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. 

Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidersätt-
ning och materialkostnad. 

 

Digital adressinformation KF 

Adresspunkt inkl koordinat 0,0125 
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Tabell 27 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 

 

Avgift = mPBB x MF x N 
 (Moms 25 % tillkommer) 

Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N. 

 

Objekt MF 

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 

(minimum 3 punkter per beställning) 

10 

 

 

 

Tabell 28 Utskrift 

 (Moms 6 % tillkommer) 

 

Avgift  = mPBB x A x ÅF x N  
 
Utskrift på papper 

Area (dm2) ÅF 

Text och linjer 0,08 

Täckande utskrift (ytor, raster) 0,16 
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som stöd vid taxesättning av kommunernas verksamhet inom plan- och 
bygglagens område. Vår avsikt är att detta underlag ska ge tjänstemän 
och politiker i kommunerna goda förutsättningar att få tillgång till de 
resurser som behövs, särskilt med avseende på de nya arbetsuppgifter 
som tillkommer i och med att en ny plan- och bygglag träder i kraft den 
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Taxaberäkning PBL 2011 Fastighet: 
mPBB=44,5 (2015) N=1,0 (Karlshamns kommun 2015) 

H:\BYGGLOV\Mallar, fakta, policys m.m\blanketter\taxaberäkning\TaxaberäkningPBL2015 

 

Byggnadens bruttoarea inkl öppenarea: 
 

OF = Objektsfaktor 
m

2
 OF m

2
 OF m

2
 OF 

<50 
Mycket enkla anläggningar / byggnader tex. 

carport, täckta uteplatser, skärmtak, uterum, 

växthus och transformatorer 

2 50-129 6 500-799 20 

130-199 8 800-1199 26 

200-299 10 1200-1999 36 

0-49 4 300-499 14 Vid större se taxa  
 

HF1 = Faktor bygglov  HF2 = Faktor startbesked  

Administration (ink arkivering) 7 Administration (ink arkivering) 7 

Planprövning 3 Startbesked inkl tekniskt samråd 

och fastställande av kontrollplan 

10 

Byggnaden 7 Startbesked och fastställande av 

kontrollplan 

5 

Tomten 7 Startbesked  3 

  Arbetsplatsbesök 5 

  Extra arbetsplatsbesök, per styck 5 

  Slutsamråd inkl slutbesked 5 

  Slutbesked, avslut eller 

interimistiskt slutbesked 

3 

Summa HF1:  Summa HF2:  
 

 x  x 44,5 x 1,0 =  
(OF)   (HF1+HF2)  mPBB  N  (Delsumma) 

 

Övriga ärenden  Summa 
Förhandsbesked utom detaljplan 100 x mPBB x N 4450 

Strandskyddsdispens 200 x mPBB x N 8900 

Anmälan Se tabell 15 i taxan Skyltar Se tabell 17 i taxan 

Rivningslov Se tabell 16 i taxan Övriga åtgärder Se tabell 14 i taxan 
 

 

 Stor enkel byggnad ≥600 m
2
  x 0,3  

 

 

( x ) +  =  
(Delsumma)  (Justering)  (Kommunicering)  (Totalsumma) 

 

Kommunicering 1 – 5 sakägare 40 x mPBB x N 1780 

 6 – 9 60 x mPBB x N 2670 

 10- 120 x mPBB x N 5340 

 Kungörelse 80 x mPBB x N + 

annonskostnad 

- 

Justering Avvikelse från DP  x 1,2 

 Tidsbegränsat lov 

Utanför DP 

 x 0,75 

x 1,25 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar  
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun är tillsammans med landets övriga kommuner och landsting 
medlemmar i arbetsgivarorganisationen SKL – Sveriges kommuner och landsting. SKL har 
som central arbetsgivarpart tecknat kollektivavtal med de centrala fackliga 
organisationerna om individuell lönesättning. Detta framgår i HÖK 
(huvudöverenskommelser) i § 1 ”Grundläggande principer för lönesättningen”:  
 
”Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. 
Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och 
kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål 
och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- 
och anställningsvillkoren. 
 
Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts 
samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är 
därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, 
uppnådda resultat och lön.” 
 
För att på lokal nivå tydliggöra de centrala avtalens innebörd har Kommunstyrelsen i 
Karlshamns kommun fastställt riktlinjer för verksamhetsutvecklande lönesättning. 
 
Individuell lönesättning är arbetsgivarens verktyg för att belöna goda prestationer samt 
markera bristande måluppfyllelse. Chefen ska alltid motivera sin lönesättning utifrån 
prestation och måluppfyllelse. I medarbetar- och bedömningssamtalet ska en bedömning 
av uppnådda resultat göras samt nya individuella mål för kommande period sättas upp.   
 
Individuell lönesättning ställer stora krav på tydliga principer för lönesättning och på 
ledarskapet. Inom Karlshamns kommun genomförs därför regelbundet utbildning av 
chefer och fackliga företrädare i verksamhetsutvecklande lönesättning.  
 
Grundprincipen för långtidsfrånvarande personal är att man utgår för tidigare 
löneutveckling. Vid längre frånvaro längre kan medarbetarens löneutveckling särskilt 
behöva diskuteras. 
 
I lönekartläggningen som genomförs vart tredje år är syftet att upptäcka och förhindra 
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.  
 
Kommunens övertygelse är att verksamhetsutvecklande lönesättning är ett viktigt och 
effektivt verktyg för att skapa motivation hos medarbetare och därmed åstadkomma bättre 
resultat. 
 
Det finns inga mättal för hur individuell lönesättning påverkar kommunens resultat. Det 
finns inte heller mättal som visar hur lika lönesättning oavsett prestation påverkade -�150�-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
kommunens resultat för mer än tjugofem år sedan och tidigare, när den individuella 
lönesättningen infördes i kommunen.   
 
Mot denna bakgrund föreslås att motionen avslås. 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
 
Beslutsgång 
 
Efter framställda propositioner på Anders Englesson (MP) och arbetsutskottets förslag, 
finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Reservationer 
 
Till förmån för Anders Englesson (MP) yrkande reserverar sig Sara Månsson Möllergren 
(MP) och Anders Englesson (MP). 
 
Beslutsunderlag 
 
1 individuella löner.pdf 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöpartiet, Anders Englesson 
Kommunstyrelsen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun är tillsammans med landets övriga kommuner och landsting 
medlemmar i arbetsgivarorganisationen SKL – Sveriges kommuner och landsting. SKL har 
som central arbetsgivarpart tecknat kollektivavtal med de centrala fackliga 
organisationerna om individuell lönesättning. Detta framgår i HÖK 
(huvudöverenskommelser) i § 1 ”Grundläggande principer för lönesättningen”:  
 
”Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. 
Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och 
kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål 
och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- 
och anställningsvillkoren. 
 
Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts 
samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är 
därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, 
uppnådda resultat och lön.” 
 
För att på lokal nivå tydliggöra de centrala avtalens innebörd har Kommunstyrelsen i 
Karlshamns kommun fastställt riktlinjer för verksamhetsutvecklande lönesättning. 
 
Individuell lönesättning är arbetsgivarens verktyg för att belöna goda prestationer samt 
markera bristande måluppfyllelse. Chefen ska alltid motivera sin lönesättning utifrån 
prestation och måluppfyllelse. I medarbetar- och bedömningssamtalet ska en bedömning 
av uppnådda resultat göras samt nya individuella mål för kommande period sättas upp.   
 
Individuell lönesättning ställer stora krav på tydliga principer för lönesättning och på 
ledarskapet. Inom Karlshamns kommun genomförs därför regelbundet utbildning av 
chefer och fackliga företrädare i verksamhetsutvecklande lönesättning.  
 
Grundprincipen för långtidsfrånvarande personal är att man utgår för tidigare 
löneutveckling. Vid längre frånvaro längre kan medarbetarens löneutveckling särskilt 
behöva diskuteras. 
 
I lönekartläggningen som genomförs vart tredje år är syftet att upptäcka och förhindra 
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.  
 
Kommunens övertygelse är att verksamhetsutvecklande lönesättning är ett viktigt och 
effektivt verktyg för att skapa motivation hos medarbetare och därmed åstadkomma bättre 
resultat. 
 
Det finns inga mättal för hur individuell lönesättning påverkar kommunens resultat. Det 
finns inte heller mättal som visar hur lika lönesättning oavsett prestation påverkade -�152�-
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kommunens resultat för mer än tjugofem år sedan och tidigare, när den individuella 
lönesättningen infördes i kommunen.   
 
Mot denna bakgrund föreslås att motionen avslås. 
 
Yrkanden 
 
Sara Månsson Möllergren (MP) bifall yrkar bifall till motionen 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag till motionen 
 
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) 
 
Beslutsunderlag 
 
1 individuella löner.pdf 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöpartiet, Anders Englesson 
Kommunstyrelsen 
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 141 
Kommunstyrelsen 2015-06-16 159 
Kommunfullmäktige 2015-09-07  

 
 

Yttrande från personalkontoret 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun är tillsammans med landets övriga kommuner och landsting 
medlemmar i arbetsgivarorganisationen SKL – Sveriges kommuner och landsting. SKL har 
som central arbetsgivarpart tecknat kollektivavtal med de centrala fackliga 
organisationerna om individuell lönesättning. Detta framgår i HÖK 
(huvudöverenskommelser) i § 1 ”Grundläggande principer för lönesättningen”:  
 
”Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. 
Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och 
kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål 
och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- 
och anställningsvillkoren. 
 
Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts 
samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är 
därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, 
uppnådda resultat och lön.” 
 
För att på lokal nivå tydliggöra de centrala avtalens innebörd har Kommunstyrelsen i 
Karlshamns kommun fastställt riktlinjer för verksamhetsutvecklande lönesättning. 
 
Individuell lönesättning är arbetsgivarens verktyg för att belöna goda prestationer samt 
markera bristande måluppfyllelse. Chefen ska alltid motivera sin lönesättning utifrån 
prestation och måluppfyllelse. I medarbetar- och bedömningssamtalet ska en bedömning 
av uppnådda resultat göras samt nya individuella mål för kommande period sättas upp.   
 
Individuell lönesättning ställer stora krav på tydliga principer för lönesättning och på 
ledarskapet. Inom Karlshamns kommun genomförs därför regelbundet utbildning av 
chefer och fackliga företrädare i verksamhetsutvecklande lönesättning.  
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Grundprincipen för långtidsfrånvarande personal är att man utgår för tidigare 
löneutveckling. Vid längre frånvaro längre kan medarbetarens löneutveckling särskilt 
behöva diskuteras. 
 
I lönekartläggningen som genomförs vart tredje år är syftet att upptäcka och förhindra 
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.  
 
Kommunens övertygelse är att verksamhetsutvecklande lönesättning är ett viktigt och 
effektivt verktyg för att skapa motivation hos medarbetare och därmed åstadkomma bättre 
resultat. 
 
Det finns inga mättal för hur individuell lönesättning påverkar kommunens resultat. Det 
finns inte heller mättal som visar hur lika lönesättning oavsett prestation påverkade 
kommunens resultat för mer än tjugofem år sedan och tidigare, när den individuella 
lönesättningen infördes i kommunen.   
 
Mot denna bakgrund föreslås att motionen avslås. 
 
 
Bilagor 
1 individuella löner.pdf 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöpartiet, Anders Englesson 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
Thomas Andersson 

 
Marie Björnsson 

Administrativ chef Personalstrateg  
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Motion
till Karlshamns kommunfullmäktige

angående individuella löner

Karlshamns kommun tillämpar sedan en längre tid individuella löner. Syftet med införandet 
av dessa var att det skulle främja verksamheten genom att motivera medarbetare att arbeta 
bättre. Avsikten är att med lönen som instrument stimulera medarbetarna till högre effektivitet
och på så sätt höja kvalitén på verksamheten.
Individuella löner innebär att vi i kommunen inte längre kan prata om lika lön för lika arbete 
då själva syftet är att lönerna ska vara olika. Och eftersom det i princip inte finns någon 
frånvaro som berättigar till automatisk löneutveckling kan det skilja mycket i lön mellan två 
anställda som anses lika duktiga av chefen, men med skillnaden att den med lägre lön varit 
sjuk under en period.

Hur fungerar samarbetet i grupper där lönerna är olika för samma jobb? Hur mår medarbetare 
som har lägre lön? Hur påverkas den psykosociala arbetsmiljön av löneskillnaderna? Hur vet 
vi att det inte är vältalighet och inställsamhet som premieras? Hur vet vi att chefen alltid sätter
rättvisa löner utan att drabbas av vänskapskorruption? Vet vi om de individuella lönerna har 
betydelse när det gäller de höga sjuktalen hos kvinnliga medarbetare i kommunen?

Om införandet av individuella löner verkligen har genererat bättre kvalitet i verksamheten så 
som avsikten var, bör det kunna mätas och därmed redovisas för fullmäktige. 

Mot denna bakgrund föreslår vi att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att redovisa en utvärdering av de individuella lönerna och i denna belysa 
huruvida verksamheten verkligen tjänat på dessa eller om kritikernas åsikter är 
relevanta.

  
Karlshamn 2015 02 15   

Miljöpartiet i Karlshamn 
            g.m.

Anders Englesson
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar  
 
att med hänvisning till yttrandet anses motionen besvarad. 
 
Bakgrund 
 
Paul Hedlund (FP), Gun Hedlund (FP) och Lennarth Malm (FP) har inkommit med en 
motion om inrättande av en tjänst som kommunal Barnombudsman i Karlshamn i vilken 
Karlshamns kommun föreslås inrätta en lokal barnombudsman med förslag på följande 
arbetsuppgifter: 
• Finnas till för barn och ungdomar som behöver en vuxen att prata med. 
• Finnas som en vuxen i olika sammanhang där barn och ungdomar finns, speciellt på nätet. 
• Bidra till konstruktiva lösningar tillsammans med andra när barn och ungdomar vill ha 
stöd vid 
   mobbing, kompisproblem, kärlek och ensamhet. 
• Bidra till att utveckla demokrati och inflytande för barn och ungdomar. 
 
Inkomna yttranden 
 
Motionen har remitterats till samtliga nämnder, kommunstyrelsen och 
Karlshamnsbostäder för yttrande.  
 
Nämnden för barn, ungdom och skola har i sitt yttrande angivit följande: 
BUS-nämnden ställer sig kritisk till innehållet i de tre första punkterna i motionen som 
anger arbetsuppgifter för en kommunal barnombudsman. Detta med bakgrund av att barn 
och ungas rättigheter är väl reglerade i skollag, diskrimineringslag, läroplan och 
förordningar samt att resurserna behövs i det nära sammanhanget, inte på kommunal 
tjänstemannanivå. Däremot anser nämnden att punkten som rör demokrati och inflytande 
för barn och unga, det vill säga den fjärde punkten i motionen, är mycket viktig för 
Karlshamn att jobba med.  
 
Byggnadsnämnden har i sitt yttrande angivit följande: Byggnadsnämndens 
verksamhetsområde berörs främst vad gäller punkten att bidra till att utveckla demokrati 
och inflytande för barn och ungdomar. Nämnden anser att det är viktigt med 
medborgardialog och arbetar medvetet med att utöka och utveckla dess former i syfte att 
attrahera flera olika ålderskategorier och skapa en bättre och bredare demokratisk 
plattform.  Det är därför viktigt att ytterligare stärka barnens möjlighet till inflytande i 
olika samhällsplaneringsprocesser. Byggnadsnämnden har svårt att bedöma det 
övergripande behovet vad gäller ny tjänst som barnombudsman. Med anledning av 
ovanstående anser vi dock att det vore positivt med en kontaktperson som exempelvis 
skulle kunna granska de framtagna projekten utifrån barnperspektiv alternativt agera länk 
mellan kommunens olika förvaltningar och olika barnrepresentantgrupper.  
 
Fritidsnämnden anger i sitt yttrande att även om Barnombudsmannens arbetsuppgifter 
ligger utanför nämndens kompetensområde ser nämnden positivt på att inrätta en 
kommunal barnombudsman. Fritidsnämnden föreslår fullmäktige att bifalla motionen.  
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Gymnasienämnden har i sitt yttrande föreslagit kommunfullmäktige att tillstyrka motionen 
om inrättande av tjänst som kommunal barnombudsman.  
 
Kulturnämnden har i sitt yttrande angivit följande: Kulturnämnden ställer sig kritisk till 
motionen om en kommunal barnombudsman. Detta med bakgrund av att barn och ungas 
rättigheter är väl reglerade i skollag, diskrimineringslag, läroplan och förordningar samt att 
resurserna behövs i det nära sammanhanget, inte på kommunal tjänstemannanivå. I 
enlighet med barnombudsmannens rekommendation vill förvaltningen istället utveckla 
arbetet genom utbildning, dialog, erfarenhetsöverföring och befintliga arbetsprocesser. 
Kulturnämnden föreslår därför kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  
 
Tekniska nämnden anger i sitt yttrande att de föreslagna arbetsuppgifterna för den lokala 
barnombudsmannen faller utanför nämndens kompetensområde. Nämnderna arbetar med 
barnkonventionen genom sina ombud och i handläggningen av förvaltningens 
arbetsuppgifter tas alltid stor hänsyn till omständigheterna för barn och unga. 
Förvaltningen är av uppfattningen att perspektivet kring barn och unga ska vara en 
självklar del i arbetsprocesserna och inte en separerad verksamhet. Tekniska nämnden 
föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 
Omsorgsnämnden har i sitt yttrande föreslagit kommunfullmäktige att bifalla motionen i 
den del som avser inrättande av en tjänst som kommunal barnombudsman i Karlshamns 
kommun.  
 
Socialnämnden har i sitt yttrande föreslagit kommunfullmäktige att ställa sig bakom 
motionens intentioner och därmed anse motionen besvarad.  
 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har i sitt yttrande föreslagit 
kommunfullmäktige att bifalla motionen om inrättande av en tjänst som kommunal 
barnombudsman i Karlshamns kommun.  
 
Karlshamnsbostäder anger i sitt yttrande att man inte har några synpunkter på förslaget. 
Barns rättigheter är väsentliga och i boinflytandearbetet i bolagets bostadsområden är det 
en viktig del.  
 
Övervägande 
 
I den gemensamma politiska plattformen för Karlshamns kommun 2015-2018 anger 
koalitionen att man vill inrätta en kommunal barnombudsman. De intentioner som finns i 
den politiska plattformen är förenliga med motionens intentioner. Dock ligger en tjänst 
som kommunal barnombudsman inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, motionen 
bör därför överlåtas till kommunstyrelsen för vidare behandling i kommande 
budgetprocesser. Med hänvisning till ovanstående redovisning anser undertecknad att 
erforderligt beslutsunderlag föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 BN § 154/2014 
2 Motion om inrättande av en tjänst som Lokal Barnombudsma.docx 
3 NAV § 65 2014 Yttrande över motion om inrättande av tjänst som kommunal 

Barnombudsman.PDF 
4 KN § 64 2014 Yttrande över motion om inrättande av tjänst som kommunal 

barnombudsman.PDF 
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5 Tjänsteskrivelse: Förslag till yttrande över motion om inrättande av tjänst som 

kommunal barnombudsman i Karlshamns kommun 
6 20141105_124058.pdf  
7 BUS§80 Motion om inrättande av tjänst som kommunal barnombudsman 
8 GY § 66 2014 Yttrande från gymnasienämnden.PDF 
9 2014-12-30_12-24-15.pdf 
10 TN § 14 2015 förslag att KF ska avslå motionen.PDF 
11 Protokollsutdrag Förslag till FN yttrande över motion om inrättande av tjänst som 

kommunal barnombudsman i Karlshamns kommun.DOCX 
12 SKMBT_C45415021014220.pdf 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör Göran Persson 
Paul Hedlund (FP) 
Gun Hedlund (FP) 
Lennarth Malm (FP) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att med hänvisning till yttrandet anses motionen besvarad. 
 
Bakgrund 
 
Paul Hedlund (FP), Gun Hedlund (FP) och Lennarth Malm (FP) har inkommit med en 
motion om inrättande av en tjänst som kommunal Barnombudsman i Karlshamn i vilken 
Karlshamns kommun föreslås inrätta en lokal barnombudsman med förslag på följande 
arbetsuppgifter: 
• Finnas till för barn och ungdomar som behöver en vuxen att prata med. 
• Finnas som en vuxen i olika sammanhang där barn och ungdomar finns, speciellt på nätet. 
• Bidra till konstruktiva lösningar tillsammans med andra när barn och ungdomar vill ha 
stöd vid 
   mobbing, kompisproblem, kärlek och ensamhet. 
• Bidra till att utveckla demokrati och inflytande för barn och ungdomar. 
 
Inkomna yttranden 
 
Motionen har remitterats till samtliga nämnder, kommunstyrelsen och 
Karlshamnsbostäder för yttrande.  
 
Nämnden för barn, ungdom och skola har i sitt yttrande angivit följande: 
BUS-nämnden ställer sig kritisk till innehållet i de tre första punkterna i motionen som 
anger arbetsuppgifter för en kommunal barnombudsman. Detta med bakgrund av att barn 
och ungas rättigheter är väl reglerade i skollag, diskrimineringslag, läroplan och 
förordningar samt att resurserna behövs i det nära sammanhanget, inte på kommunal 
tjänstemannanivå. Däremot anser nämnden att punkten som rör demokrati och inflytande 
för barn och unga, det vill säga den fjärde punkten i motionen, är mycket viktig för 
Karlshamn att jobba med.  
 
Byggnadsnämnden har i sitt yttrande angivit följande: Byggnadsnämndens 
verksamhetsområde berörs främst vad gäller punkten att bidra till att utveckla demokrati 
och inflytande för barn och ungdomar. Nämnden anser att det är viktigt med 
medborgardialog och arbetar medvetet med att utöka och utveckla dess former i syfte att 
attrahera flera olika ålderskategorier och skapa en bättre och bredare demokratisk 
plattform.  Det är därför viktigt att ytterligare stärka barnens möjlighet till inflytande i 
olika samhällsplaneringsprocesser. Byggnadsnämnden har svårt att bedöma det 
övergripande behovet vad gäller ny tjänst som barnombudsman. Med anledning av 
ovanstående anser vi dock att det vore positivt med en kontaktperson som exempelvis 
skulle kunna granska de framtagna projekten utifrån barnperspektiv alternativt agera länk 
mellan kommunens olika förvaltningar och olika barnrepresentantgrupper.  
 
Fritidsnämnden anger i sitt yttrande att även om Barnombudsmannens arbetsuppgifter 
ligger utanför nämndens kompetensområde ser nämnden positivt på att inrätta en 
kommunal barnombudsman. Fritidsnämnden föreslår fullmäktige att bifalla motionen.  
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Gymnasienämnden har i sitt yttrande föreslagit kommunfullmäktige att tillstyrka motionen 
om inrättande av tjänst som kommunal barnombudsman.  
 
