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Kommunfullmäktige 

Dagordning 
 
Nr Ärende 

1.  Besked från länsstyrelsen om fyllnadsval i kommunfullmäktige 
2.  Besked från länsstyrelsen om fyllnadsval i kommunfullmäktige 
3.  Information - Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
4.  Information - Räddningstjänsten Västra Blekinge 
5.  Risk- och sårbarhetsanalys 2015 
6.  Resultatuppföljning tertial 1 2015 
7.  Motion om att drogtesta elever på gymnasiet 
8.  Sammanställning av förslag till Karlshamns kommun, oktober 
9.  Sammanställning av kommunfullmäktiges obesvarade motioner 
10.  Inkomna motioner oktober 2015 
11.  Anmälan av delegationsbeslut 
12.  Granskningsrapport 
13.  Handlingar för kännedom, oktober 
14.  Val av nämndemän i Blekinge tingsrätt 
15.  Fyllnadsval av ledamot respektive ersättare i gymnasienämnden - 

Artur Hulu (M) och Magnus Arvidsson (M) 
16.  Fyllnadsval av ersättare i byggnadsnämnden - Stefan 

Sörensson(FP) 
17.  Entledigande från uppdrag som ledamot i gymnasienämnden - 

Anna Wihlstrand (SD) 
18.  Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - 

Marco Paulsson (M) 
19.  Fyllnadsval av ersättare i fritidsnämnden - Mohamed Albuhaisi 

(FP) 
20.  Fyllnadsval av ledamot i Karlshamnsfastigheter AB - Barbro 

Ohlsson (S) 
21.  Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden - Ercument Aktaran 
22.  Fyllnadsval av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen - Ted 

Olander (MP) och Charlott Lorentzen (MP) 
23.  Fyllnadsval av ledamot och ersättare i BUS-nämnden - Rasmus 

Åkesson (MP) och Sofi Wennerberg (MP) 
24.  Fyllnadsval av ledamot och ersättare i tekniska nämnden - Gunnar 

Fastén (MP) och Lennart Larsson (MP) 
25.  Fyllnadsval av ledamot i gymnasienämnden - Charlott Lorentzen 

(MP) 
26.  Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi AB - Mikael Wigermo 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Besked från länsstyrelsen om fyllnadsval i kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med 2015-09-21 till och med 2018-10-14 
Johanna Karlsson (MP) till ny ledamot efter Kim Nordlander (MP) och till ny ersättare efter 
Johanna Karlsson (MP) utses Ahmed Saad (M). 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunkansli 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Besked från länsstyrelsen om fyllnadsval i kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med 2015-09-21 till och med 2018-10-14 Marie 
Brodén (FP) till ny ersättare efter Johan Sandevärn (FP). 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Information - Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
 

Förslag till beslut 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
 
Sammanfattning 
 
Förbundschef Ann-Sofie Ström informerar om förbundets pågående och planerade 
verksamhet. 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Information - Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 

Förslag till beslut 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
 
Sammanfattning 
 
Förbundschef Kenneth Jensen informerar om förbundets pågående och planerade 
verksamhet. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta risk- och sårbarhetsanalysen 2015-2019 för Karlshamns kommun 
 
Sammanfattning 
 
Enligt lagen om extraordinära händelser (SFS 2006:544) med stöd i Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:5) ska kommunen upprätta en sk 
risk -och sårbarhetsanalys. Enligt föreskrifterna ska kommunen senast den 31 oktober 
under det förstakalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige ställa samman och 
rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalysen. Dess innehåll ska 
omfatta beskrivning av kommunen och dess geografiska område, arbetsprocess, 
identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område, identifierat 
kritiskt beroende för kommunens samhällsviktiga verksamhet, risker för kommunen och 
dess geografiska område, sårbarhet och brister i krisberedskap inom kommunen och dess 
geografiska område och behov av åtgärder. 
Rapportering ska göras till länsstyrelsen.   
 
Förslaget till risk- och sårbarhetsanalys har utarbetats i samverkan med kommunens 
förvaltningar och bolag. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 RISK OCH SÅRBARHETSANALYS 2015 orginal.pdf 
 
Beslutet skickas till 
 
Koncernledningsgruppen 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Säkerhetssamordnare Ulf Melander 
 
 
 

-�7�-



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-09-01 Dnr: 2015/3487 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunkansli 
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2015-09-22 203 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Risk- och sårbarhetsanalys 2015 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar 

 
att anta risk- och sårbarhetsanalysen 2015-2019 för Karlshamns kommun 
 
Sammanfattning 
 
Enligt lagen om extraordinära händelser (SFS 2006:544) med stöd i Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:5) ska kommunen upprätta en sk 
risk -och sårbarhetsanalys. Enligt föreskrifterna ska kommunen senast den 31 oktober 
under det förstakalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige ställa samman och  
rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalysen. Dess innehåll ska 
omfatta beskrivning av kommunen och dess geografiska område, arbetsprocess, 
identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område, identifierat 
kritiskt beroende för kommunens samhällsviktiga verksamhet, risker för kommunen och 
dess geografiska område, sårbarhet och brister i krisberedskap inom kommunen och dess 
geografiska område och behov av åtgärder. 
Rapportering ska göras till länsstyrelsen.   
 
Förslaget till risk- och sårbarhetsanalys har utarbetats i samverkan med kommunens 
förvaltningar och bolag. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
1 RISK OCH SÅRBARHETSANALYS 2015 orginal.pdf 
 
Beslutet skickas till 
 
Koncernledningsgruppen 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Säkerhetssamordnare Ulf Melander 
 
Göran Persson Ulf Melander 
Kommundirektör Kris- och säkerhetssamordnare 

-�8�-



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-09-01 Dnr: 2015/3487 

 
 
 

-�9�-



Risk - och sårbarhetsanalys
Karlshamns kommun

2

0

1

5

-�10�-



1 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. BAKGRUND......................................................................................................................2                          

2. SYFTE ...............................................................................................................................2  

3. MÅL.................................................................................................................................2  

4. RAPPORTERING/DEFINITIONER......................................................................................2  

5. BESKRIVNING AV KOMMUNEN.......................................................................................4  

6. ARBETS-/ANALYSPROCESS..............................................................................................5  

6.1 Analysområden...................................................................................................5 

6.2 Risker...................................................................................................................6 

6.3 Sannolikheter......................................................................................................6 

7. KRISLEDNING..................................................................................................................7 

7.1 Krisledningsplan..................................................................................................7 

7.2 Kriskommunikationsplan....................................................................................7 

7.3 Bedömning.........................................................................................................7 

7.4 Krisledningsnämnd.............................................................................................8 

7.5 Krisledningsstab.................................................................................................8 

7.6 Krisledningsorganisation....................................................................................9 

7.7 Larmlista.............................................................................................................9 

7.8 Ett nummer in....................................................................................................9 

7.9 Utbildning..........................................................................................................10 

8. SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET INOM KOMMUNENS GEOGRAFISKA OMRÅDE..........11 

8.1 Samhällssektorer och viktiga samhällsfunktioner..............................................12 

8.2 Identifiering av samhällsviktiga verksamheter i Karlshamns kommun..............13 

9. KRITISKA BEROENDEN FÖR KOMMUNENS SAMHÄLLSVIKTIGA VERKSAMHETER..........15 

10. RISKER FÖR KOMMUNEN OCH KOMMUNENS GEOGRAFISKA ANSVARSOMRÅDE........16 

10.1 Riskbilder (riskkluster) med identifierade och inventerade risker.....................16 

10.1.1 Naturolyckor (enligt FN:s indelning).............................................................16 

10.1.2 Fysiska risker och statiska objekt..................................................................17 

10.1.3 Övriga risker.................................................................................................18 

10.1.4 Yttre hot........................................................................................................19 

11. SÅRBARHETER OCH BRISTER I KRISBEREDSKAP INOM KOMMUNEN OCH DESS  

GEOGRAFISKA OMRÅDE................................................................................................21 

11.1 Krissamordning – organisation/funktion..........................................................21 

11.2 Kommunala övergripande och lokala kris- och handlingsplaner......................21 

11.3 Dricksvatten......................................................................................................21 

11.3.1 Omsorg........................................................................................................22 

11.3.2 Utbildning....................................................................................................22 

11.3.3 Miljö.............................................................................................................23 

11.3.4 Energi och fjärrvärme..................................................................................23 

11.3.5 Räddningstjänst..........................................................................................23 

12. BEHOV AV ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV RISK-  

OCH SÅRBARHETSANALYSENS RESULTAT.....................................................................24 

 

-�11�-



2 
 

1. BAKGRUND 

Enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap (SFS 2006:544) ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som 

kan inträffa i kommunen och hur dessa kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet 

skall värderas och sammanställas i en risk och sårbarhetsanalys. Arbetet ska anpassas till Karlshamns 

kommuns egna behov och förutsättningar och i största möjlighet samordnas och integreras med 

riskanalysarbete som sker i enlighet med annan lagstiftning. 

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala och innebär en 

allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och 

kräver skyndsamma insatser.  

2. SYFTE 

 Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att medvetandegöra och identifiera olika typer av risker 

och samhällsviktig verksamhet för att Karlshamns kommun skall minska sårbarheten i sin verksamhet, 

öka robustheten och inneha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. 

3. MÅL 

Att göra hela organisationen medveten om vilka händelser som kan påverka viktiga verksamheter och 

därmed erhålla en rimlig planering för att förebygga och angripa uppkomna effekter både ur ett 

lednings- och medarbetarperspektiv.  

4. RAPPORTERING/DEFINITIONER 

Rapporteringen ska göras till Länsstyrelsen och regelbundet följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys 

samt bedöma sin generella krisberedskap.  

Rapporteringen av risk- och sårbarhetsanalysen görs i enlighet med utfärdade föreskrifter från 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2015:5) innehållande: 

 Beskrivning av kommunen och dess geografiska område 

 Beskrivning av arbetsprocess och metod 

 Identifiera samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område 

 Identifiera kritiskt beroende för kommunens samhällsviktiga verksamhet 

 Identifiera och analyser risker för kommunen och kommunens geografiska område  

 Beskrivning och identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och 

dess geografiska område 

 Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat 

Med samhällsviktig verksamhet menas en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor: 

 Ett bortfall eller störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande 

händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska 

kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 
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Med kritiskt beroende menas: 

Beroende som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera. Karaktäriseras av 

att ett bortfall eller en störning i levererande verksamheter relativt omgående leder till 

funktionsnedsättningar som kan resultera i att en extra ordinär händelse inträffar. 

Med risk menas: 

En sammanvägning av sannolikheter för att en händelse ska inträffa och om, dess konsekvenser. 
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5. BESKRIVNING AV KOMMUNEN 

Karlshamns kommun har drygt 31 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner. 

Landarealen är drygt 490 kvadratkilometer. Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har 

en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och 

lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i 

Mörrumsån som dragplåster. 

I Karlshamn finns även sedan millenniumskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. 

Högskolan har drygt 3 000 helårsstudenter. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två 

lasarett med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav 

Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.  

Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Karlshamns hamn har sex 

hamnområden med totalt tre kilometer kaj och 750 000 m2 yta. Hamnen är fri från is och tidvatten och 

här finns kapacitet för hantering av alla godstyper och fartygsstorlekar året runt. Från Karlshamn går 

färjelinje till Klaipeda i Litauen.  

Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 

mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil 

från Karlshamn och är länets enda flygplats med reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till 

Stockholm. Flygplatsområdet delas med Blekinge Flygflottilj (F17).  

Under 2014 firades att det var 350 år sedan Bodekull, som Karlshamn hette fram till 1666, fick 

stadsrättigheter. Socialdemokraterna tillsammans med Folkpartiet och Centerpartiet utgör den 

styrande majoriteten i Karlshamns kommun. Förutom centralorten Karlshamn består kommunen även 

av Asarum, Mörrum, Svängsta, Hällaryd, Torarp, Åryd och Ringamåla. En mindre del av tätorten 

Pukavik ligger också i kommunen, men den tätorten ligger till största delen i Sölvesborgs kommun. 
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6. ARBETS-/ANALYSPROCESS 

I Karlshamns kommun har risk- och sårbarhetsanalysen tagits fram under ledning av kommunens 

säkerhetsansvarige/krissamordnare vid kommunledningsförvaltningen. 

Kontaktytor med ansvariga har etablerats i samtliga berörda kommunala förvaltningar, förbund och 

bolag. Kommunen är organiserad i fyra förvaltningar (kommunlednings-, samhällsbyggnads-, omsorgs- 

och utbildningsförvaltning), två förbund med Sölvesborg och Olofströms kommuner 

(Räddningstjänsten i västra Blekinge och Miljöförbundet i västra Blekinge), fyra bolag (Karlshamns 

energi, Karlshamns hamn, Karlshamnsbostäder, Karlshamnsfastigheter) och Västblekinge Miljö AB (ägs 

tillsammans med Sölvesborgs och Olofströms kommuner) 

Företrädarna för respektive verksamhet har god kännedom om sin verksamhet och förståelse för 

arbetet med Risk- och sårbarhetsanalysen. De har varit delaktiga i arbetet med att identifiera och 

analysera sina verksamheters och kommunens samhällsviktiga verksamhet, kritiska beroende och 

risker samt brister i kommunens krisberedskap och dess geografiska ansvarsområde.  

I det kontinuerliga arbetet förs ständiga resonemang kring händelser, konsekvenser och åtgärder (före, 

under och efter). Dvs vilken typ av händelse kan inträffa, vilken konsekvens får händelsen och vilken 

åtgärd kan man vidta för att förebygga en händelse eller dess konsekvens eller vilken åtgärd kan man 

vidta för att underlätta arbetet under/efter för att dämpa och reducera den negativa effekten. Oaktat 

vilken typ av händelse som orsakat en konsekvens så är sannolikt hanteringen av själva konsekvensen 

mest central då händelserna kan vara flera men konsekvenserna identiska. Tex händelsen 

väder/storm, ”träd över elledning” och händelsen terror, ”sprängt ställverk” kan båda få konsekvensen 

strömbortfall. 

6.1 Analysområden 

I arbetet med risk och sårbarhet beaktas effekter av en mer eller mindre sannolik händelses påverkan 

på analysområden nedan beaktats:  

  
Människa 

Människor som bor, besöker eller verkar i kommunen ska 
skyddas mot personskador (fysiska eller psykiska) eller 
dödsfall. 

Miljö Skador på luft, mark, vatten eller djurliv 

Egendom: Skador på egendom 

Samhällets/kommunens 
funktionalitet 

Skador på verksamhet samt funktionalitet avseende lagar, 
regler och demokratiska arbetsprocesser. 
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6.2 Risker 

Avhängigt sannolikheten att en händelse skall inträffa förs resonemang kring respektive 

analysområdes konsekvenser och riskacceptans med begreppen: 

KONSEKVENS 1. Försumbar 2. Lindrig 3. Kännbar 4. Allvarlig 
 

6.3 Sannolikhet 

Vid resonemang kring sannolikheten att en händelse inträffar eller en viss effekt av en händelse 

uppstår har begrepp enligt nedan använts:  

SANNOLIKHET 1.Osannolik 2. Mindre    
sannolik 

3. Möjlig 4. Sannolik 

Mått   Mycket låg           Låg      Måttlig     Hög 

Frekvens  30 år  10 år  1år      1 år <  

 

  

            Sannolikhet  

 
4 

 
Vanlig 
Olycka 

 

   

 
3 
 

 
 
 
 

Olycka med 
Räddnings-
insats. 

  

 
2 

 
 
 
 

 Extraordinär- 
händelse 
 

 

 
1 

 
 
 
 

  Krig 

        1             2            3         4 
                                                                                                      Konsekvens    

 I processen har en kontinuerlig dialog mellan säkerhetsansvarig och företrädarna förts. Arbetet har 

harmoniserat med verksamheternas prioriteringar i Styrel under året. 
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7. KRISLEDNING 

I Karlshamns kommun är en krislednings- och en kompletterade kriskommunikationsplan upprättad i 

syfte att framgångsrikt kunna hantera extraordinära händelser och andra kriser. Utöver dessa 

övergripande dokument finns annan mer verksamhetsspecifik planering och dokumentation för 

krisledning, oönskade händelser och analys, t ex vatten, hamn, energi, omsorg, utbildning mfl.  

7.1 Krisledningsplan 

Karlshamns kommun har en övergripande Krisledningsplan Karlshamns Kommun. Vissa verksamheter 

(t ex Omsorgs- och Samhällsbyggnadsförvaltningen-VA) och bolag (Karlshamns Hamn och Keab) har 

därutöver särskilda kris- och handlingsplaner för att möta oönskade händelser. Revidering av den 

övergripande Krisledningsplanen kommer påbörjas under hösten 2015. 

Krisledningsplanen har till syfte att skapa bättre förutsättningar att hantera en extraordinär händelse 

eller annan kris genom att korta processen från beslut till verkställighet och få ett bättre grepp och 

tillgång den samlade resursen och händelsens utveckling. Planen omfattar mål, verksamheter, ansvar, 

organisation, in-larmning, lokaler mm. Säkerhetsansvarig vid kommunledningsförvaltningen ansvarar 

för att upprätta och uppdatera en aktuell krisledningsplan. 

7.2 Kriskommunikationsplan 

Kommunikationsenheten ansvarar i samverkan med säkerhetsansvarig för att upprätta och uppdatera 

en aktuell kriskommunikationsplan för Karlshamns kommun. Dokumentet är ett komplement till 

krisledningsplanen och beskriver hur kommunikationsarbetet ska ske vid kriser eller extraordinära 

händelser. Kriskommunikationsplanen aktiveras alltid när krisledningsgruppen börjar arbeta eller efter 

beslut av kommundirektören. 

7.3 Bedömning 

Vid bedömning av hur en uppkommen situation eller inträffad händelse ska hanteras ur ett lednings 

och ansvarsperspektiv beaktas följande: 

Normalläge - Krisen hanteras inom ramen för ordinarie verksamhet inom förvaltningar såväl som 

bolag. 

Större händelse - Den uppkomna situationen kräver centrala bedömningar och insatserna kan omfatta 

resursförflyttningar mellan t ex förvaltningar. Delar eller hela Krisledningsstaben aktiveras och 

krisledningsnämndens ordförande informeras. 

Extraordinär händelse - Krisledningsstaben aktiveras, Krisledningsnämnden ÄR informerad och kan vid 

behov träda in. 
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Vid bedömning av vem som skall göra vad utgår krisledningen från de tre grundprinciperna: 

Ansvarsprincipen - innebär att den som har ansvar för verksamheten under normala förhållanden 

också har det under en krissituation. 

Likhetsprincipen - innebär att verksamhetens organisation och lokalisering under normala förhållanden 

ska fungera på liknande sätt under krissituationer. 

Närhetsprincipen - innebär att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast 

berörda och ansvariga. 

7.4 Krisledningsnämnd 

Utgörs av Kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare enligt särskild arbetsordning. Nämnden får fatta 

beslut att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller 

landstinget i den utsträckning som är nödvändiga med hänsyn till den extra ordinära händelsens 

omfattning och art. Ordföranden bedömer när nämnden skall träda i funktion. 

7.5 Krisledningsstab 

Krisledningsstaben leds och sammankallas av kommundirektören. Kommundirektören ersätts av 

säkerhetsansvarig. Staben utgörs av centrala chefer (tjänstemän) med kunskap och mandat från 

respektive verksamheten. Till gruppen adjungeras chefer och tjänstemän från hela verksamheten eller 

andra experter avhängigt behov grundade i händelsens art och utveckling.  
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7.6 Krisledningsorganisation

”K ort process från beslut till verkställighet < ”:

C hef
Omsorgs -
förvaltningen

C hef
Samhälls -
byggnads
förvaltningen

C hef
Utbildnings -
förvaltning

C hef
Administrativa
avdelningen:
Kommunikation,
IT, d okumentation

Säkerhetschef

VERKSAMHETENS TOTALA RESURS FRI VI LLIGORGANISATION ER

7.7 Larmlista

Kommunikationsenheten har i uppdrag att uppdatera kontakt lista på berörda befattningshavare i
krisledningsplanen och tillse att ansvariga har tillgång till den.