Kulturnämnden har i sitt yttrande angivit följande: Kulturnämnden ställer sig kritisk till 
motionen om en kommunal barnombudsman. Detta med bakgrund av att barn och ungas 
rättigheter är väl reglerade i skollag, diskrimineringslag, läroplan och förordningar samt att 
resurserna behövs i det nära sammanhanget, inte på kommunal tjänstemannanivå. I 
enlighet med barnombudsmannens rekommendation vill förvaltningen istället utveckla 
arbetet genom utbildning, dialog, erfarenhetsöverföring och befintliga arbetsprocesser. 
Kulturnämnden föreslår därför kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  
 
Tekniska nämnden anger i sitt yttrande att de föreslagna arbetsuppgifterna för den lokala 
barnombudsmannen faller utanför nämndens kompetensområde. Nämnderna arbetar med 
barnkonventionen genom sina ombud och i handläggningen av förvaltningens 
arbetsuppgifter tas alltid stor hänsyn till omständigheterna för barn och unga. 
Förvaltningen är av uppfattningen att perspektivet kring barn och unga ska vara en 
självklar del i arbetsprocesserna och inte en separerad verksamhet. Tekniska nämnden 
föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 
Omsorgsnämnden har i sitt yttrande föreslagit kommunfullmäktige att bifalla motionen i 
den del som avser inrättande av en tjänst som kommunal barnombudsman i Karlshamns 
kommun.  
 
Socialnämnden har i sitt yttrande föreslagit kommunfullmäktige att ställa sig bakom 
motionens intentioner och därmed anse motionen besvarad.  
 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har i sitt yttrande föreslagit 
kommunfullmäktige att bifalla motionen om inrättande av en tjänst som kommunal 
barnombudsman i Karlshamns kommun.  
 
Karlshamnsbostäder anger i sitt yttrande att man inte har några synpunkter på förslaget. 
Barns rättigheter är väsentliga och i boinflytandearbetet i bolagets bostadsområden är det 
en viktig del.  
 
Övervägande 
 
I den gemensamma politiska plattformen för Karlshamns kommun 2015-2018 anger 
koalitionen att man vill inrätta en kommunal barnombudsman. De intentioner som finns i 
den politiska plattformen är förenliga med motionens intentioner. Dock ligger en tjänst 
som kommunal barnombudsman inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, motionen 
bör därför överlåtas till kommunstyrelsen för vidare behandling i kommande 
budgetprocesser. Med hänvisning till ovanstående redovisning anser undertecknad att 
erforderligt beslutsunderlag föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 BN § 154/2014 
2 Motion om inrättande av en tjänst som Lokal Barnombudsma.docx 
3 NAV § 65 2014 Yttrande över motion om inrättande av tjänst som kommunal 

Barnombudsman.PDF 
4 KN § 64 2014 Yttrande över motion om inrättande av tjänst som kommunal 

barnombudsman.PDF 
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5 Tjänsteskrivelse: Förslag till yttrande över motion om inrättande av tjänst som 

kommunal barnombudsman i Karlshamns kommun 
6 20141105_124058.pdf  
7 BUS§80 Motion om inrättande av tjänst som kommunal barnombudsman 
8 GY § 66 2014 Yttrande från gymnasienämnden.PDF 
9 2014-12-30_12-24-15.pdf 
10 TN § 14 2015 förslag att KF ska avslå motionen.PDF 
11 Protokollsutdrag Förslag till FN yttrande över motion om inrättande av tjänst som 

kommunal barnombudsman i Karlshamns kommun.DOCX 
12 SKMBT_C45415021014220.pdf 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör Göran Persson 
Paul Hedlund (FP) 
Gun Hedlund (FP) 
Lennarth Malm (FP) 
 
 
 
 

-�162�-



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 

kommun 2015-05-22 Dnr: 2014/1696 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 145 
Kommunstyrelsen 2015-06-16 160 
Kommunfullmäktige 2015-09-07  

 
 

Förslag till beslut motion om inrättande av kommunal barnombudsman 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att hänskjuta frågan om inrättande av tjänst som barnombudsman till kommande 
budgetprocesser, samt  
 
att härmed anse motionen besvarad. 
 
Bakgrund 
 
Paul Hedlund (FP), Gun Hedlund (FP) och Lennarth Malm (FP) har inkommit med en motion om 
inrättande av en tjänst som kommunal Barnombudsman i Karlshamn i vilken Karlshamns 
kommun föreslås inrätta en lokal barnombudsman med förslag på följande arbetsuppgifter: 
• Finnas till för barn och ungdomar som behöver en vuxen att prata med. 
• Finnas som en vuxen i olika sammanhang där barn och ungdomar finns, speciellt på nätet. 
• Bidra till konstruktiva lösningar tillsammans med andra när barn och ungdomar vill ha stöd vid 
   mobbing, kompisproblem, kärlek och ensamhet. 
• Bidra till att utveckla demokrati och inflytande för barn och ungdomar. 
 
Inkomna yttranden 
 
Motionen har remitterats till samtliga nämnder, kommunstyrelsen och Karlshamnsbostäder för 
yttrande.  
 
Nämnden för barn, ungdom och skola har i sitt yttrande angivit följande: 
BUS-nämnden ställer sig kritisk till innehållet i de tre första punkterna i motionen som anger 
arbetsuppgifter för en kommunal barnombudsman. Detta med bakgrund av att barn och ungas 
rättigheter är väl reglerade i skollag, diskrimineringslag, läroplan och förordningar samt att 
resurserna behövs i det nära sammanhanget, inte på kommunal tjänstemannanivå. Däremot 
anser nämnden att punkten som rör demokrati och inflytande för barn och unga, det vill säga 
den fjärde punkten i motionen, är mycket viktig för Karlshamn att jobba med.  
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Byggnadsnämnden har i sitt yttrande angivit följande: Byggnadsnämndens verksamhetsområde 
berörs främst vad gäller punkten att bidra till att utveckla demokrati och inflytande för barn och 
ungdomar. Nämnden anser att det är viktigt med medborgardialog och arbetar medvetet med 
att utöka och utveckla dess former i syfte att attrahera flera olika ålderskategorier och skapa en 
bättre och bredare demokratisk plattform.  Det är därför viktigt att ytterligare stärka barnens 
möjlighet till inflytande i olika samhällsplaneringsprocesser. Byggnadsnämnden har svårt att 
bedöma det övergripande behovet vad gäller ny tjänst som barnombudsman. Med anledning av 
ovanstående anser vi dock att det vore positivt med en kontaktperson som exempelvis skulle 
kunna granska de framtagna projekten utifrån barnperspektiv alternativt agera länk mellan 
kommunens olika förvaltningar och olika barnrepresentantgrupper.  
 
Fritidsnämnden anger i sitt yttrande att även om Barnombudsmannens arbetsuppgifter ligger 
utanför nämndens kompetensområde ser nämnden positivt på att inrätta en kommunal 
barnombudsman. Fritidsnämnden föreslår fullmäktige att bifalla motionen.  
 
Gymnasienämnden har i sitt yttrande föreslagit kommunfullmäktige att tillstyrka motionen om 
inrättande av tjänst som kommunal barnombudsman.  
 
Kulturnämnden har i sitt yttrande angivit följande: Kulturnämnden ställer sig kritisk till 
motionen om en kommunal barnombudsman. Detta med bakgrund av att barn och ungas 
rättigheter är väl reglerade i skollag, diskrimineringslag, läroplan och förordningar samt att 
resurserna behövs i det nära sammanhanget, inte på kommunal tjänstemannanivå. I enlighet 
med barnombudsmannens rekommendation vill förvaltningen istället utveckla arbetet genom 
utbildning, dialog, erfarenhetsöverföring och befintliga arbetsprocesser. Kulturnämnden 
föreslår därför kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  
 
Tekniska nämnden anger i sitt yttrande att de föreslagna arbetsuppgifterna för den lokala 
barnombudsmannen faller utanför nämndens kompetensområde. Nämnderna arbetar med 
barnkonventionen genom sina ombud och i handläggningen av förvaltningens arbetsuppgifter 
tas alltid stor hänsyn till omständigheterna för barn och unga. Förvaltningen är av 
uppfattningen att perspektivet kring barn och unga ska vara en självklar del i arbetsprocesserna 
och inte en separerad verksamhet. Tekniska nämnden föreslår därför kommunfullmäktige att 
avslå motionen.  
 
Omsorgsnämnden har i sitt yttrande föreslagit kommunfullmäktige att bifalla motionen i den 
del som avser inrättande av en tjänst som kommunal barnombudsman i Karlshamns kommun.  
 
Socialnämnden har i sitt yttrande föreslagit kommunfullmäktige att ställa sig bakom motionens 
intentioner och därmed anse motionen besvarad.  
 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har i sitt yttrande föreslagit 
kommunfullmäktige att bifalla motionen om inrättande av en tjänst som kommunal 
barnombudsman i Karlshamns kommun.  
 
Karlshamnsbostäder anger i sitt yttrande att man inte har några synpunkter på förslaget. Barns 
rättigheter är väsentliga och i boinflytandearbetet i bolagets bostadsområden är det en viktig 
del.  
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Övervägande 
 
I den gemensamma politiska plattformen för Karlshamns kommun 2015-2018 anger koalitionen 
att man vill inrätta en kommunal barnombudsman. De intentioner som finns i den politiska 
plattformen är förenliga med motionens intentioner. Dock ligger en tjänst som kommunal 
barnombudsman inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, motionen bör därför överlåtas 
till kommunstyrelsen för vidare behandling i kommande budgetprocesser. Med hänvisning till 
ovanstående redovisning anser undertecknad att erforderligt beslutsunderlag föreligger. 
 
 
Bilagor 
 
1 BN § 154/2014 
2 Motion om inrättande av en tjänst som Lokal Barnombudsma.docx 
3 NAV § 65 2014 Yttrande över motion om inrättande av tjänst som kommunal 

Barnombudsman.PDF 
4 KN § 64 2014 Yttrande över motion om inrättande av tjänst som kommunal 

barnombudsman.PDF 
5 Tjänsteskrivelse: Förslag till yttrande över motion om inrättande av tjänst som 

kommunal barnombudsman i Karlshamns kommun 
6 20141105_124058.pdf  
7 BUS§80 Motion om inrättande av tjänst som kommunal barnombudsman 
8 GY § 66 2014 Yttrande från gymnasienämnden.PDF 
9 2014-12-30_12-24-15.pdf 
10 TN § 14 2015 förslag att KF ska avslå motionen.PDF 
11 Protokollsutdrag Förslag till FN yttrande över motion om inrättande av tjänst som 

kommunal barnombudsman i Karlshamns kommun.DOCX 
12 SKMBT_C45415021014220.pdf 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör Göran Persson 
Paul Hedlund (FP) 
Gun Hedlund (FP) 
Lennarth Malm (FP) 
 
 
 
 
Jens Odevall Anna Sunnetoft 
Administrativ chef Utredningssekreterare  
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 11

Byglmadsnämnden 2014-09-03

§ 154 2014/1696

Yttrande angående inrättande av tjänst som kommunal Barnombudsman  

Byggnadsnämndens beslut

att anta yttrandet nedan som nämndens eget.

Yttrande
Folkpartiet Liberalerna i Karlshamn hemställer i en skrivelse att
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en tjänst som
Kommunal Barnombudsman i Karlshamn med uppgift att bevaka att
kommunens olika verksamheter följer barnkonventionen i de olika beslut som
fattas. Förslagsställarna anger exempel på fyra olika typer av arbetsuppgifter
som skulle kunna inrymmas i denna tjänst.

Byggnadsnämndens verksamhetsområde berörs främst vad gäller nedanstående
föreslagna punkt:
• att bidra till att utveckla demokrati och inflytande för barn och ungdomar.

Stadsmiljöavdelningen anser att det är väldigt viktigt med medborgardialog och
arbetar medvetet med att utöka och utveckla dess former i syfte att attrahera flera
olika ålderskategorier och skapa bättre och bredare demokratisk plattform.

Det är därför viktigt att ytterligare stärka barnens möj lighet till inflytande i olika
samhällsplaneringsprocesser. I samband med arbetet med den
kommunövergripande översiktsplanen skapade man därför olika dialogforum
som skulle göra det lättare för unga att göra sin röst hörd. Detta skapade större
intresse för samhällsplaneringen och väckte frågor som annars inte skulle ha
lyfts i så tidigt stadium. Kommunens initiativ uppmärksammades även från
Boverket med anledning av "Den gula lappen" som skickades ut till samtliga
hushåll i kommunen i samband med ÖP:n och användes även till viss del i
skolundervisningen.

Byggnadsnämnden har svårt att bedöma det övergripande behovet vad gäller ny
tjänst som barnombudsman. Med anledning av ovanstående anser vi dock att det
vore positivt med en kontaktperson som exempelvis skulle kunna granska de
framtagna proj ekten utifrån barnperspektiv alternativt agera länk mellan
kommunens olika förvaltningar och olika barnrepresentantgrupper.

Emina KovAié
Stadsarkitekt

Beslutet skickas till
Kommunkansliet
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Motion om inrättande av en tjänst som kommunal Barnombudsman i Karlshamn 

Skolans huvuduppgift är och skall vara elevernas kunskapsuppbyggnad och utveckling som 

individ i samverkan med andra. Det är föräldrarna som har ansvaret för barnens fostran, men 

skolan måste tydligare i samverkan med föräldrar agera med kraft mot alla former av 

våldstendenser, mobbning kränkande behandling och främlingsfientlighet. 

Skolans läroplaner skärper skolans och skolpersonalens särskilda ansvar. Det är viktigt att det 

finns tydliga rutiner och metodik för hur mobbning och våld på skolorna skall hanteras. 

Sverige har anslutit sig till FN:s barnkonvention och tillvaratagande av barns rättigheter i 

samhället. 

Regeringen tillsatte 1993 Sveriges Barnombudsman vars främsta uppgift är att bevaka så att 

barnkonventionen följs i Sverige. Sedan dess har ett antal svenska kommuner inrättat tjänster 

som Kommunala Barnombudsmän. 

Det är nu dags att Karlshamns kommun inrättar en tjänst som Kommunal Barnombudsman. 

Lämpliga arbetsuppgifter för en Kommunal Barnombudsman kan vara att: 

 Finnas till för barn och ungdomar som behöver en vuxen att prata med  

 Finnas som en vuxen i olika sammanhang där barn och ungdomar finns, speciellt på 

nätet                                                                                                                                            

 Bidra till konstruktiva lösningar tillsammans med andra när barn och ungdomar vill ha 

stöd vid mobbning, kompisproblem och ensamhet                                                                     

 Bidra till att utveckla demokrati och inflytande för barn och ungdomar  

Folkpartiet Liberalerna i Karlshamn hemställer att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrel-

sen i uppdrag 

-att inrätta en tjänst som Kommunal Barnombudsman i Karlshamn med ovanstående 

arbetsuppgifter 

Folkpartiet Liberalerna i Karlshamn 

 

Paul Hedlund   Gun Hedlund  

 Lennarth Malm 
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Nämnden för arbetsmarknad
och vuxenutbildning 2014-10-15

§ 65 2014/1696

Yttrande över motion om inrättande av tjänst som kommunal
Barnombudsman

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings beslut

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om inrättande av en tjänst
som kommunal bamombudsman i Karlshanms kommun.

Sammanfattning

Folkpartiet Liberalerna i Karlshamn har inkommit med en motion om inrättande
av en kommunal Barnombudsman i Karlshamn. Bland annat hänvisas till andra
svenska kommuner som har inrättat motsvarande tjänst.

Enligt motionen kan lämpliga arbetsuppgifter vara att:

Finnas till för barn och ungdomar som behöver en vuxen att prata med

Finnas som en vuxen i olika sammanhang där barn och ungdomar finns,
speciellt på nätet

Bidra till konstruktiva lösningar tillsammans med andra när barn och
ungdomar vill ha stöd vid rnobbning, kompisproblem och ensamhet

Bidra till att utveckla demokrati och inflytande för barn och ungdomar.

Utbildningsförvaltningen skriver i sitt förslag till yttrande att när ett barn eller en
elev hamnar i svårigheter är det väsentligt att problemen hanteras i miljöer där
fillitsfulla relationer finns. Skollagen och läroplanen reglerar varje enskild elevs
rätt att få stöd —av någon professionell inom elevhälsan eller annan kompetens.

Utbildningsförvaltningen ställer sig kritisk till motionen om en kommunal barn-
ombudsman mot bakgrund av att barn och ungas rättigheter är väl reglerade i
skollag, diskrimineringslag, läroplan och förordningar och mot bakgrund av att
resurserna behövs i det nära sammanhanget, inte på kommunal tjänstemanna-
nivå. I enlighet med barnombudsmannens rekommendation, vill förvaltningen
istället utveckla arbetet genom utbildning, dialog, erfarenhetsöverföring och be-
fintliga arbetsprocesser.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om inrättande av en tjänst
som kommunal barnombudsman i Karlshamns kommun.
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL NAV 5 82

Nämnden för arbetsmarknad
och vuxenutbildning 2014-10-15

§ 65 forts. 2014/1696

Yrkanden

Ordförande Vivianne Andersson (S), Johnny Persson (S) och Roland Andersson
(S) yrkar att NAV beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen
om inrättande av en tjänst som kommunal barnombudsman i Karlshamns kom-
mun.

Magnus Gärdebring (M) och Cecilia Holmberg (M) yrkar bifall till förvaltning-
ens förslag till beslut.

Proposition

Ordförande Viviannes Andersson (S) konstaterar att det finns två förslag.

Ordförande ställer proposition mellan sitt eget förslag och förslaget från Magnus
Gärdebring (M) och finner att nämnden beslutar enligt Vivianne Anderssons (S)
förslag.

Reservation

Magnus Gärdebring (M) och Ceclia Holmberg (M) reserverar s g mot beslutet.

Beslutsunderlag

Motion från Folkpartiet Liberalerna i Karlshamn, om inrättande av en
tjänst som kommunal Bamombudsman i Karlshamn
Yttrande över motion om inrättande av en tjänst som kommunal Barn-
ombudsman i Karlshamn, tjänsteskrive1seav Ewa Kristensson förvalt-
ningschef och Marie Hemming utvecklingssamordnare, daterad
2014-09-30.

Protokollet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Ewa Kristensson, förvaltningschef
Marie Hemming, utvecldingssamordnare

btt,

-�169�-



Motion om inrättande av en tjänst som kommunal Barnombudsman i Karlshamn

Skolans huvuduppgift är och skall vara elevernas kunskapsuppbyggnad och utveckling som
individ i samverkan med andra. Det är föräldrarna som har ansvaret för barnens fostran, men
skolan måste tydligare i samverkan med föräldrar agera med kraft mot alla former av
våldstendenser, mobbning kränkande behandling och främlingsfientlighet.

Skolans läroplaner skärper skolans och skolpersonalens särskilda ansvar. Det är viktigt att det
finns tydliga rutiner och metodik för hur mobbning och våld på skolorna skall hanteras.

Sverige har anslutit sig till FN:s barnkonvention och tillvaratagande av barns rättigheter i
samhället.

Regeringen tillsatte 1993 Sveriges Barnombudsman vars främsta uppgift är att bevaka så att
barnkonventionen följs i Sverige. Sedan dess har ett antal svenska kommuner inrättat tjänster
som Kommunala Barnombudsmän.

Det är nu dags att Karlshamns kommun inrättar en tjänst som Kommunal Barnombudsman.
Lämpliga arbetsuppgifter för en Kommunal Barnombudsman kan vara att:

Finnas till för barn och ungdomar som behöver en vuxen att prata med

Firmas som en vuxen i olika sammanhang där barn och ungdomar finns, speciellt på
nätet

Bidra till konstruktiva lösningar tillsammans med andra när barn och ungdomar vill ha
stöd vid mobbning, kompisproblem och ensamhet

Bidra till att utveckla demokrati och inflytande för barn och ungdomar

Folkpartiet Liberalerna i Karlshamn hemställer att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrel-
sen i uppdrag

-att inrätta en tjänst som Kommunal Barnombudsman i Karlshamn med ovanstående
arbetsuppgifter

Folkpartiet Liberalerna i Karlshamn

Paul Hedlund Gun Hedlund
Lennarth Malm
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heter genom samverkan

Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och
prioriteringar som rör barn

• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett
barnrättsperspektiv.

Avsikten med strategin är att den ska vara en utgångspunkt för alla offentliga aktö-
rer på statlig och kommunal nivä så att barnens rättigheter säkerställs.

Barnombudsmannen (faktabladet "Att arbeta praktiskt med barnkonventionen)
har identifierat ett antal faktorer som nödvändiga för kunna åstadkomma ett fram-
gångsrikt arbete med barnkonventionen på lokal nivå:

Ledningens tydliga stöd och engagemang

Barnperspektivet ska vara inarbetat i centrala styrdokument

Utbildning och information

Arbetet ska utgå från befintliga arbetsprocesser

Ekonomiska och personella resurser

Dialog och erfarenhetsöverföring

Uppföljning och utvärdering

Barnombudsmannen understryker att barnperspektivet inte enbart är relevant
inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid
och socialtjänst. Barn och unga berörs i allra högsta grad av beslut i tekniska för-
valtningar, till exempel i frågor gällande trafik, stadsplanering och miljö
(www.barnombudsmannen.se).

Skolans uppdrag

Skolans uppdrag regleras bland annat av skollag, diskrimineringslag, grundskole-
och gymnasieforordning samt läroplaner. Den nya skollagen och diskriminerings-
lagen ställer stora krav på skolans agerande och beskriver de skyldigheter huvud-
mannen har för att främja barns och elevers lika rättigheter och lika värde.

Läroplanens kapitel om normer och värden tydliggör skolans uppdrag att före-
bygga och aktivt motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling
samt visa respekt för den enskilda individen och respektera andra människors
egenvärde.

Skollagen (2010:800) 1 kap 4 § reglerar bland annat barn och ungas rätt till utbild-
ning.

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt
en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det
svenska samhället vilar på.

-�172�-



I Skollagen (2010:800) 2 kap 25 § framgår att for

...eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska
främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens
mål ska stödjas.

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skollä-
kare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med
sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Sammanfattande kommentar

När ett barn eller en elev hamnar i svårigheter är det väsentligt att problemen han-
teras i miljöer där tillitsfulla relationer finns. Skollagen och läroplanen reglerar
varje enskild elevs rätt att få stöd - av någon professionell inom elevhälsan eller
annan kompetens.

Utbildningsförvaltningen ställer sig kritisk till motionen om en kommunal barnom-
budsman mot bakgrund av att barn och ungas rättigheter är väl reglerade i skollag,
diskrimineringslag, läroplan och förordningar och mot bakgrund av att resurserna
behövs i det nära sammanhanget, inte på kommunal tjänstemannanivå. I enlighet
med barnombudsmannens rekommendation, vill förvaltningen istället utveckla ar-
betet genom utbildning, dialog, erfarenhetsöverföring och befintliga arbetsproces-
ser.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om inrättande av en tjänst som
kommunal barnombudsman i Karlshamns kommun.