7.8 Ett nummer in

Karlshamns kommun har inlett ett arbete med ”ett nummer” in till kommunen efter växelns stängning
i syfte att underlätta för företrädesvis andra myndigheter och beroende verksamheter externt - och
internt att få rätt hjälp av kommunens etablerade jourverksamhet. Etablerade journummer tillgängliga
för allmänheten (via hemsidan) och Sosab kommer inte berör as.

STABSCHEF -

Kommundirektör

I

KRISLEDNINGSNÄMND
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7.9 Utbildning 

Kommunens målsättning är att samtliga funktioner i krisledningsorganisationen ska vara väl medvetna 

om sin uppgift och avgränsningar. Berörda informeras och utbildas kontinuerligt både under spontana 

förhållande som vid mer omfattande och strukturerade tillfällen.  

Särskilt viktigt är utbildnings-/upplysningsinsatser i samband med ny mandatperiod. 

För att på sikt få med alla ”nivåer” i det kontinuerliga analysarbetet och medvetandegöra risker och 

dess eventuella konsekvenser vilka kan drabba verksamheten, strävar organisationen mot att alla ska 

få upplysning avhängigt sitt uppdrag i syfte att bidra till helheten.  
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8. SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET INOM KOMMUNENS GEOGRAFISKA OMRÅDE 

Ur ett krisberedskapsperspektiv avses med samhällsviktiga verksamheter de verksamheter, 

anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för upprätthållandet 

av viktiga samhällsfunktioner.  

Samhällsviktig verksamhet uppfyller minst ett av följande villkor: 

• Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande 

händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 

• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska 

kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

Samhällsviktiga verksamheter kan vara av nationell, regional eller lokal karaktär beroende på vilka 

konsekvenser dess bortfall får. Vilka verksamheter som klassas som samhällsviktiga kan förändras med 

tiden, dels eftersom olika verksamheter har olika betydelse beroende på krisens art, dels för att 

förutsättningarna förändras över tid.  

 

  

Vattentornet i Asarum 

Karlshamns Kraftverk 

-�21�-

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL7VhNLt5McCFcjcLAod0qQLrw&url=http://www.stigt.se/Album/album/Karlshamn/Vattentorn/slides/16.html&bvm=bv.102022582,d.bGg&psig=AFQjCNEP7Uyz2gSeCsg2Q0rb509T-1pYjQ&ust=1441712953904444
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMiS3_7t5McCFQXWLAod1MIKtA&url=https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlshamnsverket&bvm=bv.102022582,d.bGg&psig=AFQjCNGt9yzmN1_OsAkqCcxcuPITEnOgNA&ust=1441713096672578


12 
 

8.1 Samhällssektorer och viktiga samhällsfunktioner 

Enligt MSB kan merparten av den samhällsviktiga verksamheten inrymmas inom ett antal viktiga 

samhällsfunktioner som i sin tur finns inom elva olika samhällssektorer. 

Samhällssektor Viktiga samhällsfunktioner 

1. Energiförsörjning Produktion av el, distribution av el, produktion och 
distribution av bränsle och drivmedel m.m. 

2. Finansiella tjänster Betalningar, tillgång till kontanter, centrala 
betalningssystem, värdepappershandel m.m. 

3. Handel och industri Bygg- och entreprenadverksamhet, detaljhandel, 
tillverkningsindustri m.m. 

4. Hälso- och sjukvård 
samt omsorg 

Akutsjukvård, läkemedels- och materielförsörjning, 
omsorg om barn, funktionshindrade och äldre, 
primärvård, psykiatri, socialtjänst, smittskydd för djur och 
människor m.m. 

5. Information och 
kommunikation 

Telefoni (mobil och fast), internet, radiokommunikation, 
distribution av post, produktion och distribution av 
dagstidningar, webbaserad information, sociala medier 
m.m. 

6. Kommunalteknisk 
försörjning 

Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, renhållning, 
väghållning m.m. 

7. Livsmedel Distribution av livsmedel, primärproduktion av livsmedel, 
kontroll av livsmedel, tillverkning av livsmedel m.m. 

8. Offentlig förvaltning Lokal ledning, regional ledning, nationell ledning, 
begravningsverksamhet, diplomatisk och konsulär 
verksamhet m.m. 

9. Skydd och säkerhet Domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, 
kriminalvård, kustbevakning, polis, räddningstjänst, 
alarmeringstjänst, tullkontroll, gränsskydd och 
immigrationskontroll, bevaknings- och 
säkerhetsverksamhet m.m. 

10. Socialförsäkringar Allmänna pensionssystemet, sjuk- och 
arbetslöshetsförsäkringen m.m. 

11. Transporter Flygtransporter, järnvägstransporter, sjötransporter, 
vägtransporter, kollektivtrafik m.m. 
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8.2 Identifiering av samhällsviktiga verksamheter i Karlshamns kommun 

I händelse av en kris är det viktigt att i förväg ha definierat samhällsviktiga verksamheter och kritisk 

infrastruktur, dels för att kunna prioritera rätt i en krissituation, dels för att redan i förväg kunna stärka 

dessa verksamheters motståndskraft vid vissa situationer.  

Kategori (samhällssektor)  Kommunal verksamhet Extern Verksamhet 

1. Energiförsörjning  Karlshamns Energi 
el/fjärrvärme, 
produktion/distribution, 
se särskild 
riskanalys/krisplan 

 Karlshamns Hamn  
(Bl a lastning/ 
lossning/lagring av 
olje/gas), se särskild 
riskanalys. 

 3 externa el 
distributörer/producenter 

 Elproduktion 
(Karlshamnsverket, 
Nordiskt topp-
/reservkraftverk, E-on) 

 Flera bensinstationer 
även utanför centralort 

  

2. Finansiella tjänster  Interna  och externa in-
/utbetalningar från 
förvaltningar och bolag 
(t ex fakturor, löner, 
ekonomiskt bistånd) 

 >5 fysiskt etablerade 
banker, försäkringsbolag 
och uttagsautomater, 
även utanför centralort.  

3. Handel och industri   Flera större industrier (se 
särskild riskanalys 
geografiska området) 

 Flera industriområden 
med mindre och 
medelstora företag, även 
utanför centralort. 

4. Hälso- och sjukvård 
samt omsorg 

 Omsorgsförvaltningen 
- 9 särskilda boende 

(357 lägenheter)) 
- 7 hemtjänst-

enheter 
- Stöd och service 

(14 gruppbostäder) 
- Utredning och 

beslut 

 Utbildnings- 
Förvaltningen 
- 23 Förskolor 
- 13 Grundskolor 

 
 

 1 Sjukhus 

 2 Vårdcentraler 

 Psykiatrisk mottagning 

 Apotek 

 2 Friskolor för-
/grundskola. 

 

5. Information och 
kommunikation 

 Karlshamns Energi 
(bredband) 

 2 Lokaltidnings-
redaktioner 

 Postterminal 
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 Samhällsbyggnads-
förvaltningen 
- Posthantering 

 Kommunlednings-
förvaltningen 
- Tele/IT, 

kommunikation 
 

 Tele-/internet-
leverantörer 

 SR lokalradio 
verksamhetsområde 

6. Kommunalteknisk 
försörjning 

 Samhällsbyggnads- 
förvaltningen 
- Dricksvatten 
- Dagvatten/avlopp 
- Gatu/väghållning 

 Väst Blekinge miljö 
             -Renhållning 
 

 

7. Livsmedel  Tillagningskök 

 Livsmedelskontroller, 
Miljöförbundet  
Blekinge väst 

 Flera större 
livsmedelsbutiker även 
utanför centralort. 