Ewa Kristensson Marie Hemming
Förvaltningschef Utvecklingssamordnare
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 5 8

Kulturnämnden 2014-10-16

§ 64 2014/1696

Yttrande över motion om inrättande av tjänst som kommunal barnombudsman

Kulturnämndens beslut

att föreslå komrnunfullmäktige att avslå motionen om inrättande av en tjänst
som kommunal barnombudsman i Karlshamns kommun.

Sammanfattning

Folkpartiet Liberalerna i Karlshamn har inkommit med en motion om inrättande
av en kommunal Barnombudsman i Karlshanm. Bland annat hänvisas till andra
svenska kommuner som har inrättat motsvarande tjänst.

När ett barn eller en elev hamnar i svårigheter är det väsentligt att problemen
hanteras i miljöer där tillitsfulla relationer finns. Skollagen och läroplanen regle-
rar varje enskild elevs rätt att få stöd —av någon professionell inom elevhälsan
eller annan kompetens.

Utbildningsförvaltningen ställer sig kritisk till motionen om en kommunal barn-
ombudsman mot bakgrund av att barn och ungas rättigheter är väl reglerade i
skollag, diskrimineringslag, läroplan och förordningar och mot bakgrund av att
resurserna behövs i det nära sammanhanget, inte på kommunal tjänstemarma-
nivå.

I enlighet med barnombudsmarmens rekommendation, vill förvaltningen istället
utveckla arbetet genom utbildning, dialog, erfarenhetsöverföring och befintliga
arbetsprocesser.

Beslutsunderlag

Yttrande över motion om inrättande av tjänst som kommunal barnombuds-
man, tjänsteskrivelse av utvecklingssamordnare Marie Hemming och förvalt-
ningschef Ewa Kristensson, daterad 2014-09-30
Motion om inrättande av en tjänst som kommunal barnombudsman i
Karlshanm, Folkpartiet Liberalerna i Karlshamn

Protokollet ska skickas till
Kommunkansliet

Q)Marie Hemming, utvecklingssarnordnare ....---

-�174�-



-�175�-



heter genom samverkan

Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och
prioriteringar som rör barn

Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett
barnrättsperspektiv.

Avsikten med strategin är att den ska vara en utgångspunkt för alla offentliga aktö-
rer på statlig och kommunal nivå så att barnens rättigheter säkerställs.

Barnombudsmannen (faktabladet "Att arbeta praktiskt med barnkonventionen)
har identifierat ett antal faktorer som nödvändiga för kunna åstadkomma ett fram-
gångsrikt arbete med barnkonventionen på lokal nivå:

Ledningens tydliga stöd och engagemang

Barnperspektivet ska vara inarbetat i centrala styrdokument

Utbildning och information

Arbetet ska utgå från befintliga arbetsprocesser

Ekonomiska och personella resurser

Dialog och erfarenhetsöverföring

Uppföljning och utvärdering

Barnombudsmannen understryker att barnperspektivet inte enbart är relevant
inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid
och socialtjänst. Barn och unga berörs i allra högsta grad av beslut i tekniska for-
valtningar, till exempel i frågor gällande trafik, stadsplanering och miljö
(www.barnombudsmannen.se).

Skolans upp drag

Skolans uppdrag regleras bland annat av skollag, diskrimineringslag, grundskole-
och gymnasieförordning samt läroplaner. Den nya skollagen och diskriminerings-
lagen ställer stora krav på skolans agerande och beskriver de skyldigheter huvud-
mannen har för att främja barns och elevers lika rättigheter och lika värde.

Läroplanens kapitel om normer och värden tydliggör skolans uppdrag att före-
bygga och aktivt motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling
samt visa respekt för den enskilda individen och respektera andra människors
egenvärde.

Skollagen (2010:800) 1 kap 4 § reglerar bland annat barn och ungas rätt till utbild-
ning.

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt
en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det
svenska samhället vilar på.
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I Skollagen (2010:800) 2 kap 25 § framgår att för

...eleverna 1förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska
främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens
mål ska stödjas.

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skollä-
kare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med
sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Sammanfattande kommentar

När ett barn eller en elev hamnar i svårigheter är det väsentligt att problemen han-
teras i miljöer där tillitsfulla relationer finns. Skollagen och läroplanen reglerar
varje enskild elevs rätt att få stöd - av någon professionell inom elevhälsan eller
annan kompetens.

Utbildningsförvaltningen ställer sig kritisk till motionen om en kommunal barnom-
budsman mot bakgrund av att barn och ungas rättigheter är väl reglerade i skollag,
diskrimineringslag, läroplan och förordningar och mot bakgrund av att resurserna
behövs i det nära sammanhanget, inte på kommunal tjänstemannanivå. Ienlighet
med barnombudsmannens rekommendation, vill förvaltningen istället utveckla ar-
betet genom utbildning, dialog, erfarenhetsöverföring och befintliga arbetsproces-
ser.

Utbildningsförvaltningensförslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om inrättande av en tjänst som
kommunal barnombudsman i Karlshamns kommun.

Ewa Kristensson Marie Hemming
Förvaltningschef Utvecklingssamordnare
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Motion om inrättande av en tjänst som kommunal Barnombudsman i Karlshamn

Skolans huvuduppgift är och skall vara elevernas kunskapsuppbyggnad och utveckling som
individ i samverkan med andra. Det är föräldrarna som har ansvaret för barnens fostran, men

skolan måste tydligare i samverkan med föräldrar agera med kraft mot alla former av

våldstendenser, mobbning kränkande behandling och främlingsfientlighet.

Skolans läroplaner skärper skolans och skolpersonalens särskilda ansvar. Det är viktigt att det

finns tydliga rutiner och metodik för hur mobbning och våld på skolorna skall hanteras.

Sverige har anslutit sig till FN:s barnkonvention och tillvaratagande av barns rättigheter i

samhället.

Regeringen tillsatte 1993 Sveriges Barnombudsman vars främsta uppgift är att bevaka så att
barnkonventionen följs i Sverige. Sedan dess har ett antal svenska kommuner inrättat tjänster
som Kommunala Bainombudsmän.

Det är nu dags att Karlshamns kommun inrättar en tjänst som Kommunal Barnombudsman.
Lämpliga arbetsuppgifter för en Kommunal Barnombudsman kan vara att:

Finnas till för barn och ungdomar som behöver en vuxen att prata med

Finnas som en vuxen i olika sammanhang där barn och ungdomar finns, speciellt på

nätet

Bidra till konstruktiva lösningar tillsammans med andra när barn och ungdomar vill ha
stöd vid mobbning, kompisproblem och ensamhet

Bidra till att utveckla demokrati och inflytande för barn och ungdomar

Folkpartiet Liberalerna i Karlshamn hemställer att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrel-

sen i uppdrag

-att inrätta en tjänst som Kommunal Barnombudsman i Karlshamn med ovanstående

arbetsuppgifter

Folkpartiet Liberalerna i Karlshamn

Paul Hedlund Gun Hedlund
Lennarth Malm
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Förslag till yttrande över motion om inrättande av tjänst som 

kommunal barnombudsman i Karlshamns kommun 
 

Sammanfattning 

 

Paul Hedlund (FP), Lennarth Malm (FP) och Gun Hedlund (FP) har lämnat in 

en motion med rubriken ”Motion om inrättande av en tjänst som kommunal 

Barnombudsman i Karlshamn” där Karlshamns kommun föreslås inrätta en 

lokal barnombudsman med förslag på följande arbetsuppgifter: 

 Finnas till för barn och ungdomar som behöver en vuxen att prata med. 

 Finnas som en vuxen i olika sammanhang där barn och ungdomar finns, 

speciellt på nätet. 

 Bidra till konstruktiva lösningar tillsammans med andra när barn och 

ungdomar vill ha stöd vid mobbing, kompisproblem, kärlek och 

ensamhet.  

 Bidra till att utveckla demokrati och inflytande för barn och ungdomar.  

 

Bakgrund 

  

FN:s konvention om barnens rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s 

generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade 

barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna, vilket innebär ett 

folkrättsligt bindande att förverkliga den. Barnkonventionen innehåller 54 

artiklar. Fyra av artiklarna är vägledande för hur konventionen i dess helhet 

ska tolkas. Dessa är artikel 2, 3, 6 och 12. Artikel 2 reglerar alla barns lika 

värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Artikel 3 handlar om barnets 

bästa, konventionens grundpelare. Vad som är barnets bästa måste avgöras i 

varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt. Artikel 6 reglerar 

varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikel 12 handlar om 

barnens rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla 

frågor som berör honom eller henne, varvid dennes åsikter ska tillmätas 

betydelse i förhållande till ålder och mognad. 

 

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och 

driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. I 

uppdraget ingår att uppmärksamma brister i tillämpningen av 

barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar. 

Barnombudsmannen har regelbunden dialog med barn och unga, särskilt i 

utsatta situationer, för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i 

aktuella frågor 

 

2014-10-17 
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Åtta av Sveriges 290 kommuner har inrättat lokala barn- och ungdomsombud. 

Uppdraget som lokalt ombud har organiserats på olika sätt i kommunerna. 

Vissa tillhör en särskild förvaltning, medan andra tillhör 

kommunledningsförvaltningen. Arbetet sker antingen fristående med bidrag 

från kommunen, som en del i en ordinarie tjänst, eller som en enskild 

heltidstjänst.
1
 

 

Barnperspektivet i socialtjänstens verksamhet 

 

Som ett led i implementeringen av barnkonventionen har erinringar om 

barnets bästa införts i föräldrabalken (1949:381), socialtjänstlagen 

(2001:453), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 

utlänningslagen (2005:716) samt lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade.  

 

Barnperspektivet bygger på artikel 3 i FN:s barnkonvention. Inför alla beslut 

inom socialtjänsten ska det göras en bedömning av vad som är bäst för barnet 

i det aktuella ärendet. Ett ärende som rör ett barn ska ses ur barnets synvinkel 

med fokus på och förståelse för det enskilda barnets behov. Den närmare 

innebörden av ”barnets bästa” är inte definierad i lag utan avgörs i varje 

enskilt fall, utifrån förhållandena i det enskilda fallet. Om en åtgärd eller ett 

beslut bedöms få konsekvenser för barnet eller barnen ska hänsyn tas till de 

mänskliga rättigheter som barn har enligt bland annat barnkonventionen. Att 

på så sätt säkerställa barnets rättigheter i åtgärden eller vid beslutet innebär att 

ha ett barnrättsperspektiv. 

 

Omsorgsförvaltningens verksamhetsmässiga aspekter 

 

Kommunfullmäktige beslutade 1992-02-01 § 11 att nämnderna ska bevaka 

barnkonventionen inom respektive politikerområde samt att utse 

barnkonventionsombud i varje nämnd. Socialnämnden och omsorgsnämnden 

har varsitt barnkonventionsombud som bevakar barnkonventionen inom 

respektive politikerområde. 

 

Barnkonventionens bestämmelser beaktas i samtliga arbets- och 

beslutsprocesser på Omsorgsförvaltningen. Barnperspektivet genomsyrar alla 

ärenden rörande barn och ungdomar inom alla områden, vilket också framgår 

av nämndernas övergripande resultatmål. Omsorgsnämnden har under 

planperioden 2011-2014 slagit fast att i verksamheter som berör barn ska 

riksdagens strategi för barnens rätt och barnkonventionen följas. Likaså har 

socialnämnden slagit fast att barnperspektivet alltid ska prioriteras inom alla 

områden och att barn och ungdomar alltid ska få det stöd och hjälp de 

behöver. Förvaltningen arbetar efter den nationella utredningsstrukturen 

BBIC, (barnens behov i centrum) som syftar till att stärka barnperspektivet 

och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. De analyser som ligger 

till grund för barnets bästa dokumenteras och finns alltid med som en del av 

beslutsunderlaget i ärendet. Barnperspektivet är således väl implementerat på 

de olika enheterna samt i alla arbetsprocesser som rör barn och unga. 

Uppföljning av resultatmålen sker kontinuerligt. Nämnderna kontrollerar då 

bl. a. om hänsyn tagits till barns rättigheter enligt gällande lagstiftning och 

barnkonventionen i samtliga ärenden på förvaltningen. Detta görs genom akt- 

och dokumentationsgranskning i form av stickprov och brukarenkäter.  

 

                                                           
1 www.barnombudsmannen.se – nyheter: ”lokala barn och ungdomsombud vill bli fler”, 2012. 
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Informations- och stödinsatser utan insats 

 

Omsorgsförvaltningen erbjuder olika stöd- och informationsinsatser till barn 

och ungdomar i form av service. Fältgruppen arbetar för ungdomar med syfte 

att förhindra eller bryta en negativ utveckling vad gäller missbruk, 

kriminalitet eller annat destruktivt beteende. Gruppen erbjuder råd- och 

stödkontakter till ungdomar och föräldrar gällande ungdomsproblematik som 

till exempel drogmissbruk, relationsproblem m.m. Genom fältgruppens 

uppsökande arbete under kvällar, helger och nätter, arbetar de aktivt för att 

etablera en god kontakt med kommunens ungdomar. Fältgruppen samverkar 

med polis, skola, fritid, nattvandrare och ungdomsmottagning. De finns till 

för både föräldrar och ungdomar som behöver någon att prata med. Utöver 

detta finns stöd till barn och familj i form av utbildningsprogrammet 

KOMET. KOMET riktar sig till föräldrar, barn till skilda föräldrar, barn till 

missbrukande föräldrar och barn som bevittnat våld. rePULSE är en metod 

som hjälper barn och ungdomar att hantera tankar, känslor och beteende. 

Metoden är för barn med aggressions- och våldsproblematik samt missbruk. 

Metoden riktar sig också till barn som blir utsatta för mobbning, som är 

oroliga, nedstämda eller behöver bearbeta sorg. rePULSE skräddarsys efter 

varje person, men bygger på att få tankar, känslor och beteenden att 

samverka. 

 

Slutsats  

 

Barnens rättigheter är väl reglerade i lagstiftning och det finns en statlig 

tillsyn på området. Det är en del av nämndernas uppdrag att verka för barn 

och ungdomar. Som ovan beskrivet arbetar chefer och handläggare i 

dagsläget aktivt med barnkonventionen och flera av nämnda arbetsuppgifter i 

motionen finns redan i kommunen.  

 

Förvaltningen gör mot denna bakgrund bedömningen att inrättandet av en 

tjänst som kommunal barnombudsman inte är nödvändig. Förvaltningen är av 

uppfattningen att arbetet kring barnperspektivet är väl inarbetat i centrala 

styrdokument samt en självklar del av befintliga arbetsprocesser.  

 

 

Karlshamn 2014-10-17 

 

 

 

 

Annelie Myrbeck   Annabel Cifuentes 

Förvaltningschef  Förvaltningsjurist 
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KARLSHAMNSKOMMUN PROTOKOLL BUS5 104

Nämnden för
barn, ungdom och skola 2014- 10- 23

§ 80 2014.1696

Motion om inrättande av tjänst somkommunal barnombudsman 

BUS-nämndensbeslut

att ställa sig bakom koalitionens förslag till yttrande över motionen.

Sammanfattning

Folkpartiet Liberalerna i Karlshamn har inkommit med en motion om inrättande
av en kommunal barnombudsman i Karlshamn. Bland annat hänvisas till andra
svenska kommuner som har inrättat motsvarande tjänst.

Skolans uppdrag regleras bland annat av skollag, diskrimineringslag, grund-
skole- och gymnasieförordning samt läroplaner. Den nya skollagen och diskri-
mineringslagen ställer stora krav på skolans agerande och beskriver de skyldig-
heter som huvudmannen har för att främja barns och elevers lika rättigheter och
lika värde.

När ett barn eller en elev hamnar i svårigheter är det väsentligt att problemen
hanteras i miljöer där tillitsfulla relationer finns Skollagen och läroplanen regle-
rar varje enskild elevs rätt att få stöd av någon professionell inom elevhälsan el-
ler annan kompetens.

BUS-nämnden ställer sig kritisk till innehållet i de tre första punktema i mot-
ionen som anger arbetsuppgifter för en kommunal bamombudsman. Detta med
bakgrund av att barn och ungas rättigheter är väl reglerade i skollag, diskrimine-
ringslag, läroplan och förordningar samt att resursema behövs i det nära sam-
manhanget, inte på kommunal tjänstemannanivå. Däremot anser nämnden att
punkten som rör demokrati och inflytande för barn och unga, det vill säga den
ftärde punkten i motionen, är mycket viktig för Karlshamn att jobba vidare med.

Beslutsunderlag

BUS au §55, 2014-10-08
Koalitionens yttrande gällande motion om inrättande av en tjänst som
kommunal barnombudsman i Karlshamn

Yrkanden

Ordförande Tobias Folkesson (S) föreslår nämnden besluta enligt koalitionens
förslag som delas ut vid sammanträdet.

Protokollet ska skickas till

Kon-tmunkansliet
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Motion om inrättande av en tjänst som kommunal Barnombudsman i Karlshamn

Skolans huvuduppgift är och skall vara elevernas kunskapsuppbyggnad och utveckling som
individ i samverkan med andra. Det är föräldrarna som har ansvaret för barnens fostran, men
skolan måste tydligare i samverkan med föräldrar agera med kraft mot alla former av
våldstendenser, mobbning kränkande behandling och främlingsfientlighet.

Skolans läroplaner skärper skolans och skolpersonalens särskilda ansvar. Det är viktigt att det
finns tydliga rutiner och metodik för hur mobbning och våld på skolorna skall hanteras.

Sverige har anslutit sig till FN:s barnkonvention och tillvaratagande av barns rättigheter i
samhället.

Regeringen tillsatte 1993 Sveriges Barnombudsman vars främsta uppgift är att bevaka så att
barnkonventionen följs i Sverige. Sedan dess har ett antal svenska kommuner inrättat tjänster
som Kommunala Barnombudsmän.

Det är nu dags att Karlshamns kommun inrättar en tjänst som Kommunal Barnombudsman.
Lämpliga arbetsuppgifter för en Kommunal Barnombudsman kan vara att:

Finnas till för barn och ungdomar som behöver en vuxen att prata med

Finnas som en vuxen i olika sammanhang där barn och ungdomar finns, speciellt på
nätet

Bidra till konstruktiva lösningar tillsammans med andra när barn och ungdomar vill ha
stöd vid mobbning, kompisproblem och ensamhet

Bidra till att utveckla demokrati och inflytande för barn och ungdomar

Folkpartiet Liberalerna i Karlshamn hemställer att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrel-
sen i uppdrag

-att inrätta en tjänst som Kommunal Barnombudsman i Karlshamn med ovanstående
arbetsuppgifter

Folkpartiet Liberalerna i Karlshamn

Paul Hedlund Gun Hedlund
Lennarth Malm
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BUS-nämnden

Yttrande gällande motion om inrättande av en tjänst som kommunal Barnombudsman i
Karlshamn

Bakgrund

Folkpartiet Liberalerna i Karlshamn har inkommit med en motion om inrättande av en kommuna1
Barnombudsman i Karlshamn. Bland annat hänvisas till andra svenska kommuner som har inrättat motsvarande
tjänst.

Enligt motionen kan lämpliga arbetsuppgifter vara att:

-Finnas till för barn och ungdomar som behöver en vuxen att prata med

-Finnas som en vuxen i olika sammanhang där barn och ungdomar finns, speciellt på nätet

-Bidra till konstruktiva lösningar tillsammans med andra när barn och ungdomar vill ha stöd vid mobbning,
kompisproblem och ensamhet

Bidra till att utveckla demokrati och inflytande för barn och ungdomar

Nämndens yttrande

Riksdagen godkände den 1 december 2010 den strategi som regeringen föreslagit i propositionen "Strateg' för att
stärka barnets rättigheter" (p rop. 2009 /10:232). strategin innehåller nio principer:

All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen

Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang

Barn ska ges fömtsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem

Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken

Föräldrar slcafå kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap

Beslutsfattare och relevanta yrkesgmpper ska ha kunskap om bamets rättigheter och omsätta denna kunskap i
berörda verksamheter

Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan

Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn

Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.

Avsikten med strategin är att den ska vara en utgångspunkt för alla offentliga aktörer på statlig och kommunal
nivå så att barnens rättigheter säkerställs.
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Skolans uppdrag regleras bland annat av skollag, diskrimineringslag, grundskote-och gymnasieförordning samt
läroplaner.

Den nya skollagen och diskrimineringslagen ställer stora krav pä skolans agerande och beskriver de
skyldigheter huvudmannen har för att främja barns och elevers lika rättigheter och lika värde.

Läroplanens kapitel om normer och värden tydliggör skolans uppdrag att förebygga och aktivt motverka alla
former av diskriminering och kränkande behandling samt visa respekt för den enskilda individen och respektera
andra människors egenvärde.

När ett barn eller en elev hamnar i svårigheter är det väsentligt att problemen hanteras i miljöer där tillitsfulla
relationer finns. Skollagen och läroplanen reglerar varje enskild elevs rätt att få stöd av någon professionell inom
elevhälsan eller annan kompetens.

Nämnden för barn ungdom och skola, BUS-nämnden ställer sig kritisk till innehållet i de tre första
punkterna i motionen som anger arbetsuppgifter för en kommunal barnombudsman. Detta med
bakgrund av att barn och ungas rättigheter är vål reglerade i skollag, diskrimineringslag, läroplan och
förordningar samt av att resurserna behövs i det nära sammanhanget, inte på kommunal
tjänstemannanivå. Däremot anser nämnden att punkten som rör demokrati och inflytande för barn och
unga, dvs, den fjärde punkten i motionen, är mycket viktig för Karlshamn att jobba vidare med.
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL GY 5 89

Gymnasienämnden 2014-11-24

§ 66 2014/1696

Yttrande över motion om inrättande av tiänst somkommunal barnombudsman 

Gymnasienämndens beslut

att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka motionen om inrättande av tjänst som kom-
munal barnombudsman.

Sammanfattning

Folkpartiet Liberalerna i Karlshamn har inkommit med en motion om inrättande av
en kommunal barnombudsman i Karlshamn. Bland annat hänvisas till andra
svenska kommuner som har inrättat motsvarande tjänst.

Skolans uppdrag regleras bland annat av skollag, diskrimineringslag, grundskole-
och gymnasieförordning samt läroplaner. Den nya skollagen och diskrimineringsla-
gen ställer stora krav på skolans agerande och beskriver de skyldigheter som hu-
vudmannen har för att främja barns och elevers lika rättigheter och lika värde.

När ett barn eller en elev hamnar i svårigheter är det väsentligt att problemen hante-
ras i miljöer där tillitsfulla relationer finns. Skollagen och läroplanen reglerar varje
enskild elevs rätt att få stöd av någon professionell inom elevhälsan eller annan
kompetens.

Yrkanden

Ordförande Paul Hedlund (FP) och Johnny Persson (S) yrkar att gymnasienämnden
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om inrättande av en
tjänst som kommunal barnombudsman i Karlshamns kommun.

Emanuel NorCn(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition

Ordförande Paul Hedlund (FP) konstaterar att det finns två förslag.

Ordförande ställer proposition mellan sitt eget förslag och förslaget från Emanuel
NorCns(M) och finner att nämnden beslutar enligt Paul Hedlunds (FP) förslag.
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KARLSHAMNSKOMMUN PROTOKOLL GY 5 90

Gymnasienämnden 2014-11-24

§ 66 forts. 2014/1696

Beslutsunderlag

Yttrandeövermotionominrättandeavtjänstsomkommunalbarnombudsman,
tjänsteskrivelseav utvecklingssamordnareMarieHemmingoch förvaltningschef
EwaKristensson,daterad2014-09-30
Motionominrättandeav entjänstsomkommunalbamombudsmani Karls-
hamn,FolkpartietLiberalernai Karlshamn

Protokollet ska skiekas till
Kommunkansliet
UtvecklingssamordnareMarieHemming
FörvaltningschefEwaKristensson

-�190�-



Motion om inrättande av en tjänst som kommunal Barnombudsman i Karlshamn

Skolans huvuduppgift är och skall vara elevernas kunskapsuppbyggnad och utveckling som
individ i samverkan med andra. Det är föräldrarna som har ansvaret för barnens fostran, men

skolan måste tydligare i samverkan med föräldrar agera med kraft mot alla former av
våldstendenser, mobbning kränkande behandling och främlingsfientlighet.

Skolans läroplaner skärper skolans och skolpersonalens särskilda ansvar. Det är viktigt att det

finns tydliga rutiner och metodik fdr hur mobbning och våld på skolorna skall hanteras.

Sverige har anslutit sig till FN:s barnkonvention och tillvaratagande av barns rättigheter i

samhället.

Regeringen tillsatte 1993 Sveriges Barnombudsman vars främsta uppgift är att bevaka så att

barnkonventionen följs i Sverige. Sedan dess har ett antal svenska kommuner inrättat tjänster
som Kommunala Barnombudsmän.

Det är nu dags att Karlshamns kommun inrättar en tjänst som Kommunal Barnombudsman.
Lämpliga arbetsuppgifter för en Kommunal Barnombudsman kan vara att:

Finnas till för barn och ungdomar som behöver en vuxen att prata med

Finnas som en vuxen i olika sammanhang där barn och ungdomar finns, speciellt på

nätet

Bidra till konstruktiva lösningar tillsammans med andra när barn och ungdomar vill ha
stöd vid mobbning, kompisproblem och ensamhet

Bidra till att utveckla demokrati och inflytande för barn och ungdomar

Folkpartiet Liberalerna i Karlshamn hemställer att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrel-

sen i uppdrag

-att inrätta en tjänst som Kommunal Barnombudsman i Karlshamn med ovanstående

arbetsuppgifter

Folkpartiet Liberalerna i Karlshamn

Paul Hedlund Gun Hedlund

Lennarth Malm
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heter genom samverkan

Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och
prioriteringar som rör barn

Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett
barnrättsperspektiv.

Avsikten med strategin är att den ska vara en utgångspunkt för alla offentliga aktö-
rer på statlig och kommunal nivå så att barnens rättigheter säkerställs.

Barnombudsmannen (faktabladet "Att arbeta praktiskt med barnkonventionen)
har identifierat ett antal faktorer som nödvändiga för kunna åstadkomma ett fram-
gångsrikt arbete med barnkonventionen på lokal nivå:

Ledningens tydliga stöd och engagemang

Barnperspektivet ska vara inarbetat i centrala styrdokument

Utbildning och information

Arbetet ska utgå från befintliga arbetsprocesser

Ekonomiska och personella resurser

Dialog och erfarenhetsöverföring

- Uppföhning och utvärdering

Barnombudsmannen understryker att barnperspektivet inte enbart är relevant
inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid
och socialtjänst. Barn och unga berörs i allra högsta grad av beslut i tekniska för-
valtningar, till exempel i frågor gällande trafik, stadsplanering och miljö
(www.barnombudsmannen.se).

Skolans uppdrag

Skolans uppdrag regleras bland annat av skollag, diskrimineringslag, grundskole-
och gymnasieförordning samt läroplaner. Den nya skollagen och diskriminerings-
lagen ställer stora krav på skolans agerande och beskriver de skyldigheter huvud-
mannen har för att främja barns och elevers lika rättigheter och lika värde.

Läroplanens kapitel om normer och värden tydliggör skolans uppdrag att före-
bygga och aktivt motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling
samt visa respekt för den enskilda individen och respektera andra människors
egenvärde.

Skollagen (2010:800) 1 kap 4 § reglerar bland annat barn och ungas rätt till utbild-
ning.

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt
en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det
svenska samhället vilar på.
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I Skollagen (2010:800) 2 kap 25 § framgår att för

...eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska
främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens
mål ska stödjas.

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skollä-
kare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med
sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Sammanfattande kommentar

När ett barn eller en elev hamnar i svårigheter är det väsentligt att problemen han-
teras i miljöer där tillitsfulla relationer finns. Skollagen och läroplanen reglerar
varje enskild elevs rätt att få stöd - av någon professionell inom elevhälsan eller
annan kompetens.

Utbildningsförvaltningen ställer sig kritisk till motionen om en kommunal barnom-
budsman mot bakgrund av att barn och ungas rättigheter år väl reglerade i skollag,
diskrimineringslagjäroplan och förordningar och mot bakgrund av att resurserna
behövs i det nära sammanhanget, inte på kommunal tjånstemannanivå. I enlighet
med barnombudsmannens rekommendation, vill förvaltningen istället utveckla ar-
betet genom utbildning, dialog, erfarenhetsöverforing och befintliga arbetsproces-
ser.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen foreslår nämnden besluta

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om inrättande av en tjänst som
kommunal barnombudsman i Karlshamns kommun.

Ewa Kristensson Marie Hemming
Förvaltningschef Utvecklingssamordnare
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2015-01-30 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:   Årydssalen, klockan 08:15 – 11:45 
 

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Petrus Eriksson Vice Ordförande (S) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Christer Martinsson  (S) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Artur Hulu Ersättare (M) 
Emma Mattsson Ersättare (S) 
Simon Karlsson Ersättare (S) 
Bo Bogheim Ersättare (SD) 
Gun Hedlund Ersättare (MP) 
Johan Sandevärn Ersättare (FP) t.o.m. § 5 
 

Övriga: Christina Svensson Sekreterare §§ 1-15 
Marie Louise Svensson 
Wickström 

Gatu- och parkchef §§ 1-7 

Thomas Andersson T.f. förvaltningschef §§ 1-15 
Thomas Nilsson T.f. fritidschef §§ 1-15 
Peter Larsson Föreningskonsulent §§ 1-15 
Martin Eliasson Fritidskonsulent §§ 1-6 
Lisa Sunesson Ekonom §§ 1-6 
Camilla Andersson Simhallsföreståndare §§ 1-6 
 

Utses att justera: Magnus Sandgren  

Paragrafer: 1-15 

Justeringsdatum:  2015-02-06  

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

   Magnus Sandgren 
  

-�200�-



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2015-01-30 

sid 2 av 3 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2015-01-30   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-02-06 Datum då anslaget 
tas ner:  

2015-03-02 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2015-01-30 

sid 3 av 3 

 
§ 11 Yttrande över motion om inrättande av tjänst som kommunal barnombudsman i 
Karlshamns kommun 2014/1696 
 
Fritidsnämndens beslut 
att även om Barnombudsmannens arbetsuppgifter ligger utanför nämndens 
kompetensområde ser nämnden positivt på att inrätta en kommunal Barnombudsman 
 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 
 
Sammanfattning 
Paul Hedlund (FP) m.fl. har inkommit med en motion om inrättande av en tjänst som 
kommunal Barnombudsman i Karlshamn i vilken Karlshamns kommun föreslås inrätta en 
lokal barnombudsman med förslag på följande arbetsuppgifter: 

 Finnas till för barn och ungdomar som behöver en vuxen att prata med. 
 Finnas som en vuxen i olika sammanhang där barn och ungdomar finns, speciellt på 

nätet. 
 Bidra till konstruktiva lösningar tillsammans med andra när barn och ungdomar vill 

ha stöd vid mobbing, kompisproblem, kärlek och ensamhet. 
 Bidra till att utveckla demokrati och inflytande för barn och ungdomar. 

 
Yrkanden 
Ordförande Andreas Saleskog (S) yrkar att fritidsnämnden beslutar enligt följande: 
 
att även om Barnombudsmannens arbetsuppgifter ligger utanför nämndens 
kompetensområde ser nämnden positivt på att inrätta en kommunal Barnombudsman 
 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 
 
Bilagor 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-14 
Remisshandlingar 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
T.f. förvaltningschef Thomas Andersson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen  
 
Sammanfattning 
 
Cecilia Holmberg (M) och Elin Petersson (M) föreslår i motion, daterad 2014-12-30, att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda namnändring av gymnasienämnden till 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade  § 17 2015 att 
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade § 66 2015 att motionen enbart skulle beredas av kommunstyrelsen. 
 
Den nya nämndsorganisationen trädde i kraft vid årsskiftet. En av flera förändringar var att 
vuxenutbildningsfrågorna skulle hanteras av gymnasienämnden istället för av nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning. Arbetsmarknadsfrågorna flyttades till 
kommunstyrelsen. Rent generellt täcker inte nämndsnamnen hela nämndernas och 
styrelsens ansvarsområden. Om de gjorde det skulle de bli ohållbart långa och krångliga. 
Det finns därför en poäng att hålla dem så korta och koncisa som möjligt. Med detta sagt 
finns det dock inget formellt hinder i detta fall att gå motionärerna till mötes. Ett namnbyte 
kräver bland annat att en rad styrdokument och information ändras, varför en ändring bör 
göras i anslutning till en ny mandatperiod eller annan naturlig brytpunkt. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen  
 
Sammanfattning 
 
Cecilia Holmberg (M) och Elin Petersson (M) föreslår i motion, daterad 2014-12-30, att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda namnändring av gymnasienämnden till 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade  § 17 2015 att 
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade § 66 2015 att motionen enbart skulle beredas av kommunstyrelsen. 
 
Den nya nämndsorganisationen trädde i kraft vid årsskiftet. En av flera förändringar var att 
vuxenutbildningsfrågorna skulle hanteras av gymnasienämnden istället för av nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning. Arbetsmarknadsfrågorna flyttades till 
kommunstyrelsen. Rent generellt täcker inte nämndsnamnen hela nämndernas och 
styrelsens ansvarsområden. Om de gjorde det skulle de bli ohållbart långa och krångliga. 
Det finns därför en poäng att hålla dem så korta och koncisa som möjligt. Med detta sagt 
finns det dock inget formellt hinder i detta fall att gå motionärerna till mötes. Ett namnbyte 
kräver bland annat att en rad styrdokument och information ändras, varför en ändring bör 
göras i anslutning till en ny mandatperiod eller annan naturlig brytpunkt. 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-07-22 Dnr: 2015/52 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 164 
Kommunstyrelsen 2015-08-25 187 
Kommunfullmäktige 2015-09-07  

 
 

Motion om ändring av gymnasienämndens beteckning 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen  
 
Sammanfattning 
 
Cecilia Holmberg (M) och Elin Petersson (M) föreslår i motion, daterad 2014-12-30, att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda namnändring av gymnasienämnden till 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade  § 17 2015 att 
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade § 66 2015 att motionen enbart skulle beredas av kommunstyrelsen. 
 
Den nya nämndsorganisationen trädde i kraft vid årsskiftet. En av flera förändringar var att 
vuxenutbildningsfrågorna skulle hanteras av gymnasienämnden istället för av nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning. Arbetsmarknadsfrågorna flyttades till 
kommunstyrelsen. Rent generellt täcker inte nämndsnamnen hela nämndernas och 
styrelsens ansvarsområden. Om de gjorde det skulle de bli ohållbart långa och krångliga. 
Det finns därför en poäng att hålla dem så korta och koncisa som möjligt. Med detta sagt 
finns det dock inget formellt hinder i detta fall att gå motionärerna till mötes. Ett namnbyte 
kräver bland annat att en rad styrdokument och information ändras, varför en ändring bör 
göras i anslutning till en ny mandatperiod eller annan naturlig brytpunkt. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
1 00017H.pdf 
 
Beslutet skickas till 
 
Cecilia Holmberg 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-07-22 Dnr: 2015/52 

 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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Karlshamnden30december2014

20/5/ 52

Till

Kommunfullmäktige
Karlshamnskommun

Motion angående

ändring av Gymnasienämndens beteckning

Kommunfullmäktigei Karlshamnbeslutadei juni 2014om omorganisationavnågranänmder
i Karlshamnskommun. Detbeslutadesblandannatdå att frågorsomrör vuxenutbildning
skallhanterasav Gynmasienämnden.

Kommunalvuxenutbildningär en egenskolformliksomUtbildningi svenskafor invandrare
( SFI) och Särskildutbildningför vuxna.Vuxenutbildningenhar ävenandraansvars-
områdeninomsittuppdrag.

Vi anseratt det avnämndensnanmskallframgåattnämndenhanterarfrågorsomintebararör
gymnasieeleverutanävenvuxnastuderande.

Vi föreslår därför kommunfullmäktigei Karlshamn besluta :

att gekommunstyrelseni uppdragatt förberedanamnändringav
Gynmasienämndentill Gymnasie-och Vuxenutbildningsnämnden.

Dag somovan

Förmoderaterna

CeciliaHolmberg (m) Peterson(m)
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen bifalls. 
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (M) mfl föreslår i motionen att kommunfullmäktige uppdrar åt Fritidsnämnden 

och Socialnämnden att ta fram förslag och kostnadsberäkna en organisation för nattvandring som 

innebär att föreningar ersätts med en summa varje gång de nattvandrar. Motionen har remitterats 

till fritidsnämnden och socialnämnden vilka föreslår att motionen bifalls. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen bifalls. 
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (M) mfl föreslår i motionen att kommunfullmäktige uppdrar åt Fritidsnämnden 

och Socialnämnden att ta fram förslag och kostnadsberäkna en organisation för nattvandring som 

innebär att föreningar ersätts med en summa varje gång de nattvandrar. Motionen har remitterats 

till fritidsnämnden och socialnämnden vilka föreslår att motionen bifalls. 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-07-23 Dnr: 2014/3682 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 165 
Kommunstyrelsen 2015-08-25 188 
Kommunfullmäktige 2015-09-07  

 
 

Motion om bidrag till föreningar som nattvandrar 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen bifalls 
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (M) mfl föreslår i motionen att kommunfullmäktige uppdrar åt Fritidsnämnden 

och Socialnämnden att ta fram förslag och kostnadsberäkna en organisation för nattvandring som 

innebär att föreningar ersätts med en summa varje gång de nattvandrar. Motionen har remitterats 

till fritidsnämnden och socialnämnden vilka föreslår att motionen bifalls. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag FN § 54 Motion om bidrag till föreningar som nattvandrar - Emanuel 

Norén m fl (M) 
2 Motion om bidrag till föreningar som nattvandrar - Emanuel Norén m fl (M) 
3 Protokoll SocN 2015-06-25 § 218 Motion från Nya Moderaterna om bidrag till 

föreningar som nattvandrar 
4 Yttrande avseende motion om bidrag till föreningar som nattvandrar 
5 Nattvandrande föreningar.docx 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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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 

 
§ 54 Motion om bidrag till föreningar som nattvandrar – Emanuel Norén m fl (M) 2014/3682 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 
 
Sammanfattning 
Moderaterna i Karlshamn förslår att föreningar ska erbjudas att organiserat nattvandra 
mot en ekonomisk ersättning. Föreningsledare/aktiva möter många av kommunens 
ungdomar i vardagen och har redan en naturlig relation och högt förtroendekapital. De kan 
därför på ett bra sätt möta ungdomarna ute i staden på kvälls- och nattid samtidigt som det 
innebär en inkomst för föreningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
T.f. fritidschef Thomas Nilsson 
Fritidskonsulent Martin Eliasson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-05-07 Dnr: 2014/3682 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Fritidsnämnden 2015-05-22  

 
 

Motion om bidrag till föreningar som nattvandrar - Emanuel Norén m fl (M) 
 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 
 
Sammanfattning 
Moderaterna i Karlshamn förslår att föreningar ska erbjudas att organiserat nattvandra 
mot en ekonomisk ersättning. Föreningsledare/aktiva möter många av kommunens 
ungdomar i vardagen och har redan en naturlig relation och högt förtroendekapital. De kan 
därför på ett bra sätt möta ungdomarna ute i staden på kvälls- och nattid samtidigt som det 
innebär en inkomst för föreningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Bilagor 
1 Nattvandrande föreningar.docx 
 
 
Beslutet skickas till 
 
 
I tjänsten 
 
 
 
 
Thomas Andersson Martin Eliasson 
Tf förvaltningschef Fritidskonsulent 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 17  1  

 

Socialnämnden  2015-06-25 
 

 

§ 218   14/3682 

 

Motion från Nya Moderaterna om bidrag till föreningar som 

nattvandrar 

 

Socialnämndens beslut 

 

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 

 

--- 

 

Sammanfattning 

Nya Moderaterna har i motion föreslagit att socialnämnden och 

fritidsnämnden ska ta fram förslag och kostnadsberäkna en organisation för 

nattvandring som innebär att föreningar ersätts med en summa varje gång de 

nattvandrar. 

 

                   Beslutsunderlag 

                   Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-20 Yttrande avseende motion om  

                   bidrag till föreningar som nattvandrar. 

                   Kommunstyrelsens arbetsutskott, delegationsbeslut 2015-03-02 

                   Nya Moderaterna, Motion; Bidrag till föreningar som nattvandrar 

                   Fritidsnämnden 2015-05-22 § 54 Motion om bidrag till föreningar som nattvandrar-  

                   Emanuel Norén m fl   

 

                   Protokollet ska skickas till 

                   Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE l  (1)

2015-05-20

 
KARLSHAMN

Socialnämnden

Omsorgsförvaltningen
Handläggare

Inger Lilja

inuerlil alu kairlsliaimrse 

Yttrande avseende motion om bidrag till föreningar som nattvandrar

Dnr 14/3682

Socialnämnden föreslås besluta

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen

Bakgrund

Nya Moderatema har  i  motion föreslagit att socialnämnden och

fritidsnämnden ska ta fram förslag och kostnadsberäkna en organisation

för nattvandring som innebär att föreningar ersätts med en summa varje

gång de nattvandrar.

Protokollet ska skickas till

Kommunfullmäktige 'l i
l. , , ,
\\//:7a gkçkz áâ”

Amelie Myrbeck Inger’ ilja  L,

Förvaltningschef Nämndssekreterare

Karlshamns Kommun  -  omsorgsförvaltningen
Rådhuset- Besöksadress Kungsgatan 27 -374 81 Karlshamn  -  Tfn  0454-817 OO  -  Fax 0454-817 60

E-post: ornsorg@karlshamn.se  -  Internet: www.karlshamn.se
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Bidrag till förningar som nattvandrar 
tillsammans för ett tryggare Karlshamn 

18 november 2014 
Motion till Kommunfullmäktige i Karlshamn 

För moderaterna: Emanuel Norén, Magnus Sandgren, Elin Petersson 

 

Nattvandring skapar en social trygghet för ungdomar i samhället vi lever i. När vuxna och 

unga vuxna finns på stan minskar risken för drogmissbruk, våld, skadegörelse och annan 

kriminalitet bland ungdomar. Med nattvandring skapar vi ett naturligt och socialt kontaktnät 

mellan vuxna och ungdomar. Det är också viktigt att vi som medmänniskor bryr oss och vågar 

ta steget till en tryggare tillvaro. I detta sammanhang tror vi moderater att kommunens 

föreningar skulle kunna delta. Föreningar som redan dagligen möter ungdomar har ett stort 

förtroendekapital som kan komma väl till pass i det sociala arbetet på stan. För att stimulera 

dem att organiserat nattvandra vill vi att de erbjuds en ekonomisk ersättning de gånger 

föreningen väljer att tjänstgöra. 

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

Att uppdra åt Fritidsnämnden och Socialnämnden att ta fram förslag och 

kostnadsberäkna en organisation för nattvandring som innebär att föreningar 

ersätts med en summa varje gång de nattvandrar 

 

Emanuel Norén (m) Magnus Sandgren (m)  Elin Petersson (m) 

 

Karlshamn dag som ovan 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Anders Englesson (MP) har i motion föreslagit att kommunfullmäktige ger tekniska 
nämnden i uppdrag att tillse att det planteras lämpliga träd längs Erik Dahlbergsvägen 
samt att överväga förbud mot dubbdäck. 
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden som föreslår att motionen avslås. 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Efter framställda propositioner på Anders Englesson (MP) yrkande och arbetsutskottets 
förslag, finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Reservationer 
 
Till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Anders Englesson (MP). 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Anders Englesson (MP) har i motion föreslagit att kommunfullmäktige ger tekniska 
nämnden i uppdrag att tillse att det planteras lämpliga träd längs Erik Dahlbergsvägen 
samt att överväga förbud mot dubbdäck. 
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden som föreslår att motionen avslås. 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-07-28 Dnr: 2014/2914 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 166 
Kommunstyrelsen 2015-08-25 189 
Kommunfullmäktige 2015-09-07  

 
 

Motion om trafiken på Erik Dahlbergsvägen 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen 
 
Sammanfattning 
 
Anders Englesson (MP) har i motion föreslagit att kommunfullmäktige ger tekniska 
nämnden i uppdrag att tillse att det planteras lämpliga träd längs Erik Dahlbergsvägen 
samt att överväga förbud mot dubbdäck. 
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden som föreslår att motionen avslås. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion angående trafiken på Erik Dahlbergsvägen 
2 Protokollsutdrag Motion angående trafiken på Erik Dahlbergsvägen 
3 Motion om trafiken på Erik Dahlbergsvägen 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Anders Englesson (MP) 
Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-06-01 Dnr: 2014/2914 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Tekniska nämnden 2015-06-24  

 
 

Motion angående trafiken på Erik Dahlbergsvägen 
 

Förslag till beslut 
 
Att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
Trafikingenjören anser att ”dubbdäcksförbud på Eriks Dahlbergsvägen skulle kraftigt 
minska trafiken på Erik Dahlbergsvägen och fördela ut den på mindre lämpliga alternativ. 
Dubbdäcksförbud i hela stadskärnan skulle medföra att man tvingar fram valet av ett 
dubbfritt alternativ vilket leder till högre olycksrisk på landsbygden.” 
 
I mittremsan, vid polisstationen och på Surbrunnenslekplats står många träd främst lindar. 
De har en stor bladmassa och tar redan idag upp en stor mängd stoft. Att plantera ny 
vegetation i anslutning till Erik Dahlbergsvägen i t.ex. mittremsan är svårt. Jordvolymen är 
helt bemängd med rötter. När lindarna ska bytas ut kan träd med egenskaper som förslaget 
beskriver beaktas. 
 