 Primärproduktion av kött, 
spannmål, 
mejeriprodukter, frukt, 
grönsaker mm (ej 
inventerad) 

8. Offentlig förvaltning  Krisledningsstab  

9. Skydd och säkerhet  Räddningstjänst 
 
 

 Polisstation 

 Tingsrätt 

 Tullkammare 

10. Socialförsäkring  Omsorgsförvaltningen  Försäkringskassan 

11. Transporter  Karlshamns hamn  2 Järnvägsstationer 

 Järnväg (Malmö-
Karlskrona) 

 E 22 

 Rv 29 

 Blekingetrafiken 
 

 

 

 

 

 

 

-�24�-



15 
 

9. KRITISKA BEROENDE FÖR KOMMUNENS SAMHÄLLSVIKTIGA VERKSAMHET 

Kritiska beroende kan betraktas som sårbarheter som varje verksamhet bör känna till och kunna 

hantera. Kritiska beroende återfinns hos de flesta samhällsviktiga verksamheter i Karlshamns 

kommunen inom följande områden:  

 Infrastruktur 

Vattenledningssystem, elförsörjning, elektronisk kommunikation, nätanläggningar, strategiskt 

viktiga transportleder, lokaler mm. 

 

 Verksamhetsnära system 

It-, drift- och övervakningssystem mm. 

 

 Personal 

Rätt kompetens, tillgänglig och välmående, t ex verksamhetsjourer i identifierad samhällsviktig 

verksamhet, nyckelpersoner, experter och krisledning m fl. 

 

 Information 

Inhämta-, sammanställa- och dela vald information internt/externt. Leverera lägesbild 

lokalt/regionalt mm.  

 

 Kapital, varor, tjänster 

T ex: Tillgång till leveranser, reservdelar, kemikalier, analyser, extern expertis, support och 

materiel. 

 

 Övrigt 

 

Generellt är representationen i kommunens övergripande arbete med Risk- och sårbarhetsanalysen 

fullt ut överens om att trygg och säker tillgången till vatten och el är en förutsättning för samtliga 

identifierade samhällsviktiga verksamheter i kommunen. Även tillgång till personal avseende numerär, 

rätt kompetens och välmående är en självklarhet och avgörande för att driva den samhällsviktiga 

verksamheten såväl under ”normala” omständigheter som i kris. 

Varje enskild samhällsviktig verksamhet har god kunskap om sitt ansvarsområdes sårbarheter, men 

kan ibland sakna en central samordnings funktion för att lyfta identifierade risker. En sådan 

samordningsfunktion kan bl a meddela den identifierade risken till andra verksamheter för att 

konstatera eventuell påverkan på dessa samt strategiskt och operativt verka för en lösning. 
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10.  RISKER FÖR KOMMUNENS OCH KOMMUNENS GEOGRAFISKA   

ANSVARSOMRÅDE 

 

10.1 Riskbilder (Riskkluster) med identifierade och inventerade risker 

Inventering och identifiering är gjord med hjälp av bland annat dokumentation och dialog med MSB, 

Länsstyrelsen, Polisen och Räddningstjänsten i västra Blekinge, ”Riskanalys för det geografiska området 

Karlshamns Kommun”.  

10.1.1 Naturolyckor (enligt FNs indelning) 

o Geologiska  

Geologiska olyckor utgörs t ex av jordbävningar, tsunamis, vulkanutbrott, jordskred, stenras, 

laviner och slamström. 

 

Under de senaste 100 åren har stora skred blivit vanligare, vilket troligtvis beror på att den 

naturliga jämvikten har rubbats genom människans ingrepp i naturen samt klimatförändringar. 

I Sverige inträffar skred som omfattar mer än en hektar i genomsnitt vartannat till vart tredje 

år.  

 

Karlshamn bedöms inte som någon högriskkommun. Risken bör bedömas särskilt vid 

planarbete vid nedanstående områden. 

 

 Dalgångar söder om högsta kustlinjen företrädesvis utmed Mieån (ink Karlshamns 

innerhamn) och Mörrumsån. 

 

o Hydrometerologiska (storm, översvämning, skogsbrand ) 

 

 Översvämningsområden 

 

Med översvämning menas att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, 

vattendrag eller hav. Företrädesvis utgör vattendrag och platser nedan en potentiell 

översvämningsrisk i Karlshamns kommun 

 

- Mörrumsån (översvämningskarterad, GIS) 

Inga konstaterade samhällsviktiga verksamheter berörs direkt. 

- Mieån (ej översvämningskarterad) 

Karlshamns kommuns råvattentäkt ingår i vattensystemet och 

översvämningar kan påverka vattenförsörjningen. 

- Omedelbart norr E22-Rv 29 (Skyfallskartering, GIS) 

- Omedelbart söder E22-Rv 29, Järnvägen (Skyfallskartering, GIS)  
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 Skogs- och gräsbrand 

 

Den sammantagna riskbilden styrs av både väderförhållandena och vegetationen. Det 

förebyggande skyddet måste därför anpassas lokalt efter aktuell riskbild avseende tid 

och omgivning. Ett verktyg som kan användas för att få en uppfattning om aktuell 

brandrisk är de brandriskprognoser som SMHI tar fram åt MSB. Säsongen för 

information om gräsbrand varar normalt 1 februari - 1 juni och för skogsbrand 10 april 

- 31 augusti.  

Systemet är normalt tillgängligt under perioden 1 februari - 1 oktober 

 

o Biologiska (smittor) 

Exempel på epidemier, smittsamma djur- och växtsjukdomar, angrepp av skadeinsekter.  

För personal/människor är generella hygienmöjligheter- och föreskrifter samt förhållningssätt 

till varandra i kombination med omvärldsbevakning av eventuell spridning centralt för att 

undvika och minska smitta vid utbrott.  