Vi ny etablering av växter måste även god sikt genom och över vegetationen beaktas för 
trafiksäkerhetens skull. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-01 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
 
 
Marie Louise Svensson Wickström  
Gatu- och parkchef  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-06-24 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Mörrumssalen, klockan 13:15 -18:55  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ivo Akum Ledamot (S) 
Sten Hedlund Ledamot (MP) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 
   
   
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Mats Olausson, (M) ersättare för Lars Hasselgren, (M) 
Jan-Erik Abrahamsson, (S) ersättare för  
Amanda Nilsson, (S) 
Magnus Dagmyr, (S) ersättare för Stig Johansson, 
(S), §§ 108-120 

 

 

Närvarande 
ersättare: 

Roy Johansson, (C), Magnus Dagmyr, (S), Bo Bogheim, (SD) t o m §112, 
Gunnar Fastén, (MP) t o m § 115, Bo Sandgren, (S) 

Övriga: Tf förvaltningschef Thomas Andersson, §§ 95-120, 
verksamhetscontroller Anette Ericson § 95, ekonom 
Susanne Andersen §§95-98, VA-chef Patrik Hellsberg, §§ 
99-104, entreprenading. Peter Hammarström, §§ 99-
104, gatuingenjör Jonas Johansson, §§ 99-101,enhetschef 
kost Christina Svensson, §§ 105-107, fastighetschef Ulf 
Ohlsson, §§ 105-111, fastighetsförvaltare Lars Persson, 
§§ 105-111, trafikingenjör Per Ingströmer §§ 111-113 

 

 

Utses att justera: Sten Hedlund (MP)  

Paragrafer: 94-120 

Justeringsdatum:  2015-06-30 

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

                                  Sten Hedlund  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-06-24 

sid 2 av 3 

 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2015-06-24   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-06-30 Datum då anslaget 
tas ner:  

2015-07-22 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-06-24 

sid 3 av 3 

 
§ 101 Motion angående trafiken på Erik Dahlbergsvägen 2014/2914 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Reservation 
Ledamöterna Sten Hedlund, (MP) och Jörgen Kronsell, (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Trafikingenjören anser att ”dubbdäcksförbud på Eriks Dahlbergsvägen skulle kraftigt 
minska trafiken på Erik Dahlbergsvägen och fördela ut den på mindre lämpliga alternativ. 
Dubbdäcksförbud i hela stadskärnan skulle medföra att man tvingar fram valet av ett 
dubbfritt alternativ vilket leder till högre olycksrisk på landsbygden.” 
 
I mittremsan, vid polisstationen och på Surbrunnens lekplats står många träd främst 
lindar. De har en stor bladmassa och tar redan idag upp en stor mängd stoft. Att plantera ny 
vegetation i anslutning till Erik Dahlbergsvägen i t.ex. mittremsan är svårt. Jordvolymen är 
helt bemängd med rötter. När lindarna ska bytas ut kan träd med egenskaper som förslaget 
beskriver beaktas. 
 
Vi ny etablering av växter måste även god sikt genom och över vegetationen beaktas för 
trafiksäkerhetens skull. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-01 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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Motion1

till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun 3

angående trafiken på Erik Dahlbergsvägen

Erik Dahlbergsvägen är en av de viktigaste bilvägama i Karlshanm. När den inte fungerar blir
det trafikinfarkt i stadskärnan. Detta blev vi varse när vägen fick ny beläggning under augusti
i år och Erik Dahlbergsvägen var avstängd för trafik några dagar.

Den stora mängden biltrafik orsakar störande buller för boende och gör att luften förorenas

för de som vistas i gaturummet. De boende längs vägen kan intyga att det sprids partiklar som
smutsar ner balkonger och fönster. Förutom partiklar tillhör kväveoxider och marknära ozon
de vanligaste föroreningarna från trafiken.

Kväveoxider reagerar med kroppsvätskan i lungorna och bildar salpetersyra som orsakar
skador och sjukdomar i luftvägarna och hjärtat. Biologiska mutationer kan uppstå på grund av
kväveoxiderna från biltrafiken. Ilrafikens utsläpp av marknära ozon skadar lungorna.

Exponeras man under en längre period Ikan detta resultera i permanenta ärr i lungvävnaden
vilket leder till förlorad lungfunktion.

Även utsläpp av kolväten som är cancerframkallande bör nämnas här.

Vid ett seminarium om luftföroreningar i Blekinge på Länsstyrelsen i Karlskrona i januari i år
svarade miljöhygienikem, medicine doktorn Emelie Stroh på en direkt fråga att man absolut
ska undvika att cykla eller gå i närheten av starkt trafikerade vägar.: Erik Dahlbergsvägen är

en periodvis starkt trafikerad väg med stora luftföroreningar som även trafikeras av många
cyklister. Inte minst barn och ungdomar som är på väg till och från sina skolor.

Det finns mycket forskning som visar att träd, särskilt barrträd och träd med håriga blad tar

upp luftfororeningar. Träd dämpar dessutom buller effektivt. 1
Att stänga av Erik Dahlbergsvägen för biltrafik är inte möjligt, men något måste göras för att
minimera effekterna av biltrafikens emissioner och buller. 1
Mot denna bakgrund föreslår undertecknad

att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att tillse att det planteras
lämpliga träd längs Erik Dahlbergsvägen samt att benäga förbud mot dubbdäck.

Karlshamn 2014 09 08

Anders Englesson, Miljöpartiet
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-06-22 Dnr: 2015/2895 

 
 

 

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 § 
Kommunfullmäktige 2015-09-07  

 
 

Attestförteckning för kommunfullmäktiges verksamhet 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna förslaget till attestförteckning att gälla från och med 2015-10-01. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktiges presidium överlämnar ett förslag till beslutsattestanter och ersättare 
för kommunfullmäktiges verksamhet enligt följande: 
 
Ansvar Verksamhet Text Beslutsattestant Ersättare 1 Ersättare 2 
11000 1010 Kommun-

fullmäktige 
Marie Sällström Gert Åkesson Jens Odevall 

11000 1011 Politiker- 
utbildning 

Marie Sällström Gert Åkesson Jens Odevall 

11000 3155 Alice Tegnérs 
stipendium 

Marie Sällström Gert Åkesson Jens Odevall 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomienheten 
 
 

-�227�-



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-08-18 Dnr: 2015/3130 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-09-07  

 
 

Statistikrapport enligt 16 kap 6h § i socialtjänstlagen och 28 f-g §§ i lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal 2 år 2015 
 

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

 Statistikrapport 2015-07-13 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Omsorgsnämnden 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-08-27 Dnr: 2015/1769 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-09-07  

 
 

Inkomna motioner september 2015 
 

Förslag till beslut 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i september. Enligt 
rutinerna ska den översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Bilagor 
1 Motion om projekt med kill- och tjejgrupper.pdf 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Karlshamn 2015-08-27 
Till: 
Kommunfullmäktige 
Karlshamns kommun 

 

 

Motion om att genomföra ett projekt med kill- och 

tjejgrupper 

 

Ungdomar i högstadieåldern känner sig ofta vilsna, otrygga och osäkra på sin väg in i 
vuxenvärlden. Skolan bör på olika sätt hjälpa ungdomarna i att hitta sin identitet och 
att landa i sina värderingar. Saker som manlighet, kvinnlighet, sexualitet, våld, kärlek, 
känslor med mera behöver beröras på ett sätt som ungdomar kan ta till sig.  
 
Ett sätt är att jobba med kill- och tjejgrupper (liknande projekt har genomförts, bland 
annat med hjälp av RFSU på olika håll i landet) där ungdomarna erbjuds att i 
lämpliga grupper diskutera, samtala och genomföra olika övningar.  

Syftet skall vara att skapa trygghet för ungdomarna samt öka förståelsen för alla 
människors lika värde och att skapa jämlikhet mellan kvinnor och män. 
 

 

Vänsterpartiet föreslår  

Att man genomför ett kill- och tjejprojekt gärna i samverkan med ideella 
organisationer 
Att man därefter utvärderar projektet  

 

 

Vänsterpartiet Karlshamn 

 
 
 
Jens Henningsson   Monica Andersson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-08-18 Dnr: 2015/360 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-09-07  

 
 

Val av nämndemän i Blekinge tingsrätt 
 

Förslag till beslut 
att utse följande NÄMNDEMÄN I BLEKINGE TINGSRÄTT för perioden 1 januari 2016 – 31 
december 2019: 
 
17 nämndemän 
 
Ercumnet Aktaran (S) 
Sirkka Kahilainen (S) 
Robert Sandelin (S) 
Ann-Chatrin Ljunglöf (S) 
Mano Hakimy (S) 
Helen Wåhlin (S) 
Mikael Erdtman (S) 
Jörgen Nilsson (C) 
Kerstin Lundberg (FP) 
Edward Törnqvist (M) 
Johan Abrahamson (M) 
Ingrid Mattsson (M) 
Camilla Gärdebring (M) 
Liz Wennberg (MP) 
Sofi Wennberg (MP) 
Gudrun Johansson (SD) 
Mona Wetterberg (SD) 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige utsåg 2014-12-01, § 53, nämndemän i Blekinge tingsrätt för perioden 
1 januari 2015 – 31 december 2015. Den korta perioden berodde på ändringar i 
rättegångsbalken som gör att val av nämndemän ska göras vid en annan tidpunkt än i 
anslutning till val till kommunfullmäktige. Syftet med förändringen är att det ska vara 
tydligt att nämndemannauppdraget inte är ett politiskt uppdrag. 
 
Blekinge tingsrätt hemställer i skrivelse daterad 2015-08-03 att nyval av samtliga 
nämndemän ska ske under 2015 för perioden t o m den 31 december 2019. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-08-18 Dnr: 2015/360 

 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-01, § 53 
 Skrivelse från Blekinge tingsrätt daterad 2015-08-03. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge tingsrätt 
Envar vald 
Matrikeln 
 
 
 

-�232�-



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-08-26 Dnr: 2015/2118 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

 
 
 

Fyllnadsval septembersammanträdet 
 
Sammanfattning 
Nedan följer en sammanställning över de förslag till fyllnadsval som inkommit. 
 
 
Bilagor 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-08-26 Dnr: 2015/2117 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

 
 
 

Entlediganden, septembersammanträdet 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer en sammanställning över de avsägelser som inkommit. 
 
 
Bilagor 
1 Entledigande från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden - Roy Johansson (C) 
2 Entledigande från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden - Billy Månsson (S) 
3 Entledigande av ledamot i Karlshamnsfastigheter AB - Sofia Olsson (S) 
4 Entledigande från uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden - Claes-Göran 

Mårlind (M) 
5 Entledigande från uppdraget som ledamot i styrelsen för Karlshamnsbostäder AB - 

Claes-Göran Mårlind (M) 
6 Entledigande från uppdraget som ledamot i gymnasienämnden - Kim Nordlander 

(MP) 
7 Enledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamn Energi AB - Kim Nordlander 

(MP) 
8 Entledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamn Energi Elförsäljning AB - Kim 

Nordlander (MP) 
9 Avsägelse från kommunfullmäktig - Kim Nordlander (MP) 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-08-18 Dnr: 2015/120 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-09-07  

 
 

Entledigande från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden - Roy Johansson 
(C) 
 

Förslag till beslut 
att bifalla Roy Johanssons (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse daterad 2015-08-12 begär Roy Johansson (C) att bli entledigad srån sitt uppdrag 
som ersättare i tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Roy Johansson (C) daterad 2015-08-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Lönechefen 
Matrikeln 
Webben 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-08-21 Dnr: 2015/120 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-09-07  

 
 

Entledigande från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden - Billy Månsson 
(S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Billy Månssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. 
 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2015-08-19 begär Billy Månsson (S) att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ersättare i tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Billy Månsson (S) daterad 2015-08-19. 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Lönechefen 
Matrikeln 
Webben 
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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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-08-27 Dnr: 2015/114 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige   

 
 

Entledigande från uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden - Claes-Göran 
Mårlind (M) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Claes-Göran Mårlinds (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2015-08-26 begär Claes-Göran Mårlind (M) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Claes-Göran Mårlind (M) daterad 2015-08-26. 
 
Bilagor 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Löneschefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-08-27 Dnr: 2015/377 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige   

 
 

Entledigande från uppdraget som ledamot i styrelsen för Karlshamnsbostäder 
AB - Claes-Göran Mårlind (M) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Claes-Göran Mårlinds (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i styrelsen för 
Karlshamnsbostäder AB. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterat 2015-08-26 begär Claes-Göran Mårlind att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i styrelsen för Karlshamnsbostäder AB. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Claes-Göran Mårlind (M) daterad 2015-08-26. 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsbostäder AB 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-08-31 Dnr: 2015/116 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige   

 
 

Entledigande från uppdraget som ledamot i gymnasienämnden - Kim 
Nordlander (MP) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Kim Nordlanders (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
gymnasienämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2015-08-28 begär Kim Nordlander (MP) att få bli entledigad från samtliga 
sina uppdrag på grund av flytt till annan kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Mail från Kim Nordlander (MP). 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-08-31 Dnr: 2015/373 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige   

 
 

Enledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamn Energi AB - Kim 
Nordlander (MP) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Kim Nordlanders (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i styrelsen för 
Karlshamn Energi AB. 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2015-08-28 begär Kim Nordlander (MP) att få bli entledigad från samtliga 
sina uppdrag på grund av flytt till annan kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Mail från Kim Nordlander (MP). 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi AB 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-08-31 Dnr: 2015/374 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige   

 
 

Entledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamn Energi Elförsäljning AB - 
Kim Nordlander (MP) 
 

Förslag till beslut 
 
Att bifalla Kim Nordlanders (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i styrelsen för 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB. 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2015-08-28 begär Kim Nordlander (MP) att få bli entledigad från samtliga 
sina uppdrag på grund av flytt till annan kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Mail från Kim Nordlander (MP). 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-08-31 Dnr: 2014/3216 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige   

 
 

Avsägelse från kommunfullmäktig - Kim Nordlander (MP) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Kim Nordlanders (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommun-
fullmäktige 
 
att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för att utse ny ledamot i kommun-
fullmäktige efter Kim Nordlander (MP). 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2015-08-28 begär Kim Nordlander (MP) att få bli entledigad från samtliga 
sina uppdrag på grund av flytt till annan kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Mail från Kim Nordlander (MP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-08-27 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 2015-09-07  

 
 

Handlingar för kännedom september - kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer handlingar för kännedom. 
 
 
Bilagor 
1 Växjö TR P 1130-15 Dom 2015-06-18.pdf 
2 Beslut KF 2015-06-15Revisionsberät.pdf 
3 Beslut KF 2015-06-15Revisionsberät.pdf 
4 Beslut KF 2015-06-15Förslag till j.pdf 
5 150610 p71.pdf 
6 Delårsbokslutvt2015A.pdf 
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VÄXJÖ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 
Enhet 4:1 

DOM 
2015-06-18 
meddelad i 
Växjö 

Mål nr P 1130-15 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 330643 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 81 
351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-560 100  0470-560 125 måndag – fredag 
08:00-16:00 E-post: mmd.vaxjo@dom.se 

 

KLAGANDE 
1. Jonas Lindström 
Mariebergsvägen 180-1 
376 92 Svängsta 
  
2. Stina Lindström 
S:a Fogdelyckegatan 33 
374 36 Karlshamn 
  
3. Marie Olsson 
Regeringsgatan 95 
374 38 Karlshamn 
  
4. Roland Olsson 
Regeringsgatan 95 
374 38 Karlshamn 
  
MOTPART 
Karlshamns kommun 
374 81 Karlshamn 
  
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut den 23 februari 2015 i ärende nr 403-3941-14, 
se bilaga 1 
 
SAKEN 
Detaljplan för fastigheten Borås 12, Karlshamns kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. 

_____________ 

  

1
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VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM P 1130-15 
Mark- och miljödomstolen  

 
 
BAKGRUND 

Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade den 3 november 2014 att 

anta detaljplan för Borås 12. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Blekinge län 

av bl.a. Marie Olsson och Roland Olsson (fastigheten Borås 4), samt Jonas Lind-

ström och Stina Lindström (fastigheten Borås 7). Länsstyrelsen avslog överklagan-

dena. 

 

YRKANDEN M.M. 

Marie Olsson, Roland Olsson, Jonas Lindström och Stina Lindström har överklagat 

länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. 

 

Marie Olsson och Roland Olsson (fastigheten Borås 4) har anfört i huvudsak föl-

jande. 

 

Handläggningen har varit märklig. Ett byggprojekt startades på dåvarande fastighet-

erna Borås 11, 12 och 13. Angränsande fastigheters ägare fick förfrågan om bygg-

nation i gräns mot grannfastigheterna Borås 10, 7, 4 och 3. Ägarna till fastigheterna 

Borås 11, 12 och 13 accepterade efter samtal bl.a. att höjd på byggnader i anslut-

ning till tomtgräns inte skulle vara högre än befintlig industribyggnad/plank. I rit-

ningarna som skickades över hade förrådsbyggnader i tomtgräns avtalad höjd men 

med takavvattning in på angränsande fastigheter. De överklagade takavvattningen. 

Efter det har fastighetsägarna ombildat fastigheterna Borås 11, 12 och 13 till en 

fastighet, Borås 12, och därefter begärt förändring av detaljplanen för del av fastig-

het för att därigenom kringgå önskemål/krav från grannar. En av delägarna kan, 

utan att ha deltagit i kommunfullmäktiges beslut, antas ha haft stor möjlighet att 

genom sitt politiska inflytande i kommunen påverka beslut som varit till gagn för 

fastigheten Borås 12.   

 

Detaljplanen förfular kvarteret med nybyggnation som avviker från kvarterets sär-

drag, och skapar sämre förutsättningar för kringliggande fastigheter på grund av en 

för hög maximal byggnadshöjd och placering av byggnader i tomtgräns. Hänsyn 

bör, med stöd av BUP ”Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad” 

2
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VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM P 1130-15 
Mark- och miljödomstolen  

 
 
(ej politiskt antagen), tas till befintlig bebyggelse. I stället för att bygga ett tvåvå-

ningshus med fyra lägenheter, vilket kommer att bli dominerande i kvarteret på 

grund av höjdläget, kan det byggas fyra marklägenheter utmed aktuella gränser. 

Detta bör tillgodose argumentet om näringsidkarnas lönsamhet och det tillgodoser 

de krav som de som ägare till grannfastigheterna ställt gällande höjder på byggnader 

i tomtgräns. De har lämnat förslag på alternativa lösningar, men de har inte hör-

sammats av den andra parten. Att tillåta en planändring för en del av fastigheten 

Borås 12 kan bara ses som att beslutet enbart tillgodoser en part. Likabehandlings-

principen har åsidosatts. Ska detaljplanen ändras måste man ta hänsyn till befintlig 

bebyggelse och ändringen måste innefatta minst hela kvarteret.  

 

Jonas Lindström och Stina Lindström (fastigheten Borås 7) har anfört i huvudsak 

följande.  

 

De har våren 2008 blivit lovade av paret Jämstorp att byggnaden mot fastigheterna 

Borås 10, 7 och 4 inte skulle bli högre än befintligt plank och att placeringen skulle 

bli 4,5 m från tomtgränsen. Nu ska byggnaden mot fastigheterna Borås 10, 7 och 4 

bli + 25 m hög över grundkartans nollpunkt och placeras i fastighetsgräns. Det in-

nebär för dem en betydande olägenhet med försämrad utsikt och minskat ljusinsläpp 

på deras innergård samt en mycket tråkig baksida av höghuset att beskåda. Det in-

nebär även enligt mäklarvärdering ett sänkt marknadsvärde på Borås 7. Efter ny-

byggnad av höghusen i kvarterets mitt kan de inte längre se kvarteret Borås som ett 

kulturhistoriskt värdefullt kvarter i Karlshamns innerstad. 

 

Beslutet bör ändras så att byggnad placeras 4,5 m från tomtgräns och att det endast 

får uppföras byggnad med en våning i markplan. Detta på grund av olägenheterna 

med minskat ljusinsläpp, försämras utsikt och en mycket tråkig baksida av ett hög-

hus mot Borås 7. Dessutom avviker denna höga byggnad i hög grad från de på lägre 

nivå omkringliggande bebyggelserna, som är från 1700- och 1800-talet. 

  

3
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VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM P 1130-15 
Mark- och miljödomstolen  

 
 
DOMSKÄL 

Tillämpliga bestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut. 

 

Förtydligande avseende den aktuella detaljplanens bestämmelser 

Den antagna detaljplanen reglerar inte hur många våningar en byggnad får ha inom 

planområdet. 

Detaljplanen medger att bebyggelsen ut mot Kungsgatan får uppförs till en högsta 

byggnadshöjd om 19 meter över grundkartans nollplan. Då Kungsgatan enligt 

grundkartan har en avvägd höjd om drygt 11 meter innebär det att fasaden ut mot 

Kungsgatan får vara ca 8 meter hög. Detta möjliggör byggande i 2-3 våningar. 

Bebyggelsen i den inre delen av fastigheten Borås 12 får uppföras till en högsta 

totalhöjd om 23 meter över grundkartans nollplan. Det innebär att bebyggelsen i 

den delen av fastigheten får uppföras ca 12 meters över Kungsgatans höjd. Då det i 

detaljplanen inte ställs några särskilda krav på takets utformning, möjliggör detalj-

planen i den delen byggande i 3-4 våningar.  

 

Mark- och miljödomstolens bedömning 

En antagen detaljplan som vunnit laga kraft medför en rätt för den eller de fastig-

hetsägare som äger mark som omfattas av detaljplanen. Det föreligger alltså inte 

något hinder mot att en detaljplan antas i syfte att skapa förutsättningar för byggnat-

ion som gynnar en enskild fastighetsägare, så länge detaljplanen uppfyller de krav 

som ställs i plan- och bygglagen. Det som klagandena har anfört avseende hand-

läggningen av ärendet i övrigt är inte heller sådana omständigheter som medför att 

beslutet att anta detaljplanen ska upphävas.  

 

Mark- och miljödomstolen delar i sak länsstyrelsens bedömning. Det som Stina 

Lindström, Jonas Lindström, Marie Olsson och Roland Olsson har anfört föranleder 

inte något annat ställningstagande. Överklagandena ska därmed avslås. 

  

4
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VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM P 1130-15 
Mark- och miljödomstolen  

 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 9 juli 2015.  

 

 

Jonny Boo   Lars Fransson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Jonny Boo, ordförande, och  

tekniska rådet Lars Fransson. Målet har handlagts av beredningsjuristen  

Helena Lagstrand.  

5
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VÄXJÖ TINGSRÄTT

INKOM: 2015-03-19
MÅLNR: P 1130-15
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVER-
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet prövas av 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt. 