Specifik risk för Karlshamns kommuns vattenproduktion är: 

 Algblomning med toxinproduktion 

 Smittförande avloppsvatten i recipienten 

 Smittsam sjukdom i vatten (särskilt sommartid när människor badar, mänskliga 

faktorn) 

10.1.2 Fysiska risker -statiska objekt 

Fysiska risker omfattar objekt i Karlshamns kommun enligt nedan, där olycksrisken kan bindas 

geografiskt och även kan drabba personer som själva inte har anknytning till olyckan eller kan påverka 

händelseförloppet. Anläggningarna är klassade som ”anläggningar med farlig verksamhet” enligt Lagen 

om skydd mot olyckor 2 kap 4§.  

o Anläggningar med farlig verksamhet 

  

 Södra Cell, Mörrum 

 E.ON Gas Sverige AB, Karlshamn  

 E.ON Gasturbiner Sverige AB, Karlshamn 

 Karlshamn Kraft AB, Karlshamn 

 Preem Petrolium AB, Karlshamn 

 Karlshamns Hamn AB, Karlshamn 

 Aarhus Karlshamn AB, Karlshamn 

 Castellet Bruk, Karlshamn 
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o Gasdepåer 

 E.ON Gas Sverige AB, Svängsta 

 E.ON Biogasmack, Asarum 

 Väst Blekinge Miljö AB, Mörrum 

 

o Bensinstationer 

 Karlshamns Kommun 13 stycken  

 

o Ammoniakanläggningar 

 Jössarinken, Mörrum 

 Väggarinken, Karlshamn 

 

o Upplag av explosiva ämnen (tillstånd) 

 NCC Roads AB, Karlshamn (Sternö) 

 

10.1.3 Övriga risker 

o Transport av farligt gods 

Antalet farligt godstransporter på väg och järnväg i Karlshamns kommun kan inte exakt 

preciseras. Ett stort antal transporter passerar genom kommunen. Mottagare av farligt gods 

transporter i kommunen är företrädesvis de stora industrierna (se anläggningar med farlig 

verksamhet). En farligtgodsled utgör en betydande risk för dess omgivning avseende både 

människor och miljö. Frekventa transportleder för farligt gods i Karlshamns kommun är 

följande: 

 E22 

 Rv 29 

 Oljehamnsvägen 

 Hinseleden 

 Munkahusvägen 

 Oxhagavägen 

 Byggesvägen 

 Järnväg-Kustbanan 

Företrädesvis anländer farligt gods på järnväg från väster och rangeras från 

Karlshamns station ut till berörda industrier. Olycksrisken under transport på 

kustbanan är mycket låg och ökar i samband med rangering i  stadsbebyggelse i 

kombination med annan trafik i plankorsningar. Olycksriskerna är kollisioner, 

urspårning och brand. 
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o O ljepåslag

Östersjön är ett hårt trafikerat hav och cirka 2 000 fartyg beräknas förflytta sig på Östersjön vid varje
givet tillfälle, vilket ger runt 3500 - 5000 fartyg per månad. Den generella last - och containertrafiken
beräknas öka med 64 % fram till 2020 och volym transporterad olja beräknas öka med 64 % fram till
2030. Med en ökad trafik ökar även sannolikheten för olyck or och efterföljande utsl äpp. (Se nedan
illustration avseende fartygstrafik.)

Karlshamns kommun har en lång skyddsvärd kust och omfattande skärgård. Dess närhet till Östersjöns
vältrafikerade transportkorridor ställer krav på kommunens förmåga att hantera konsekvenserna av
ett oljepåslag. Konsekvenserna kan bli omfattande och långtgående på både eko logiska, sociala och
ekonomiska värden. Särskild oljeskyddsplan är upprättad i samverkan med grannkommunerna.
Revidering av planen kommer att påbörjas under hösten 2015.

10.1.4 Yttre hot

o Terror och antagonistiska hot (brott)

Nationellt nivå tre, ”förhöjt hot”, på en femgradig skala avseende terrorism. Beslutet
fattas av Säkerhetspolisen baserat på underlag från Nationellt centrum för
terrorhotbedömning. Den ändrade nivån beror inte på ett omedelbart hot utan
baserades på underrättelser om ökad aktivitet inom vissa miljöer i och riktad mot
Sverige.

Inga specifika hot mot eller i Karlshamns Kommun kan konstateras. Generellt och ur ett
nationellt perspektiv bör Karlshamns Kommun utveckla kunskapen till tidig upptäckt av
radikala individer eller grupperingar.
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o Informationssamhällets hot 

 

Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess konfidentialitet, 

riktighet och tillgänglighet. Det gäller såväl hos enskilda som hos  

organisationer, både i näringslivet och i offentlig verksamhet. Informationssäkerhet omfattar 

därför hela samhället, och är en angelägenhet för alla. 

En tydlig ökning av incidenter såsom dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod kan 

konstateras. Bakomliggande aktörer utgörs av enskilda individer, men också i form av 

organiserad brottslighet, terrorister och statsmakter. 

För att uppnå en god informationssäkerhet i samhället krävs att man särskilt beaktar följande 

viktiga aspekter: 

 

• Helhetssyn, genom överblick och samordning 

• Standardisering, genom att tillämpa tidigare erfarenheter och samlad kompetens 

• Kompetens och medvetenhet, måste utvecklas för att nå effekt 

• Samverkan med alla viktiga aktörer i sammanhanget 

• Resurser måste anslås för att åstadkomma önskad nivå 

• Regelverk behövs för skapa tydlighet och ställa rättmätiga krav 

 

Karlshamns Kommuns säkerhet avseende teknisk (fysisk) IT struktur får anses god. Vad gäller 

användarens förhållningssätt till och användande av teknisk utrustning och hjälpmedel bör en 

riktlinje upprättas och kontinuerligt uppdateras. 

 

En översyn av kommunens informationshantering kommer att påbörjas under hösten/vintern 

2015-2016. 

 

o Radioaktivt nedfall 

Vid en kärnkraftsolycka varierar sammansättningen starkt beroende på reaktorns och olyckans 

typ, såväl som tidsförlopp, väder (vind/nederbörd) och en mängd andra faktorer. I Sverige finns 

tre aktiva kärnkraftverk, Ringhals, Oskarshamn och Forsmark. Det direkta avståndet 

(fågelvägen) till Karlshamn är ca 200, 160 respektive 500 kilometer. All kärnkraft är kritiskt 

beroende av ström för att kunna kyla reaktorhärden. 

 

o Höjd beredskap (krig) 

            Fn Nationell Grundberedskap (Försvarsmakten). 
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11.  SÅRBARHETER OCH BRISTER I KRISBEREDSKAP INOM KOMMUNEN  

 OCH DESS GEOGRAFISKA OMRÅDE 

Generellt har Karlshamns kommun goda förutsättningar att minimera konsekvenserna av en 

oförutsedd händelse som kan påverka dess samhällsviktiga verksamhet. Både den politiska och 

verkställande ambitionen är hög när det gäller att ha en god beredskap för dessa händelser. 

Diskussioner i olika forum, information/utbildning och uppdatering av relevant dokumentation både på 

det lokala och övergripande planet sker kontinuerligt i syfte att forma en robust kommunal 

verksamhet. 

11.1 Krissamordning, organisation/funktion 

Under 2014 beslutade Karlshamns kommun att ansvaret för krisberedskapen ska inrättas inom 

kommunen och inte som tidigare hos Räddningstjänsten i västra Blekinge. Detta resulterade i att 

kommunen under hösten 2014 rekryterade en funktion med övergripande säkerhetsansvar och 

specifikt kris-/beredskapsansvar. Ansvaret överfördes till kommunen och funktionen tillträddes 1 

januari 2015. Funktionens arbetsbeskrivning är föredragen i koncernledningsgruppen. 

Denna organisatoriska förändring och funktionstillsättning har i grunden som målsättning att höja 

kommunens medvetenhet och förmåga avseende säkerhet och krisberedskap. Sannolikt innebär en 

omorganisation och ny funktionstillsättning en temporär sårbarhet avseende organisationens 

krisberedskap innan specifik kunskap tillgodogjorts och rätt kontakter etablerats. Arbetet kommer 

även att omfatta översyn av krisberedskaps- och handlingsplaner i sin helhet.  

11.2 Kommunala övergripande och lokala kris- och handlingsplaner 

Flera av kommunens övergripande och lokala kris- och handlingsplaner är i behov av uppdatering samt 

kontinuerlig revidering. Generellt får en inaktuell dokumentation i syfte att skydda viktig verksamhet 

anses utgöra en sårbarhet. 

11.3 Dricksvatten 

Karlshamns kommun har idag en råvattentäkt (ytvatten-Långasjön) varifrån man producerar och 

distribuerar hela kommunens behov av vatten. Råvattnet, direkt anslutet vattenverk eller rörnätet kan 

av flera sannolika händelser påverkas så vattenproduktionen uteblir eller kraftigt begränsas. 

Händelserna kan utgöras av ett flertal faktor bl a: 

 Torka 

 Skyfall-översvämning (förorening och/eller mobilitet av existerande förorening) 

 Algblomning (toxinproduktion) 

 Olycka uppströms 

 Smitta 

 Sabotage 

 Haveri utan sabotage 

 Övrigt 

  

-�31�-



22 
 

Under sommaren och hösten 2013 var grundvattennivåerna i Blekinge och Kronoberg mycket låga. 

Mieån rinner från sjön Mien i Kronoberg och utgör Långasjöns största tillflöde. Mien var vid tiden i 

stora delar torrlagd närmast land. Vid tillfället gjordes avvikelser från tappningsbestämmelserna 

(miljöbalken 11 kap 16§) med hänvisning till nödsituation dvs risk för utebliven vattenproduktion 

med allt vad det innebär för ca 28 000 abonnenter och en mängd samhällsviktiga verksamheter. 

 

Nedan följer exempel på reaktioner från flera kommunala- samhällsviktiga verksamheter vid 

utebliven vattenförsörjning: 

11.3.1 Omsorg 

Redan på mycket kort sikt uppstår omedelbara konsekvenser inom vård och omsorgsverksamheten, 

t ex: 

”Vi kan inte tvätta brukarna, deras kläder eller sängkläder 

Vi kan inte besöka WC 

Vi kan inte dricka eller laga mat, mellanmål, kaffe 

Vi kan inte följa hygienföreskrifter 

Vi kan inte göra medicinska insatser så som omläggningar, medicinintag mm 

Vätskebrist=svag och dålig, i värsta fall uttorkad, brukarna kan bli uttorkade på några dagar.” 

11.3.2 Utbildning 

”Vatten är det största beroendet och begränsad vattentillgång har sannolikt störst påverkan på 

våra verksamheter. Försörjningen av el och vatten ger stora konsekvenser för verksamheterna vid 

bortfall/begränsad tillgång. Övriga beroenden kan vara besvärliga men är mer av mindre art och är 

lättare att hantera”. 

  

Långasjönäs badplats 
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11.3.3 Miljö 

”Personalen förhindras att utföra annat arbete då vi blir överbelastade i vattenfrågan-

konsekvensen blir omprioritering av ordinarie verksamhet.” 

”Låg bemanning på grund av egen eller anhörigs sjukdom-möjligheten att ge råd och information 

om hur kommun, enskild eller verksamhetsutövare ska förhålla sig till krisen minskar. Kan resultera 

i högre andel personskador” 

11.3.4 Energi och fjärrvärme 

”Påverkas ej initialt, men över tid behöver vårt system fyllas med ca 10 kbm/månad för att hålla 

tryck. Utan rätt tryckhållning stannar nätet” 

11.3.5 Räddningstjänst 

”Släckvatten ska helst vara renat då tekniken annars kan äventyras på sikt och förhindra 

släckningsarbetet vid t ex brand” 
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12.  BEHOV AV ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV RISK- OCH SÅRBARHETSANALYSENS 

RESULTAT 

 
  Inventera och revidera kommunens övergripande och verksamhetsinriktade kris- och 

handlingsplaner samt digitalisera och öka tillgängligheten av dessa för berörda 

medarbetare. Krissamordningsfunktionen ska utgöra en tydlig kontakt yta för samtliga 

verksamheter i syfte att ”hålla ihop” det förebyggande och operativa krisarbetet samt skapa 

uthållighet och kontinuitet. 

 

  Möjliggöra kontinuerlig, adekvat och kostnadseffektiv utbildning för berörda på olika 

nivåer. 

 

 Öka förståelsen och kunskapen för alla berörda avseende dricksvattenfrågan och behovet 

av reservvattentäkt i Karlshamns kommun.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna nämndernas resultatrapporter för tertial 1 2015 
 
Härutöver beslutar kommunstyrelsen  
 
att godkänna kommunstyrelsens resultatrapport tertial 1 2015 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kompass Karlshamn ska nämnderna redovisa utveckling och resultat inom sin verksamhet 
efter tertial 1.  
 
Samtliga nämnder har lämnat resultatrapporter för januari till april 2015 
 
Att godkänna nämndernas redovisningar 
 
Beslutsunderlag 
 

 

 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
 
 
 

REV- Resultatrapport FN tertial 1 2015 
Rev resultatrapport TN tertial 1 2015 
Resultatrapport BUS tertial 1 2015 
BN Resultatrapport Tertial 1 2015 Nämnd 
Resultatrapport ON maj 15 
Resultatrapport SOCN maj 15 
Resultatrapport GY jan-april 2015 
Resultatrapport KN 2015-07-08 
KS Resultatrapport jan-april 2015 2 

-�35�-



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-07-01 Dnr: 2015/3036 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 

 
 

Resultatuppföljning tertial 1 2015 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Att godkänna nämndernas resultatrapporter för tertial 1 2015 
 
Härutöver beslutar kommunstyrelsen  
Att godkänna kommunstyrelsens resultatrapport tertial 1 2015 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kompass Karlshamn ska nämnderna redovisa utveckling och resultat inom sin verksamhet 
efter tertial 1.  