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som mark- och miljödomstolen har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som mark- 
och miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen 
att överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
mark- och miljödomstolens avgörande fast. 
Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Mark- och mil-
jööverdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av 
mark- och miljödomstolens namn, datum för 
domen samt målnummer,  

2. den ändring av mark- och miljödomstolens 
dom som klaganden vill få till stånd, 

3. grunderna (skälen) för överklagandet, 

4. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt 

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare 
ska ges in samtidigt med överklagandet.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

2015-06-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 60 Dnr 2014/175

Revisionsberättelse för år 2014 samt beviljande av ansvarsfrihet - Region Blekinge

Revisorerna överlämnar revisionsberättelse samt revisionsrapport avseende granskning av 
Region Blekinges verksamhet 2014.

Region Blekinges förbundsordning § 10, som gäller fr.o.m. 2011 ska Region Blekinges 
revisorer avge revisionsberättelse avseende Region Blekinges styrelse till medlemmarna.

Medlemskommunernas fullmäktige ska var för sig pröva ansvarsfrågan och besluta om 
ansvarsfrihet. 

Revisorerna tillstyreker att Region Blekinge beviljas ansvarsfrihet för 2014. 

BESLUT

Sölvesborgs kommun beviljar för sin del ansvarsfrihet för Region Blekinge samt de 
enskilda förtroendevalda avseende räkenskapsåret 2014. 
______

Exp.
Region Blekinge
Medlemmarna i Region Blekinge
Revisorerna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

2015-06-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 59 Dnr 2014/246

Revisionsberättelse för år 2014 samt beviljande av ansvarsfrihet - Miljöförbundet 
Blekinge Väst

Revisorerna överlämnar revisionsberättelse avseende granskning av Miljöförbundet 
Blekinge Västs verksamhet 2014. Till revisionsberättelsen har fogats revisionsrapport över 
granskningen av årsredovisningen.

Enligt kommunallagen 9 kap 20 § ska, beträffande kommunalförbund, 
medlemskommunernas fullmäktige var för sig pröva ansvarsfrågan och besluta om 
ansvarsfrihet.

Revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet för år 2014. 
 

BESLUT

Sölvesborgs kommun beviljar för sin del ansvarsfrihet för Miljöförbundet Blekinge Västs 
direktion samt de enskilda förtroendevalda avseende räkenskapsåret 2014. 
______

Exp.
Miljöförbundet Blekinge Väst
Karlshamns kommun
Olofströms kommun
Revisorerna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum

2015-06-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 63 Dnr 2015/138

Förslag till justering av taxa 2015 och taxa för 2016; Räddningstjänsten

Räddningstjänsten Västra Blekinge beslutade den 15 april 2015 § 611 om Taxa 2016.

Taxa för brandskyddskontroll och taxa för rengöring (sotning) har justerats utifrån 
sotningsindex 2015 som fastställs av SKL utifrån avtal med Skorstensfejamästarnas 
riksförbund. Då taxan ska tas först av direktionen och därefter vidare av respektive 
medlemskommuns fullmäktige har index valts så att den kan föreslås gälla fr.o.m. 2015-
07-01. 
Beredning
RVB § 611/2014.
SKL cirkulär 15:12
FFS 7.32, Beslut KF 2014-12-15 § 139. 
KSAU § 101/2015.
KS § 84/2015.  

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar för Sölvesborgs kommuns del att fastställa taxan för 2016 att 
gälla från 1 januari 2016.

Taxa för brandskyddskontroll samt taxa för rengöring (sotning) justeras utifrån 
sotningsindex 2015 som fastställs av SKL att börja gälla fr. o m 2015-07-01. 
______

Exp.
Räddningstjänsten
Karlshamns kommun
Olofströms kommun
FFS
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1. Inledning 

Delårsbokslut per 30 april avseende årets fyra första månader, ska dels ge en bild över hur mål och 
medel utvecklats så här långt och också uppmärksamma eventuella avvikelser. Det ska också ge en 
prognos och bedömning för helåret. 
 
Eftersom det är ny mandatperiod efter höstens val 2014 har året inletts med att strukturera det 
politiska arbetet. Under januari månad konstituerades således Region Blekinges nya styrelse. Val 
och nomineringar till ett antal nämnder och styrelser och att sätta samverkansformer har sedan 
följt. Eftersom regionstyrelsen är ny fattade även den nya styrelsen beslut om budget och 
verksamhetsplan för 2015 vid sitt första ordinarie möte. I normalfallet när det inte är valår tas 
dessa beslut i juni månad före budgetåret. Även villkorsbrev och bemyndiganderam för regionalt 
tillväxtanslag har fastslagits under inledningen av året. Budget för 2015 följer i stort den inriktning 
som lades under 2014. Region Blekinge har under två års tid haft 5 mnkr/år extra att fördela i det 
regionala tillväxtanslaget för särskilt konjunkturstödjande medel. Från och med 2015 har anslaget 
återställts till tidigare nivå men däremot är bemyndiganderamen fortfarande 55 mnkr. 
 
Stor osäkerhet rådde under inledningen av året om tidpunkter och ramverk för de nya EU-
programmen. Inte minst när det gäller strukturfonderna och dess medfinansiering från nationell nivå 
då budgetläget för den nya regeringen var osäkert. Dessa program och möjlighet till extern 
finansiering är en viktig finansieringskälla för genomförandet av Blekingestrategins insatsområden.  
 
Främst har fokus lagts på socialfonden och det särskilda sysselsättningsinitiativet för ungdomar och 
bekämpning av ungdomsarbetslösheten som bland annat riktats till Skåne och Blekinge. Under våren 
kunde en gemensam ansökan från Blekinge lämnas in som fick positivt mottagande vilket innebär att 
projektet ”Blekinges unga lyfter” med en omslutning på 56 mnkr (varav 35 mnkr från ESF) kan 
startas under året.  
 
Även för verksamhetsområde Kultur har osäkerheten avseende det nationella budgetläget fått 
effekter och som en följd också neddragningar av kulturanslag. Med en nyligen antagen kulturplan 
för Blekinge med höga mål och ambitioner blir detta kännbart och en dialog kommer att tas på det 
regionala planet för att se över möjligheterna att klara verksamhetsmålen för året. 
 
För verksamhetsområde Trafik följer inledningen av året mål och planering. Däremot har 
diskussionerna om framtida sträckning av höghastighetsjärnväg och kommande Sverigeförhandling 
inneburit diskussioner om Blekinges förhandlingsposition både vad gäller Kust-till kust banan men 
även att åtgärdsvalsstudien som inleds för Skåne även ska omfatta Blekinge och Blekinge kustbana.  
 
Med en ny regering i Sverige har diskussionen om den statliga och regionala styrningen och 
indelningen återupptagits.  Detta har lett till fortsatta och förnyade diskussioner inom ramen för 
sydsvensk regionbildning ideell förening, om en framtida storregion i Sydsverige. 
 
Regionstyrelsen har under de inledande månaderna också fattat beslut om strategiska inriktningar 
både avseende kompetensförsörjning och Blekinge som innovativ region genom att anta en 
kompetenförsörjningsstrategi och en innovationsstrategi för Blekinge med koppling till Blekinges 
regionala utvecklingsstrategi – Blekingestrategin. 
 
Inom ramen för innovationsstrategin lyfts ett antal styrkeområden för innovation och 
näringslivsutveckling fram. Glädjande besked lämnades också från försvarsministern i samband med 
ett Blekingebesök under våren, om satsningar inom Kockums och maritim teknik, vilket är ett av 
flera områden som lyfts fram. 
 
Under våren har även medlemsdialogen med koppling till den långsiktiga budget- och 
planeringsprocessen (2016 ff) avslutats. Beslut om budgetdirektiv har sedan följt som ger mål och 
riktning inför rambudgeten 2016 – 2018 som ska fattas i juni.  
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2. Region Blekinges uppdrag 

Region Blekinges uppdrag är att göra utveckling möjlig och att arbeta för ett attraktivt Blekinge. 
Formellt är Region Blekinge ett samverkansorgan med det samlade politiska ansvaret för Blekinges 
utveckling. Medlemmar är Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommun 
samt Landstinget Blekinge. 
 

Region Blekinge har uppdrag dels från medlemmarna, dels från staten. Vårt främsta verktyg är 

samverkan; genom att underlätta för aktörer att vara på samma arenor och samla gemensamma 

krafter når vi längre med målet att Blekinge ska utvecklas hållbart. Allt vi gör ska genomsyras av de 

horisontella perspektiven: samverkan, hållbarhet, jämställdhet, mångfald och internationalisering. 

Vi är regional kollektivtrafikmyndighet och har även det operativa ansvaret för Blekinges 

kollektivtrafik. Vi har ett strategiskt kulturuppdrag och driver operativa kulturverksamheter. 

 

Region Blekinge ska ta tillvara Blekinges intressen i följande frågor: 

 näringslivsutveckling 

 innovation och forskning 

 utbildning och kompetensförsörjning 

 sysselsättning och arbetsmarknad 

 fysisk och digital infrastruktur, transporter, kollektivtrafik och översiktlig planering 

 miljö, energi och klimat 

 internationellt samarbete 

 regionalt samarbete 

 kultur och fördelning av regionala kulturanslag 

 turism 

 landsbygdsutveckling.  

I uppdraget ingår att bevaka kunskapsutvecklingen och vad som händer i omvärlden – såväl 
regionalt nationellt som inom EU – för de verksamhetsområden vi har i uppgift att arbeta med. 
Med utgångspunkt i de strategier och planer som vi tagit fram i bred samverkan fördelar vi 
regionala och statliga medel till initiativ som bidrar till att Blekinge utvecklas.  
 
Sveriges tillväxt är summan av den tillväxt vi skapar i regionerna. Varje region har sina 
drivkrafter som måste stimuleras. I Blekinge är det Region Blekinge som har i uppdrag från 
staten att ta bästa vara på Blekinges möjligheter genom att: 
 

 Ta fram och driva genomförandet av en utvecklingsstrategi för länet – Blekingestrategin. 

 Besluta om regionala tillväxtmedel. 

 Samordna och följa upp utvecklingsinsatser. 

 Ta fram en kulturplan och hantera statliga kulturmedel enligt den så kallade 

kultursamverkansmodellen. 

 Planera och prioritera infrastrukturen bland annat genom upprättande av länsplaner för 

regional infrastruktur. 

 I egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram 

för att sörja för god kollektivtrafik och goda kommunikationer. 
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3. Politisk organisation
Region Blekinge är en politiskt styrd organisation med en regionstyrelse som högsta beslutande
organ.

MP)

Regionstyrelse

Regionstyrelsen är det beslutande organ som leder och samordnar Region Blekinges arbete för att
driva utvecklingen i Blekinge. Regionstyrelsen beslutar om de strategiska målen för Blekinge i den
regionala utvecklingsstrategin Attrakti va Blekinge – Blekingestrategin 2014 - 2020. Styrelsen är även
regional kollektivtrafikmyndighet och beslutar om regionala tillväxtmedel och övergripande program
och planer för Blekinges utveckling.

Regionstyrelsen har två nämnder: kultur - och fritids nämn den och trafiknämnden. Dessa bereder
ärenden till regionstyrelsen och fattar beslut enligt reglemente för respektive nämnd.

Regionstyrelsen har också möjlighet att inrätta politis ka rapportörer för att bevaka angelägna
områden.

Kultur - och fritidsnämn d

Kultur - och fritidsnämnden har i uppdrag att främja, utveckla och göra kultur och fritid tillgänglig
för alla i Blekinge. I Attraktiva Blekinge – Blekingestrategin 2014 - 2020 spelar kultur och fritid en
viktig roll för ökad livskvalitet och attraktionskr aft. Nämnden ansva rar för Region Blekinges
verksamhet inom kultur - och fritidsområdet samt för de institutioner inom området för vilka Region
Blekinge är huvudman. I ansvarsom rådet ingår att verkställa regionstyrelsens fastställda kulturplan.
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Nämnden f ördelar statsbidrag och regionala bi drag (landstinget) till de regionala kultur - och
fritidsinstitutionerna i Blekinge, liksom för stödinsatser till folkbildning och ungdomsverksamhet i
Blekinge. Kulturnämnden tar fram den regionala kulturplanen för Bleki nge.

Trafiknämnd

Trafiknämnden har i uppdrag att bidra till goda resmöjligheter inom länet samt till och från
Blekinge genom att driva och utveckla kollektivtrafiken i Blekinge.

Trafiknämnden driver strategi - och utvecklingsfrågor som rör kollektivtra fiken i Blekinge i samklang
med kommunernas fysiska planering, omgivande län och övrig samhällsplanering. Kollektivtrafiken
är viktig för att genomföra de övergripande målen i trafikförsörjningsprogrammet, vilket är ett av
verktygen i arbetet med att uppfy lla Blekingestrategins mål.

Trafiknämnden bereder trafikförsörjningsprogrammet som beslutas av regionstyrelsen. Detta
innehåller mål och riktlinjer för planeringen av kollektivtrafi ken under de närmaste åren och för
utvecklingen på sikt. Trafiknämnden ä r också tillståndsmyndighet för färdtjänsten i Blekinge.

4. Region Blekinges tjänstemannaorganisation

5. Övergripande mål

Blekingestrategin

Ett av Region Blekinges övergripande uppdrag är att ta fram och följa upp den regionala utvecklings -
strategin (RUS) för Blekinge. Strategin har till uppgift att ange Blekinges gemensamma färdriktning
där vi tillvaratar Blekinges unika förutsättningar, grundat i de styrkor och utmaningar som finns just
här. Strategin ska samordna aktörers verksamhet så att det gemen sam ma resultatet verkar för
Blekinges långsiktiga utveckling. På regional nivå fungerar Blekingestrategin som ett styrverktyg av
Blekinges regionala satsningar och kopplar samman den lokala nivån med regional, nationell och EU -
nivå.
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Regionstyrelsen tog beslu t om Attraktiva Blekinge – Blekingestrategin 201 4 - 2020 den 12 juni
201 3.

Blekingestrategin är indelad i fyra insatsområden:

Bilden av attraktiva Blekinge

Livskvalitet

Arbetsliv

Tillgänglighet

Strategier och planer som konkretiserar Blekingestrategin

I tab ellen nedan finns de planer och strategier som Region Blekinges regionstyrelse antagit för att
kunna genomföra Blekingestrategin. Eftersom strategin är hela Blekinges kompass är listan inte
komplett; andra organisationer har egna verktyg som också bidrar t ill processen.

Insatsområde Styrdokument

Bilden av Attraktiva Blekinge Strategi för besöksnäringen – Blekinge

Livskvalitet Blekinges regionala kulturplan

Tillgänglighet Regionalt trafikförsörjningsprogram

Länstransportplan

Blekinges regionala digitala agenda

Arbetsliv Kompetensförsörjningsstrategi

Innovationsstrategi för Blekinge
Horisontella perspektiv Klimat - och energistrategi för Blekinge - Åtgärder 201 3 - 201 6 med

utblick till 2020

Länsgemensam folkhälsopolitisk policy

Bilden av attraktiva Blekinge – varumärket Blekinge

Blekinge har goda förutsättningar att vara en både nationellt och internationellt attraktiv och
konkurrenskraftig region. Varumärket Blekinge, eller Bilden av attraktiva Blekinge, byggs kring tre
styrkor:

Blekinges geografiska läge.

Blekinge har ett strategiskt läge nära växande marknader i det nya, öppna Europa.

Blekinges kust och skärgård.

Ett unikt kustlandskap och en orörd skärgård ger stora möjligheter för den som söker rekreation
eller havsnära milj öer att arbeta och leva i.

Kreativitet och innovationsförmåga.

I Blekinge finns en kreativitet och ett innovationsklimat som präglar allt från industri och kultur
till landsbygdsutveckling.

Genom att använda besöksnäringen som drivkraft för varumärket Blekinge, och engagera de
människor i regionen som är involverade i besöksnäringen, etable rar vi en naturlig motor för
utvecklingen av Blekinges varumärke. Blekinges attraktionskraft mäts i Attrak tionsindex, en
varumärkesmätning som ger svar på viktiga frågor om platsens attraktivitet och varumärke.

Under året har en förstudie avseende kustnära cykelled avslutats. Slutsatserna är intressanta och
det finns ett brett intresse av att finna intressenter och finansiering för en fortsättning.
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Utvecklings insatser för 201 5 - Det attraktiva Blekinge

Genom arbetet med Blekingestrategin fortsätta förankringen av ”Bilden av Blekinge”.

Varumärket Blekinge kommer att utv ecklas inom flera områden, bland annat genom engagemanget
inom V isit Blekinge ideell förening men även med koppling till området kompetens - och
arbetskraftsförsörjning samt investeringsfrämjande insatser.

Indikatorer
Blekinge s attraktionskraft ska öka. Attityder tar lång tid att förändra och arbetet fortsätter.
Attraktionsindex planeras att mätas 201 8 nästa gång.

Horisontella perspektiv

Samverkan, hållbarhet, jämställdhet, mångfald och internationalisering är horisontella perspektiv
som ska genomsyra alla verksamhetsområden i Blekingestrategin.

För att uppnå en utveckling och förändring av befintliga strukturer behöver vi jobba parallel lt med
insatser både internt, med Region Blekinges egna rutiner och processer, och externt inom olika
samhällssektorer. Under 201 5 har ett antal aktiviteter inletts för att stärka de horisontella
perspektiven bland annat utbildning inom hållbarhet för samt liga medarbetare.

Mål: Integrera horisontella perspektiv i Region Blekinges verksamhet och i de regionala
utvecklingsinsatser Region Blekinge medverkar till.

Det här har vi gjort:
Region Blekinge har tagit fram och implementerat en ny ansökningsblanket t samt handledning för
regionala tillväxtmedel, där de horisontella perspektiven integreras igenom hela projektansökan. De
ska belysas i såväl bakgrunden av projektbeskrivningen som i genomförande och uppföljningen.

Samverkan
Att stärka samverkan inom oc h utanför regionen är Region Blekinges främsta verktyg för att nå
framgång med Blekingestrategin. Det kan bestå av samverkan mellan medlemmarna, men också
me d andra ak törer, som högskola och näringsliv, regionalt forum för tillväxt, kompetens - och
kulturs amverkansplattformar.

Samverka n är grunden för regional utveckling. De satsningar Region Blekinge är med och bidrar till
genom påverkan, kunskapsspridning, finansiering och i att skapa mötesplatser för genomförs alltid i
samverkan mellan flera parter. Sa mverkan sker inom regionen mellan olika aktörer och kommuner
men också med andra reg ioner, såsom Skåne och Smålands regionerna, nationellt och
internationellt. Samverkan är genom detta ett horisontellt perspektiv som genom syrar Region
Blekinges verksamhet.

Det här har vi gjort:
I samband med att Sverige fick en ny regering 201 4 har en revidering av den nationella strategin för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft inletts. I enlighet med strategin har ett nationellt
forum inrättats för politiker r espektive tjänstemän, för samverkan i riktning mot strategins mål.
Forumet leds av Näringsdepartementet och i forumet ingår företrädare för regionalt
tillväxtansvariga tillsamm ans SKL (Sveriges kommuner och l andsting), tillväxtverket och andra
departement och myndigheter med koppling till regional tillväxt.

På regional nivå har ledningen för det nya partnerskapet för strukturfonderna utsetts. Partnerskapet
har gjort prioriteringar för den nya strukturfondsperioden 201 4 - 2020. Småland - Blekinges samarbete
kri ng vårt gemensamma representationskontor i Bryssel har utvecklats. Efter att regionkommuner
har bildats i Jönköping och Kronoberg har även landstingen i dessa regioner gått in i samarbetet.
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Arbetet inom sydsvensk regionbildning ideell förening fortsätter och utvecklas bland annat inom 
områdena kultur och kollektivtrafik med förslag till gemensam transportinfrastrukturplanering och 
systemanalyser. 
 
Regionalt har beslut fattats om att inrätta ett innovationsråd för att stärka arbete och förankring 
kopplat till Blekinges innovationsstrategi. 
 
Internationalisering  

Region Blekinges internationella översikt, som togs fram under 2013 i samband med utvecklingen 
av södra Östersjöprogrammet, ger en färdriktning mot framtiden med stark koppling till 
Blekingestrategins olika insatsområden. I översikten har samverkan utanför landets gränser 
delats in i tre områden: Östersjösamarbetet, Europasamarbetet och global samverkan.  
 
Utifrån den internationella översikt som tagits fram under 2013 och i samverkan med utvecklingen 
av södra Östersjöprogrammet hanteras fyra huvudprocesser: 
 

 Bevaka och påverka EU-policy och territoriella EU-program 

 Lärande kring Internationella projekt och EU-program 

 Utveckla nätverk kring projekt och kunskap om tematiska EU-program 

 Främja aktörer i regionen genom information och rådgivning. 

 
Det här har vi gjort: 

 Informationsinsatser kring den nya programperioden och aktuella utlysningar med tyngdpunkt 

på Södra östersjöprogrammet har genomförts inom ramen för Blekinges EU-nätverk.  

 En sammanställning över gemensamma projektinitiativ har tagits fram för översikt och 

samordning inför kommande utlysningar. Även den inom ramen för Blekinges EU-nätverk.  

 Ett gemensamt inspel till horisont-2020 inom ramen för Småland Blekinges gemensamma 

brysselsamverkan har lämnats in. Även verksamhetsinriktning och länsspecifika dokument som 

ska ligga till grund för det fortsatta samarbetet har tagits fram i samverkan med övriga 

medlemsorganisationer. 

 Genom deltagande i styrelsemöte för Euroregion Baltic har fortsatta prioriteringar av 

gemensamma utmaningar diskuterats tillsammans med övriga regionala politiska ledare inom 

Södra östersjöområdet.   

 Processen med att ta fram en ny ”Översikt för internationalisering som horisontellt perspektiv i 

genomförandet av Blekingestrategin” har initierats med ett förslag till disposition inför 2016-

2018.  

 Under våren har förberedelser gjorts för ansökningar till årets utlysningar för de territoriella 

programmen 2014-2020 inom områdena transport, besöksnäring och maritim säkerhet.  

 

Jämställdhet  

Jämställdhet är en viktig tillväxtfråga som ska genomsyra alla satsningar, både de som sker i Region 
Blekinges namn och de Region Blekinge är med och finansierar. 

 
Det här har vi gjort: 

 Region Blekinge har tagit fram och implementerat en ny ansökningsblankett samt handledning 

för regionala tillväxtmedel, där jämställdhet integreras igenom hela projektansökan. Området 

jämställdhet ska belysas i såväl bakgrunden av projektbeskrivningen som i genomförande och 

uppföljningen. 

 Under våren presenterades en kartläggning och analys, där vi utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv har undersökt vilka strukturella hinder som finns för att erbjuda alla 

gymnasieelever samma möjlighet att starta UF-företag, oavsett vilken skola man går i eller var 

man bor.  

 Vi har även utrett behovet av att komplettera den befintliga strukturen i det 

företagsfrämjande systemet, i form av inkubatorverksamhet, med stöd som har fokus på 
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entreprenören och inte affärsidén. Detta med fokus på besöksnäringen och kulturella och
kreativa näringar, en bransch där många kvinnor verkar och som har stor p otential att utvecklas
i Blekinge.

Två företag inom mansdominerad e sektor er har satt igång verksamhetsutveckling med
jämställdhet som verktyg för att öka lönsamheten. Målet är att företagen ska ha identifierat
minst ett insatsområde och valt minst ett verktyg att implementera inför hösten 2015.

Vi har haft ett seminarium som riktar sig till personer i ledande befattning inom
mansdominerad sektor, med syftet är att synl iggöra möjligheten med hur fler kvinnor kan bidra
till företagens innovationskraft och hur rekryteringspolicys kan utvecklas för att locka fler
kvinnor.

En samverkansdialog har inletts inom kompetensförsörjningsplattformen om hur
jämställdhetsintegrering s ka genomsyra de olika delarna.

Hållbarhet
En hållbar utveckling är en förutsättning för vår välfärd. Omställningen av vårt samhälle till att bli
långsiktigt hållbart är en väldig utmaning, men det ger också nya affärsmöjligheter. Hållbarhetens
tre dimen sioner; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet måste beaktas vid allt som görs av
Region Blekinge samt i allt som Region Blekinge är med och finansierar.

Region Blekinges interna miljö - och hållbarhetsarbete bygger på ett beslut i regionstyrelsen att
verksam heten ska ta hänsyn till de fyra hållbarhetskriterierna. De fyra hållbarhetskriterierna är:

Ämnen som är tagna ur berggrunden inte får öka i naturen.

Ä mnen från samhällets pr oduktion inte får öka i naturen.

D et fysiska underlaget för naturens kre tslopp och mångfald får inte utarmas systematiskt .

A tt vi har en rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina behov.

Det här har vi gjort:
Arbetet med att driva på arbetet för genomförande av de regionala målen i Klimat och
energistrategin har fortsatt genom samverkan i Klimatsamverkan Blekinge, bland annat genom
utställningen med klimatsmarta tips som togs fram under 2014 och som nu vandrar runt i
kommunernas, länsstyrelsens och landstingets lokaler. Regionen har samverkat i olika projekt
utifrån strategins åtgärdsplan, t ex Samlastningscentral i Blekinge och Vindkraftens möjligheter
i Blekinge.

Ett seminarium om utmaningar och möjligheter för havsbaserad vindkraft anordnades i februari
för att ge information och ökad kunskap om vad en storskalig etablering kommer att innebära.

Samverkan i folkhälsoarbetet har resulterat i ett förslag till gemensam folkhälsopolicy för hela
regionen. Alla medlemmar har fattat ett politiskt beslut om policyn och arbetet har sedan
fortsatt i den länsövergripande arbetsgruppen i enlighet med den antagna policyn.

Hållbarhetsforum Blekinge har haft arbetsmöte med diskussioner om hur det fortsatta arbetet
ska ske.

Medverkan i olika samverkansinitiativ har skett, t ex Energiklustret, ett företagsnätve rk med
energi som en fokusfråga, Miljösamverkan Kronoberg - Blekinge, ett samarbete för att
effektivisera miljötillsyn, miljömålsarbetet där en temadag om kemikaliers miljöpåverkan
planeras till hösten 2015, målgrupp är skolor och offentlig verksamhet Därtil l samverkan och
arbete med Region Skåne och energikontoren i Skåne och Sydost för att ta fram olika
projektansökningar inom energi och transportområdena i den nya programperioden.

Medarbetare

I en kunskapsintensiv organisation som Region Blekinge är medarbetarna den viktigaste tillgången.
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Antal anställda

30/4 2015 201 4 201 3 201 2 201 1 201 0

Region Blekinge totalt 103 100 103 66 67 39

- varav kvinnor 58 56 60 40 34 21

- varav män 45 44 43 26 33 18

Lärande och kompetensutveckling

Ett kontinuerligt lärande och kompetensutveckling för medarbetarna är en självklar förutsättning
för en kunskapsintensiv organisation som Region Blekinge. I budgeten finns årligen avsatta medel för
att detta ska kunna verkställas.

Mål: Samtliga medarbetare sk a delta i minst en kompetensutvecklingsinsats varje år.

Mått: Antal medarbetare som deltagit i minst en kompetensutvecklingsinsats varje år.

Alla medarbetare har under 2014 blivit erbjudna två utvecklingssamtal där kompetensbehoven var
en del av inn ehållet. Diskussioner pågår om att samordna vissa kompetensinsatser centralt.
Uppföljning av antalet medarbetare som deltagit i minst en kompetensutvecklingsinsats kommer att
ske under slutet av 2015.

Jämställdhet

Region Blekinge ska vara en attraktiv a rbetsplats som främjar kvinnor och mäns lika rätt i fråga om
arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Målet är att få igång ett fortlöpande arbete
med jämställdhetsfrågor som ska beröra alla medarbetare och som ska leda till att
jämställdhet sfrågor hanteras som en löpande del av verksamheten. (Utdrag ur jämställdhetsplanen) .

Mål: Uppföljning av de handlingsplaner som togs fram i samband med uppföljning av
jämställdhetsplan 2014.

Mått: Antal uppföljda handlingsplaner.

Mål: Revidering av nuvarande jämställdhetsplan ska genomföras under 2015.

Mått: Status reviderad jämställdhetsplan vid utgången av 2015.

Arbetet med uppföljningen av jämställdhetsplanen som påbörjades 2014 slutfördes och antogs i
samverkansgruppen i april 2015 . Första möte för uppföljning av handlingsplanerna är inplanerat i
maj. Arbetet med att revidera den nuvarande jämställdhetsplanen från grunden är inplanerad att
påbörjas under hösten 2015.

Medarbetarnyckeltal

Utvecklingssamtal/Lönesamtal
Samtliga medarb etare har rätt till utvecklingssamtal och lönesamtal med närmaste chef 1 gång/år.

Mål: Alla anställda som är i tjänst vid genomförandet av utvecklingssamtal och lönesamtal ska
erbjudas dessa.
Mått: Alla anställda som är i tjänst vid genomförandet av utvec klingssamtal och lönesamtal som
erbjudits löneutvecklingssamtal och lönesamtal.

Löneöversynsarbetet är för närvarande i gång och då har samtliga medarbetare blivit erbjudna ett
lönesamtal, detta gäller även föräldraledig - och sjukskriven personal. Ställni ngstagandet att alla ska
erbjudas ett lönesamtal står inskrivet i arbetsgivarens lönepolitik. Utvecklingssamtalen är
inplanerade till hösten.

Frisknärvaro
Mål: Minst 80 % av medarbetarna ska helst inte ha några eller som mest 5 sjukfrånvarodagar per år
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Mått: Andel medarbetare som har 5 sjukfrånvarodagar eller färre per år.

94 anställda av 104 möjliga (90,4 %) har 5 sjukfrånvarodagar eller färre under perioden 2015 - 01 - 01 -
2015 - 03 - 31.

Lönekartläggning
Lönekartläggningar ska ske fortlöpande och kommer att genomföras även 2015. Detta för att säker -
ställa att inga orimliga löneskillnader finns med hänsyn till kompetens, kön m ed mera .

Mål: Genomföra lönekartläggning och ta fram ett underlag inför löneförhandlingar utifrån denna
Mått: Genomförd lönekartläggning med åtgärdsplan för eventuella löneskillnader som inte är rimliga
utifrån kompetens och kön.

Arbetet med lönekartläggning som påbörjades hösten 2014 slutfördes under mars 2015. Resultatet
kommer att åtgärdas och följas upp und er året. Underlaget har även använts som en del av
förberedelserna till årets löneöversyn som pågår för närvarande.

Kärnvärden
Under 2014 startades en process för att utveckla Region Blekinges organisationskultur genom att ta
fram kärnvärden som ska geno msyra hela organisationen.

Mål: Under 2015 formulera och implementera kärnvärdena.
Mått: Mätmetoder kommer att tas fram under processen gång 2015.

Kärnvärden är formulerade och ska kommuniceras till medarbetarna 11 maj 2015. En fortsatt
process för för ankring är planerad under hösten.

Kommunikation

Region Blekinge har olika kanaler som vi använder oss av för att kommunicera med våra medlemmar
och samarbetspartners. Under året har vi tagit fram en kommunikationsvägledning som beskriver
hur vi förhåller oss till kommunikation och information.

Webbplats

Syftet med www.regionblekinge.se är att ge service till medlemmar, medier och allmänhet med
aktuell och fördjupad information.

Nya www.regionblekinge.se lanserades i början av mars och ger goda möjligheter att publicera
målgruppsanpassad information. Det finns också kopplingar till sociala medier för att ge möjlighet
till interaktivitet. Bland annat är det lätt att hitta kontaktuppgifter till tjänstemän och politiker.
Det är också s tort fokus på de politiska besluten – så att det ska vara lätt att hitta beslut i olika
frågor genom att använda sökfunktionen.

Nyhetsbrev

Region Blekinge producerar ett nyhetsbrev om Blekinges utveckling. Brevet går ut via e - post till
prenumeranter bland Region Blekinges medlemmar, partners och andra intresserade av Blekinges
utveckling.

Under 2015 har vi hittills gett ut 15 nyhetsbrev.

Blekingedagen

Enligt Region Blekinges förbundsordning är en av förbundets uppgifter att stärka demokrati och
medborgardialog genom att organisera arenor där lokala och regionala aktörer kan mötas. En sådan
arena är Blekingedagen – ett årligt evenemang då styrelsen i Region Blekinge b juder in medlemmar,
organisationer, företag och andra som är intresserade av Blekinges utveckling för att träffas och
diskutera en aktuell fråga.
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Planering pågår inför Blekingedagen 2015 som kommer att hållas i Ronneby 30 september på temat
hur kultur kan bidra till regional utveckling och ökad attraktionskraft för Blekinge. Målsättningen är
att programmet ska vara intressant för människor inom många olika verksamhetsområden, från
samhällsplanering och gatuunderhåll till utbildning och vård.

Intern kommuni kation

Syftet med Region Blekinges internkommunikation är att få medvetna, stolta och trygga
medarbetare som jobbar mot gemensamma mål som bidrar till en helhet för att genomföra
Blekingestrategin. Genom att ha en stabil intern grund kan vi kommunicera ex ternt på ett samlat
sätt. Den interna informa tionen bygger på kommunikation mellan människor och möjlighet att ta
del av information via ett gemensamt intranät som når alla medarbetare på Region Blekinge.

Information läggs löpande ut på intranätet för at t vi ska kunna fasa ut e - post som
internkommunikationskanal. Intranätanvändningen är fortfarande ojämn i organisationen – för att få
större användning utbildar vi de medarbetare som inte använder intranätet aktivt.

Kansli

Kansliet har i uppdrag att stödja Region Blekinge med ekonomi, a llmän administrativ service, stöd
till den politiska organisatio nen, pe rsonalfrågor och administration, hantering av ärenden till
regionstyrelsen, IT, diarieföring, ärendehantering och uppföljning – med mera.

I början av året har fokus varit på den politiska processen med en ny mandatperiod med bland annat
utbildning av politiker i hur arbetet som förtroendevald på Region Blekinge fungerar.

Den nya organisatione n med ekonomifunktion och ekonomichef började gälla 1 febr uari för att ta
vara på vår a resurser på bästa sätt.

6. Verksamhetsområde kultur och f ritid

Uppdrag

Region Blekinges uppdrag är att främja, utveckla och göra kultur och fritid tillgänglig för alla i
Blekinge. Uppdragsgivare är Region Blekinges politiska ledn ing genom dess Kultur - och fritidsnämnd.
I Attraktiva Blekinge ”Blekingestrategin 2014 – 2020” spelar Kultur och fritid en viktig roll för att
kunna uppfylla målen inom insatsområdena ”Bilden av Attraktiva Blekinge” och insatsområdet
”Livskvalitet”.

Region Blekinges kultur och fritidsnämnd fördelar medel som utvecklar den regionala kultur - och
fritidsverksamheten.

Inom området fritid samarbetar vi med den regionala folkbildningen, idrottsrörelsen samt
ungdomsorganisationer. Bidrag fördelas både som driftstöd och projektmedel.

Kultursamverkansmodellen

Blekinge har en regional kulturplan som beskriver riktlinjerna för hur kulturen i regionen ska
utvecklas och bedrivas i Blekinge. Kulturplanen omfattar tre år men är ett levande dokument som
utvecklas, kompletteras och fördjupas varje år.

Mål

Att tillsamma ns med Blekinges kulturaktörer u ppfylla kulturplanens viljeinriktningar.
Att i samarbete med Blekinges idrottsförbund stödja, företräda och leda idrotts och
fritidsverksamheten i Blekinge.

Regionalt prioriterade områden 201 5 - 201 7

Barn och Unga
Blekinge ska vara ledande i Sverige på kultur för och med barn och unga.
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Indikatorer:
Antal barn och unga/år som besökt kulturverk samheter med regionalt bidrag

Antalet besök/år till kulturverksamheter med regi onala bidrag

Tillgänglighet
Kulturen i Blekinge ska bli tillgänglig digitalt samt ska delaktighet och eget skapande vara ledord.

I ndikatorer:
Uppfyllande av mål för kulturen i Regionala digitala agendan.

Uppföljning av de regionala institutionernas tillgänglighetsplaner.

Samverkan
Samverkan och gränsöverskridande samarbeten ska vara basen i utvecklingen av Blekinges kulturliv.

Indikatorer:
Uppföljning genom den årliga kvalitativa redovisningen i Kulturdatabasen.

Delaktighet
Alla i Blekinge ska ha samma möjlighet till att ta del av våra gemensamma resurser för att uppleva
och skapa kultur.

Indikatorer:
Uppfyllande av de regionala institutionernas planer för jämställdhet och mångfald.

Uppföljning av projektmedel och produktionsstöd, fördelning över k onst - och kulturområden
samt fördelning över geografi.

Internationalisering
Verka för ökat samarbete i södra Östersjöregionen.

Indikatorer:
Antal kontakter, programaktiviteter eller föreställningar i annat land.

Kulturkansliet träffar de regionala verksamheterna två gånger per år för samtal och uppföljning ,
därutöver redovisar samtliga regionala aktörer resultat i den gemensamma Kulturdatabasen för
föregående år vilket sammanställs och redovisas i maj. Redovisning för de verksamheter som finns
in om Region Blekinges förvaltning , se bilaga 1 .

Ekonomiska förutsättningar

Kulturnämndens verksamhet finansieras i prin cip helt av regionalt och statligt stöd och budgeteras
tillsammans till sammanlagt 57,3 miljon er kronor. Dessutom budgeteras r egionala kultu rintäkter till
3,2 miljoner kronor och övriga intäkter till 3,7 miljoner kronor, vilket även innefattar
medlemsintäkter och projektintäkter.

Kostnaderna består till största del av utbetalning av kulturbidrag till kulturinstitu tioner, folkbildning
och ungd oms stöd, idrottsstöd, kulturföreningar samt övriga kulturstöd på 38,8 miljoner kronor.
Personalkostnader för våra kulturinstitutioner inom Region Blekinge uppgår till 1 2,5 miljoner kronor
samt dess verksamhetskostnader till 11 ,7 miljoner kronor. Kultur och fritidsnämnd samt
gemensamma kostnader för Region Blekinge uppgår till 0,4 miljoner kronor samt 0,8 miljoner
kronor.

R egionalt och statligt stöd

Det r egionala stödet för 201 5 har räknats upp med 2 % till 41 ,2 miljoner kronor.
Anpassning inom befintlig ram har gjorts till Blekingearkivets ökade kostnader för nya lokaler enligt
beslut i kultur och fritidsnämnden. Vissa medel har omfördelats och satsats direkt på de
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prioriterade områdena i Kulturplanen 2015 - 2017. Detta innebär också att den del av projektmedl en
som är fria, har minskat.

Löneuppräkning har budgeterats med 2,8 % samtidigt som vi gått in i en ny mandatperiod där kultur
och fritidsnämnden har ökat från 5 ordinarie ledamöter + 3 ersättare till 7 ordinarie ledamöter + 7
ersättare. En anpassning av kultur och fritidsnämndens budget har gjorts med en uppräkning på
2,8 % och extra tillskott på 50 tkr.

Det s tatliga stödet för 2015 uppgår till 16,1 miljoner kronor. En minskning med 1.5 % vilket är ett
sparbeting från staten som de har fördelat ut på sa mtliga regioner i Sverige. Samtliga institutioner
inom kultursamverkansmodeller får en negativ uppräkning av det statliga stödet 2015 undantaget
Dans i Sydost som är ett av de prioriterade områdena i Kulturplanen 2015 - 2017. De erhåller samma
statliga stöd som 2014 .

Neddragning en av det statliga stödet påverkar så klart de regionala verksamheternas
verksamhetsplanering.

Hot och möjligheter

För att kunna genomföra de utvecklingsområden som beskrivs i den av r egionstyrelsen beslutade
kulturplan en krävs u tökade resurser, motsvarande 3, 8 miljoner kronor.

Detta gäller de utveckli ngsinsatser som är beskrivna i k ulturplanens regionala prioriteringar samt
inom de särskild a satsningar som är utpekade i k ulturplanen. Om vi inte får ytterligare finansiering
komm er vi tvingas att kraftigt revidera Blekinges regionala Kulturplan inför 2016 – 2017.

Att den statliga nivån väljer att lägga sparåtgärder i det regionala samarbetet är också ett hot då
det finns ri sk för en förtroendekris inför k ultursamverkansmodellen.

Att samtliga regionala verksamheter, undantaget Dans i Sydost, får en negativ uppräkning med 1,5 %
motsvarande stat ens sparbeting påverkar samtliga verksamheters planering negativt .

7. Verksamhetsområde Regional utveckling

U ppdrag

Regional utveckling är samordnat inom två områden , regional utveckling och projektkontoret.
Under årets fyra första månader har strategier inom kompetensförsörjning och innovation
slutbearbetats efter remisser samt fastställts av regionstyrelsen.

Genomförande av strategierna k räver både samverkansplattfor mar och extern finansiering från
nationell nivå såväl som genom EU - progra m .

Vi har arbetat fram och prövat ett antal strategiska projektförslag inom ramen för strukturfonderna
och kommande utlysningar i interreg – Ö stersjöprogrammet. Ett exempel är europeiska socialfonden
programområde 3 - sysselsättningsinitiativet för ungdomar – där en gemensam ansökan från Blekinge
processats fram och sedermera prioriterats och beslutats av str ukturfondspartnerskap et och ESF -
myndi ghet en .

OECD pekade i sin analys av Blekinge - och Smålandsregionerna på den sårbarhet som följer med
beroendet av ett fåtal arbetsgivare med konjunkturkänslig verksamhet. I Blekinge finns ett behov av
att öka samverkans ytorna så att vi gör det lättare at t agera kraftfullt tillsammans i olika satsningar.

Kunskapsintensitet och förnyelseförmåga lyfts fram som viktiga komponenter för en regions
långsiktiga utveckling. Genom Bleking estrategin sätts fokus på ett expansivt näringsliv, starkt
innovationsk limat, god kompetensförsörjning och ett miljö - , energi - o ch klimatsmart näringsliv .
Detta tillsammans med tillgänglighet, digital infrastruktur, en god livsmiljö och ett attraktivt
Blekinge är kärnan i den regionala utvecklingen.
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Den nya Blekingestrategin och d et faktum att vi 2014 gått in i en ny programperiod för struktur - och
regionalfond, landsbygd sprogram och södra Ö stersjöprogrammet har ökat kravet på en flexibel och
kvalitetssäker organisation inom v erksamheten regional u tveckling och projektkontoret.

Ve rksamheten har nationella uppdrag och regionala uppdrag. Dessa samverkar i hög grad för att
utveckla Blekinge. För att klara genomförandet har sedan Region Blekinges start projektmodellen
och projektfinansiering varit de verktyg som använts. Projekten har varit såväl regionala, nationella
och internationella. En omfattande hantering av projekt medför en större administration.

Samverkan och gränsöverskridande samarbeten

Region Blekinges roll är att initiera samverkan, stimulera utvecklingsprojekt, samordna k ring
finansiering och se till att de regionala tillväx tmedel som finns avsatta ger god effekt på Blekinges
utveckling och att de med ett bra utfall växlas upp med nationella eller internationella medel.

Målet för den regionala tillväxtpolitiken är att ska pa utvecklingskraft i alla delar av landet med
stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Den regionala tillväxtpolitiken utgör huvuddelen i det
nationella uppdraget men det förekommer även inom andra utgiftsområden så som näringspolitiken,
utbildningspoli tiken, del av forskningspolitiken som avser utveckling av innovationssystem, arbets -
marknadspolitiken, kulturpolitiken och transportpolitiken. För att genomföra den regionala
tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik finns det en röd tråd i form av insatser där de
olika nivåerna EU, nationen och regionerna är involverade i varandra och där avsikten är att förtäta
och låta insatta resurser fungera med hävstångseffekt. Arbetet med att genomföra EU:s strategi för
Östersjöländerna (Östersjöstrategin) är ett exempel på detta som har stor betydelse för regionernas
utveckling och tillväxt, inte minst Blekinges.

Anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för regional och central projektverksamhet samt anslaget
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden utgör de ekonomiska resurserna för att genomföra den
regionala tillväxtpolitiken och därmed också prioriteringar i Blekingestrategin.

Regionalt prioriterade områden 2015 - 2017

Genomförandet av Blekingestrategins insatsområde Arbetsliv och Tillgänglighet är grunden för
prioriteringar 2015 - 2017. Genom strategiska dokument och handlingsplaner för bland annat
innovation och förnyelse, kompetensförsörjnin g, besöksnäring, länstranspor tplan , regional digital
agenda, hållbarhet, jämställhetsintegrerad tillväxt och tillgänglighet har tydligare prioriteringar
gjorts för respektive område.

Ö vergripande inriktningar för Blekinge verka för

Ett expansivt näringsliv
Diskussioner har inletts tillsammans med medlemmarna för att hitta en regional plattform för
samverkan avseende investe ringsfrämjande i Blekinge, bland annat genom att inleda en process
tillsammans med Business Sweden för att på sikt också teckna avtal.

S amverkan med koppling till att stärka Besöksnäring en i Blekinge har fortsatt bland annat genom
föreningen Visit Blekinge ideell förening och ett operativt marknadsbolag. Region Blekinge verkar
med strategiska inriktningen och samarbete nationellt och inter nationellt för att medverka till att
portalen inom Visitpla ttformen stärks på olika sätt. Gästnätter och Huit - mätning kommer att följas
upp .

Ett starkt innovationsklimat
Efter remiss har Regionstyrelsen under inledningen av året processat en innovationsst rategi för
Blekinge. Strategin kommer att bli vägledande för prioriteringar till stöd för Blekinges
innova tionssystem inom ramen för bland annat regionala tillväxtmedel. Ett antal beslut har fattats i
denna riktning till exempel medfinansiering av Bleking e Business inkubator och d en kommande
satsning en på Almi Invest fond Syd. Inom Region Blekinges organisation prövas även en fortsatt
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satsning på klusterutveckling och Blekinges intäktsbas. Även här krävs extern finansiering för 

genomförande. Antal projekt inom europeiska regionalfonden kommer att följas upp. 

 

Blekinges förnyelseförmåga och kreativa klimat mäts med innovationsindex. Den senaste mätningen 
gjordes 2010. Ny mätning planeras till 2016.  
 

En god kompetensförsörjning 

En kompetensförsörjningsstrategi har tagits fram och beslutats. Strategin innehåller många mål och 

beskriver också aktörers roll och ansvar för att uppnå målen. Region Blekinges roll är att samordna 

och stödja insatser. Kompetensplattformsuppdraget är också ett nationellt uppdrag som finansieras 

genom särskilda medel från tillväxtverket som medfinansieras med regionalt tillväxtanslag. 

Målen följs upp genom det kompetensråd som är inrättat från aktörerna. 

 

Region Blekinge har ett särskilt uppdrag avseende ”handlingsplanen för halverad 

ungdomsarbetslöshet”. Inom ramen för planen genomförs ett antal projekt varav projektet 

”Blekinges unga lyfter” samordnas och drivs genom region Blekinge och medfinansieras av 

europeiska regionalfonden med 35 mnkr. Projektvolymen uppgår till 56 mnkr för perioden 2015 – 

2017. 

 

En särskild satsning har inletts inom ramen för samverkan Småland-Blekinge med fokus på 

arbetskraftsförsörjning och internationella studenter vid lärosäten Blekinge och Småland. 

 

Ambitionen är att också stärka Blekinges position avseende insatser med finansiering av europeiska 

socialfonden för genomförande av strategin och för att uppnå mål i enlighet med 

kompetensplattformsuppdraget. 

 

Ett miljö-, energi och klimatsmart näringsliv 

Inriktning och genomförande sker bland annat genom klimatsamverkan Blekinge och energikontor 

sydost där Blekinges kommuner och Region Blekinge är medlemmar tillsammans med Region och 

kommuner i Kronoberg och Kalmar.  Initiativ till ett antal projekt har tagits för genomförande. 

 

Mål och inriktning anges i klimatstrategin för Blekinge som samordnas av Länsstyrelsen i Blekinge. 

 

En attraktiv livsmiljö och hållbart transportsystem 

Länstransportplanen för Blekinge antogs under 2014 och fokus under inledningen av året har varit 

att följa upp genomförandet som sker genom Trafikverket. 

 

Under inledningen av året har fokus lagts på Blekinges position till kommande 

samhällsbyggnadsprojekt i form av höghastighetsjärnväg i Sverige och kommande 

Sverigeförhandlingar. Initiativ har tagits till samordning av nyttoanalyser i Blekinge samt att 

åtgärdsvalsstudie för Skåne även ska omfatta Blekinge Kustbana genom Blekinge. Insatser sker också 

för att samordna och stödja processen kopplat till Kust-Kust-banan och samverkan i Sydost mellan 

Karlskrona Kalmar och Växjö. 

 

En intensiv process har fortsatt under inledningen av året för att färdigställa ett nytt 

trafikförsörjningsprogram (2016-2020) då regionstyrelsen också är kollektivtrafikmyndighet. Med 

anledning av bland annat diskussionerna kopplat till Sverigeförhandlingarna har tidpunkten för 

beslut om remiss flyttats fram till efter sommaren. 

 

En förstudie för kustnära cykelled, med bakgrund i en motion som regionstyrelsen biföll, har 

avslutats och presenterats för Regionstyrelsen med slutsatsen att en kustnära cykelled i Blekinge är 
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intressant inte minst med tanke på besöksnäringen. Nästa steg är att se över möjligheterna till
finansiering.

Regio n Blekinge har tillsammans med l ä nsstyrelsen, b overket och tillväxtverket tagit initiativ till
projektet ”Struk turbild Blekinge”. Ambitionen på sikt är en samverkansplattform för regional spatial
planering. Även på nationell nivå pågår ett utredningsarbete inom ramen för
bostadsplaneringskommittén med inriktning på stärkt region al samordning i planeringsfrågor bland
annat med koppling till regioners attraktivitet.

Ett attraktivt eSamhälle gällande digital infrastruktur och tjänsteutbud
Blekinges regionala digitala agenda samordnas genom NetPort Science Park. Signatärsgrup pen har
stärkts under året bland annat genom att samtliga kommunstyrelseordförande nu finns med i
Signatärsgruppen.

Samordning sker inom ramen för insatsområden i strategin och följs upp genom sty r grupp och
signatärsgrupp. För att nå målen krävs i stor utsträckning extern finansiering/projektfinansiering.

Under inledningen av året har projektansökningar arbetat s fram inom en rad områden bland annat
kopplat till bredbandssatsning på initiativ av Region Skåne som tillsammans med Blekinge kommer
att söka i ERUF och senare i landsbygdsprogrammet. Även avseende digital til l gänglighet och digital
hälsa har ansökan till ERUF lämnats in från dels Ronneby kommun genom projektet Cela dels Region
Blekinge genom satsning i projektet Sicaht.

Ekonomiska föru tsättninga r och kommande utmaningar för genomförande av satsningar.

Regionalt uppdrag

Grunden är vårt regionala uppdrag. Närmare 70 % av vårt arbete är direkt relaterat till det regionala
uppdraget och medlemmarnas nytta. Dessa uppdrag genomförs både med basfinansiering och med
projektfinansiering.

Nationellt uppdrag

Ungefär 30 % av vårt arbete är kopplat mot nationella uppdrag. Dessa uppdrag genomförs både med
basfinansiering och med projektfinansiering.

Finansiering

För att kunna genomföra de uppdrag som verksamheten r egional utveckling har krävs idag en stor
del projektfinansiering. Till och med 30 a pril fördelas finansieringen på medlemsintäkter, statliga
intäkter, samt projektintäkter enligt nedan.

Efter hand som kommande EU - program öppnar finns möjlighet till ökad projektfinansiering för
genomförande av insatser något som även bidrar till att täcka gemensamma kostnader i
kanslifunktionen.
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Blekinge har haft mycket god utdelning på projektansökningar både inom nationella och
internationella program. Vi har haft förmånen att vara flaggs keppsprojekt och har mycket gott
renommé gällande internationell samverkan. I den nya programperioden ökar sannolikt
konkurrensen samt att det ställs större krav på samverkan både nationellt och internationellt. Det
medför större krav på struktur och framförhållning i verksamhetens arbete. Under inledningen av
året har inriktningen varit att förbereda inför nya programutlysningar och att ta fram ansökningar
inom strategiska områden .

8. Verksamhetsområde t rafik

Uppdrag

Trafikverksamheten arbetar med att utveckla kollektivtrafiken enligt målen i
trafikförsörjningsprogrammet genom att handla upp, verkställa och marknadsföra den upphandlade
kollektivtrafiken. Trafiken drivs huvudsakligen under varumärket Blekingetrafiken.
Trafiknämndens roll är att operativt ansvara för den skattefinansierade kollektivtrafiken, upp handla
ny trafik och teckna avtal om trafik.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2012 - 2015

Trafikförsörjningspr ogrammet är ett program som på ett övergripande sätt visar hur man från ett
politiskt perspektiv önskar att kollektivtrafiken utvecklas under kommande år med koppling till
strategiska dokument för Blekinges utveck ling. Vilken ambitionsnivå ska gälla och va d vill vi uppnå
med kollektivtrafiken? Vidare framgår det av progra mmet hur kollektivtrafiken ska utvecklas för att
stödja den regionala utvecklingen. I dokumentet finns tydliga mål och klara indikatorer på hur
trafiken ska utvecklas i och mellan de angrän sande länen samt hur kollektivtrafiken ska bidra till
samhällsutvecklingen. Programmet innehåller följande punkter:

B ehovet av kollektivtrafik i länet samt till angränsande län

M ål för kollektivtrafiken .

B åde tr afik som myndigheten anser ska finnas på grundval av allmän trafikplikt och trafik som
bedöms kunna utföras på kommersiell grund .

K ollektivtrafikens betydelse för att uppnå miljömålen .

Å tgärder och mål för tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken .

V iktiga bytespunkter i det regio nala kollektivtrafiksystemet .

O mfattningen av färdtjänst och riksfärdtjänst .

Medlemsintäkter
25%

Statliga
intäkter

11%Nationellt
uppdrag

30%

Projektintäkter
34%
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Mål och indikatorer

Resandeutveckling

Det övergripande målet är att fördubbla resandet till 2030 jämfört med 2008. Det finns inget delmål
för 2014, utan de gäller enligt nedan:

2015 25 %
2020 50 %
2030 100 %

Indikatorer

Resandeutvecklingen sammanställs och redovisas kvartalsvis.

Utifrån dessa antaganden och de satsningar som föreslogs i verksamhetsplan 2014 - 2016
prognostiserar vi resandet till ca 9 344 000 resor år 2015. Det mål som gäller för år 2015 i
trafikförsörjningsprogrammet är 9 440 000 resor.

Måluppfyllelse

Resandeutvecklingen utvecklas inte i takt med planerna, prognosen för 2015 är 8,4 miljoner
resor.

Klimat - och miljömål

Busstrafiken ska i huvudsak, efter genomförd upphandling, drivas med ett miljöanpassat bränsle.

Indikator

Uppföljning av utsläpp och användning av fossilfritt drivmedel sker genom ett miljö -
ledningssystem och genom årlig uppföljning av våra trafikavtal.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt i och med kraven i det nya bussavtalet som började gälla hösten 2014.
Uppföljning sker fortlöpande i vårt miljöledningssystem FRIDA.

-�284�-



21

Ekonomimål

Under perioden för verksamhetsplanen ser vi ingen möjlighet att öka kostnadstäcknings graden om
priserna i kolle ktivtrafiken ska hålla samma nivå eller lägre än den allmänna prisutvecklingen och vi
samtidigt ska genomföra stora trafiksatsningar.

Indikator

Kostnadstäckningsgraden beräknas och redovisas varje år.

Målup p fyllelse

Kostnadstäckningsgraden redovisas i årsredovisningen.

Kvalitetsmål

I Verksamhetsplanen 2014 - 2016 föreslås ett stort antal åtgärder för att kollektivtrafiken ska
upplevas som attraktiv och ha en hög standard. Att arbeta för en högre kvalité är ett ständigt
pågående arbete som genomsyrar hela verksamheten. Att våra kunder alltid ska få svar på de frågor
och ärenden de skickar till oss är självklart.

Indikatorer

Kundundersökningar i tåg och busstrafiken genomförs årligen.

Tidhållningen mäts kontinuerligt sammanställning och redovisning sker v arje år.

Måluppfyllelse

Kundundersökning för våra resenärer redovisas i årsredovisningen.

Mätning av tidhållningen redovisas i årsredovisningen.

Mål kundfokus

Hela vår verksamhet har kunden och kundens behov och önskemål som utgångspunkt. Vi arbetar fö r
ett ökat resande och då finns naturligtvis kunden i fokus i allt som görs. Det är av yttersta vikt att
varumärket Blekingetrafiken står för bra kollektivtrafik.

Indikator

Mätning av nöjdkundindex, svensk Kollektivtrafiks undersökning Kollektivtrafik ba rometern. Mäts
och redovisas årligen.

Måluppfyllelse
Med kunder menas svarspersoner som reser med Blekingetrafiken minst en gång i månaden. Svaren
är ackumulerade över en tolvmånadersperiod för att årets olika säsonger och trafikförändringarna
som hör därtill inte ska påverka utfallet.

När kunder ställdes f rågan: Hur nöjd är du sammanfattningsvis med Blekingetrafiken? svarade 71 %
att de är ganska eller mycket nöjda. Under de senaste fyra månaderna, januari 2015 till april 2015,
har kundnöjdheten ökat med två procentenheter, samtidigt som antalet missnöjda m inskade med
två procentenheter.

Samt idigt som det är positivt att andelen missnöjda resenärer minskar utgör de som ställer sig i
mitten, de som är varken nöjda eller missnöjda, en betydande del av kunderna. Deras behov är
svårare att tillgodose då de antingen inte är engagerade i sin resa eller i nte är säkra på vad mer de
önskar av resan och Blekingetrafiken. Utmaningen blir att nå även dessa kunders åsikter för att vi
ska kunna förbättra upplevelsen för våra kunder ytterligare.
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Restidsmål

Under planperioden för verksamhetsplanen ska Blekinget rafiken arbeta med att sänka restiderna i
den regionala busstrafiken mellan Ronneby/Karlshamn/Växjö samt Karlskrona - Kalmar. I den lokala
busstrafiken ska kollektivtrafikens konkurrenskraft stärkas i förhållande till bilen.

Indikator

Restidskvoter ska mät as i den regionala busstrafiken samt på ett antal utvalda stråk i den lokala
busstrafiken. Redovisning sker årligen.

Måluppfyllelse

Redovisning av restidskvoter i den regionala trafiken och på ett antal utvalda stråk i den lokala
busstrafiken görs i årsr edovisningen.

Mål priser och biljetter

Enkelheten i prisstrukturen är viktig och vi ska arbeta för enklare och färre produkter. Vi ska ha en
marknadsmässig prissättning som innebär att kunder upplever att resan känns prisvärd.

Indikator

Mätning av prisv ärdhet, Svensk Kollektivtrafiks undersökning Kollektivtrafikbarometern. Mäts och
redovisas årligen.

69% 71%

26% 26%
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Måluppfyllelse

Varje intervjuperson ställs frågan om de anser att det är prisvärt att resa med Blekingetrafiken. I
april 2015 anser 40 % av allmänheten mellan 15 och 75 år i Blekinge att det är prisvärt att resa med
Blekingetrafiken, en andel som är högre än både de som placerar sig i mitten och de som tar
avstånd. Under 2015 kan vi även se en tendens som pekar åt att en allt större andel av allmänheten
tycker att det är ett prisvärt alternativ.

Förändringen är av den mindre ordningen men positivt är att trenden tycks p eka åt att samtidigt
som de instämmande ökar minskar även den andel som tar avstånd. Andelen som placerar sig i
mitten och varken instämmer eller tar avstånd har hållit sig på samma nivå.

Redovisning av prisvärdhet enligt Svensk Kollektivtrafiks undersök ning Kollektivtrafikbarometern.

Tillgänglighetsmål

Blekingetrafiken har kommit långt i arbetet med att tillgänglighetsanpassa våra hållplatser. Ett fåtal
hållplatser med fler än 20 resande per dag är inte tillgänglighetsanpassade. I och med att vi har ett
nytt avtal för busstrafik är samtliga fordon tillgänglighets anpassade.

Indikator

Antalet hållplatser med fler än 20 resenärer som inte är tillgänglighetsanpassade redovisas
årligen.

Måluppfyllelse

Redovisning av antalet hållplatser med fler än 20 rese närer som inte är tillgänglighetsanpassade
kommer att redovisas i tertial 2 och i årsredovisningen.
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9. Ekonomi

Inledning

Delårsbokslutet omfattar en sammanställd redovisning, d.v.s. Blekingetrafiken AB ingår tillsammans
med Region Blekinge där de interna mellanhavandena mellan Region Blekinge och Blekingetrafiken
AB är eliminerade. Inkråmsöverlåtelsen för Blekingetrafiken AB genomfördes successivt under 2014
och är i princip avslutad. Det finns fortfarande vissa fordringar och skulder i bolaget som ska
regleras innan nästa fas inleds som innebär att aktiekapitalet skrivs ned till 50 tkr och bolaget läggs
vilande.

En balansk ravsutredning är inte upprättad per 30 april 2015 utan detta görs i samband med
årsbokslutet. Region Blekinge har inga underskott att återställa.

Ekonomisk uppföljning och prognos

Resultatet för perioden uppgår till 12 110 tkr vilket främst kan hänföras t ill trafik - och
kulturverksamheten. En generell förklaring till överskottet är att de bidrag som verksamheterna
erhåller periodiseras i resultaträkningen med lika stora belopp varje månad emedan de verkliga
intäkterna och kostnaderna inte har samma jämna f ördelning. Prognosen för helåret är ett
nollresultat. Nedan följer en närmare kommentar av intäkter och kostnader utifrån den
driftredovisning som redovisas nedan.

Medlemsavgifterna uppgår till 6,0 mnkr vilket är i linje med budget. Helårsutfallet beräkna s bli
enligt budget.

Projektintäkter och bidrag uppgår till 12,9 mnkr vilket innebär att helårsbudgeten redan har
överstigits. Den främsta förklaringen till detta är att vi under perioden erhållit slutlig betalning
avseende projektet East West TC. Den del som Region Blekinge betalar vidare till andra partners har
budgeterats netto men utfallet redovisas brutto d.v.s. samma belopp redovisas både som intäkt och
kostnad. Utfallet för helåret bedöms överstiga budget med 7,0 mnkr vilket motsvarar
kostnadsökning en i prognosen.

Kulturintäkterna uppgår till 24,3 mnkr vilket är högre än budget. De högre intäkterna avser främst
projektintäkter som inte har budgeterats. Helårsprognosen bedöms överstiga budget med 0,7 mnkr
vilket motsvarar den bedömda kostnadsökningen .

Medlemsbidraget för trafikverksamheten uppgår till 99,2 mnkr vilket är i paritet med budget.
Helårsutfallet beräknas bli enligt budget.

Trafikintäkterna uppgår till 58,6 mnkr vilket är lägre än budget. Helårsutfallet beräknas bli enligt
budget.

Övriga intäkter överstiger budget något men helårsutfallet förväntas bli enligt budget.

Kostnaderna för den politiska verksamheten (RS, RSAU och revision) uppgår till 1,2 mnkr vilket är
något lägre än budget. De lägre kostnaderna beror främst på att det inte fi nns något utfall avseende
revisionskostnader under de fyra första månaderna. Prognosen för helåret är att RS, RSAU och
revisionen kommer att hålla sig inom budgeterade medel.

Kostnaderna för Ledning uppgår till 1,4 mnkr vilket är något över budget men hel årsutfallet
förväntas bli enligt budget.

Kostnaderna för verksamhetsområde kultur och f ritid understiger budget. Detta beror främst på
periodiseringseffekter. Kostnaderna för de kommande tertialen förväntas bli högre och prognosen
för helåret förväntas bl i 0,7 mnkr högre än budget vilket motsvarar den bedömda intäktsökningen.

Kostnaderna för Regional utveckling uppgår till 15 mnkr vilket överstiger budget. Den främsta
förklaringen till detta är att vi under perioden erhållit slutlig betalning avseende pro jektet East
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West TC. Den del som Region Blekinge betalar vidare till andra partners har budgeterats netto men
utfallet redovisas brutto det vill säga samma belopp redovisas både som intäkt och kostnad. Utfallet
för helåret bedöms överstiga budget med 7,0 m nkr vilket motsvarar intäktsökning en i prognosen.

Trafikverksamhetens kostnader uppgår till 148,8 mnkr vilket understiger budget. Den främsta
förklaringen till detta är periodiseringseffekter. Indexjusteringar enligt avtal kommer senare vilket
gör att kostnaderna ökar jämfört med första delen av året. Båttrafiken ökar i omfattning under
sommarmånaderna och vissa kostnadsdrivande åtgärder är planerade till senare under året. Detta
innebär att utfallet sker senare under året och effekten blir då lägre kos tnader jämfört med budget
i början av året. Det finns i nuläget inga indikationer på att budgeten inte kan hållas. Prognosen för
helåret är att utfallet blir i enlighet med budget.

Kansliets kostnader uppgår till 2,3 mnkr vilket överstiger budget. Den frä msta förklaringen till detta
är att vissa kostnader inte har fördelats ut i verksamheten utan ligger kvar på kansliet.
Helårsutfallet beräknas bli enligt budget.

Uppföljning av finansiella mål

Finansiella mål budget 201 5
Kollektivtrafiken s ka planera s så att en kostnadseffektiv trafik erhålls jämfört med andra län och
genomsnitt för riket. Kostnadstäckningen för länets kollektivtrafik var år 2011 ca
49 %. För riket var kostnadstäckningen ca 50 % (enligt trafikförsörjningsprogrammet).

Alla investering ar so m görs i inventarier, datorer med mera ska finansieras inom den löpande
verksamheten, d.v.s. av internt tillförda medel som motsvaras av resultat och årets avskrivningar
(ingen skuldsättning). Upptagande av lån får ske till trafikinvesteringar enligt förbundsordningen.

Ingen skuldsättning ska ske utöver utnyttjande av checkkredit (vid tillfällig likviditetsbrist enligt
förbundsordningen). Detta gäller exklusive trafikinvesteringar enligt ovan.

Likviditet. Text från budgetpropositionen Utgiftsområde 19 : ”den regionala tillväxtpolitiken
utgör huvuddelen i det nationella uppdraget - Anslaget 1:1 Europeiska regionala
utvecklingsfonden utgör de ekonomiska resurserna för att genomföra politiken”. Region Blekinge
bedriver för närvarande drygt 40 projekt som pr ojektägare eller Lead Partner. Detta innebär en
stor arbetsbelastning på likviditeten på grund av att utbetalning av EU - medel eller Regionala
tillväxt medel sker i efterskott, efter rekvisition av pengar.

Räntekostnader som uppstår är ingen godkänd kostnad utan måste snabbt täckas av Region
Blekinges medlemsintäkter. Ambitionen är att så snabbt som möjligt rekvirera medel löpande för
att minimera räntekostnaden. Användandet av medlemsavgiften för att finansiera
räntekostnaden kan ses som en möjlighet att ök a den externa finansieringen.

Resultat finansiella mål per den 30 april 201 5
Kostnadstäckningen för länets kollektivtrafik var år 2014 47 %. Färskare siffror finns inte i
dagsläget. Resultatet för trafikverksamheten är positivt vilket indikerar att kost nadstäckningen
inte har försämrats jämfört med 2014. Målet är uppnått.

Alla investeringar ska finansieras med internt tillförda medel, d.v.s. resultat plus avskrivningar
(ingen skuldsättning). I delårsbokslutet är internt tillförda medel 17,6 mnkr. Investe ringar är
gjorda med 0,8 mnkr. Målet är uppnått.

Ingen skuldsättning ska ske utöver trafikinvesteringar. Det har ej heller gjorts. Målet är uppnått.

Likviditet och räntekostnader. Den genomsnittliga likviditeten under de fyra första månaderna
har varit 70 mnkr. De räntekostnader som finns är hänförliga till trafikverksamheten. Målet är
uppnått.
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Kraft att vilja. 
Tillsammans är det möjligt. 
 
Vi inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker 

Blekinge i Sverige och Europa. 

Tillsammans med våra medlemmar – Blekinges 

kommuner och landsting – arbetar vi för att göra 

det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka 

i vår region. 

 
 

Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona 

Tel 0455-30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se 

www.regionblekinge.se 
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