 
Samtliga nämnder har lämnat resultatrapporter för januari till april 2015 
 
 

Beslutsunderlag 
 
 
 
 
Bilagor 
 
 
 
 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-07-01 Dnr: 2015/3036 

 
 
1 REV- Resultatrapport FN tertial 1 2015 
2 Rev resultatrapport TN tertial 1 2015 
3 Resultatrapport BUS tertial 1 2015 
4 BN Resultatrapport Tertial 1 2015 Nämnd 
5 Resultatrapport ON maj 15 
6 Resultatrapport SOCN maj 15 
7 Resultatrapport GY jan-april 2015 
8 Resultatrapport KN 2015-07-08 
9 KS Resultatrapport jan-april 2015 2 
 

-�37�-



 

Resultatrapport    
 
Period: 
2015-01-01—2015-04-30 

Nämnd: 
Fritidsnämnden 

Förvaltning: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Andreas Saleskog 

Förvaltningschef: 
Tf Thomas Andersson 

 
 

Sammanfattande kommentar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 
 
Under 2015 sker en revidering av Framtidsforum, som togs fram och presenterades 
2009 och reviderades 2011.  
 
En revidering av Framtidsforum ska påbörjas där fritidsenheten tillsammans med 
föreningslivet sammanställer en handlingsplan för kommunens utveckling av idrotts- 
och fritidsanläggningar.  
 
Detta sker med föreningsmöten indelade i verksamhetsgrupper och beräknas vara 
klart i oktober 2015. Föreningsmötena är till för att skapa en dialog och förståelse om 
varandras verksamheter samt att få ett perspektiv på framtida verksamhetsbehov. För 
delaktighet är det av stor vikt att föreningar kommer på våra möten och presenterar 
sina verksamhetsplaner/framtidsbehov.  
  
Projektet Träningshall Jössarinken, Jössaområdet i Mörrum, prioriteras. Fortsättning 
av arbetet med betongpisten, kanslibyggnad vid Jössastigen samt detaljplanarbetet i 
samband med uppförandet av en ny träningshall. Nämnden följer och påverkar 
processen med detaljplanen för Jössaslätt. 
 
Fastighetsenheten utvärderar olika byggnationer samt konsekvensbeskriver detta 
både ekonomiskt, verksamhetsbaserat samt underhållsmässigt 2015. 
 
Fritidsenheten håller berörda föreningar informerade fortlöpande under 2015.  
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Utmaning 1 
Revidering Framtidsforum 
 

Så hanterar vi utmaningen  
 
Föreningsmöten indelade i verksamhetsgrupper, 
klart oktober-2015. 
Föreningsmötena är till för att skapa en dialog om 
förståelse om varandras verksamheter samt att få 
ett perspektiv på framtida verksamhetsbehov. 
 
Att föreningar kommer på våra möten, samt får 
vara delaktiga med sina 
verksamhetsplaner/framtidsbehov. 
Genomfört oktober-2015. 
 

Utmaning 2 
Jössarinken 
 

Så hanterar vi utmaningen  
 
Följer och påverkar processen med detaljplanen 
för Jössaslätt, klart-2015. 
 
Fastighetsenheten utvärderar olika byggnationer 
samt konsekvensbeskriver detta både ekonomiskt, 
verksamhetsbaserat samt underhållsmässigt, klart 
2015. 
 
Fritidsenheten håller berörda föreningar 
informerade fortlöpande, utförs kontinuerligt 
under 2015.  
 

Nämndens framgångar  
 

Föreningsmötena har skapat en positiv samsyn och öppenhet inför framtida 
handlingsplaner för respektive verksamhetsgrupp. 
 
Avseende Jössarinken, få ändamålsenlig detaljplan samt nybyggnation, för framtida 
kommunala verksamhetsutvecklingar. 
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Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

I bilaga redovisas periodens avvikelse samt prognos för helår.  
 

Fritidsnämndens periodavvikelse för januari-april 2015 är +1 835 tkr. 
Helårsavvikelsen prognostiseras till 0. 
 
Personalkostnadsavvikelsen är +304 tkr för perioden januari- april 2015 och 
helårsavvikelsen prognostiseras till 0. 
 
Kommentarer till avvikelser 
Nämnden har höga kostnader för ers. förlorad arbetsförtjänst då ett högre 
eftersläpande belopp betalats ut. 
Parkenheten har låga intäkter för perioden då säsongarbetet inte startat upp i stor 
omfattning. Låga kostnader för perioden för säsongsbetonat arbete såsom 
gräsklippning mm. 
Parkmaskiner har låga intäkter för perioden då säsongarbetet inte startat upp i stor 
omfattning. 
Naturområden har låga kostnader för perioden då säsongen inte startat upp. 
Fritidsadministrationen har negativ avvikelse p.g.a. personalrekrytering fritidschef. 
Låga kostnader för anläggning för utomhusidrott, säsongsbetonat. 
Lägre personalkostnader för badanläggningar än budgeterat. Kostnaderna ökar under 
sommaren då vikarier. 
Tilläggsanslag på 400 tkr avsett för skärgårdsskötsel. Säsongen har inte kommit igång 
än. 
Positiv avvikelse på föreningsbidrag. 
 
Investeringsredovisning 
Fritidsnämnden har under januari-april förbrukat -3 677 tkr av -24 499 tkr. Inkl Ö/U 
hantering. 
Nämndens prognostiserade helårsavvikelse är -0 tkr. 
 

 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 

Fritidsnämnden har i dagsläget en budget i balans 
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Förutsättningar att nå KF mål   
 

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

Relevant 
verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna 
känner sig trygga 

Nämndmål: 
Kommuninvånare och besökare känner sig trygga i 
nämndens parker och anläggningar 
 

Indikatorer 
Säkra parker och 
anläggningar 
 
Kommuninvånare och 
besökare är 
trygga/mycket trygga med 
sin upplevelse 

Målnivå: 
De beslutade säkerhetskontrollerna är utförda: Pågår 
 
 
Park: Sker senare under året 
Fritid: Enkätundersökning med trygghetsperspektiv på 
Väggahallen är utförd och kan redovisas vid nästa 
uppföljning. 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
Samplanering TN + FN vid enkätundersökning: Sker senare under året 
Använd SCB:s enkät eller motsvarande egen enkät: SKLs enkät ska användas som 
grund 
Park – utveckla kontrollerna för naturbaden: Checklista har tagits fram 
Fritid – återrapportering av utförda kontroller till nämnden: Kontroller pågår och 
kommer att sammanställas till nästa uppföljning. 
Uppdaterad gränsdragningslista, kravspecifikation för interna tjänster: Pågår 
 
 

Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
 

Relevant 
verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna ges 
utifrån sina 
förutsättningar, lika 
möjligheter och 
rättigheter att vara 
delaktiga i samhället 

Nämndmål: 
Delaktighet i samhället inom fritidsnämndens område 
 

Indikatorer 
Har och använder 
checklista för 
tillgänglighet 
 
Upplevelse från olika 
grupper 
 

Målnivå: 
Park: Ska tas fram under året 
 
 
Mäts genom enkät 2015. Park: Pågår 
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Prioriterade insatser/aktiviteter 
Hämta in synpunkter från olika grupper vid planering av ny- eller ombyggnad av 
parker och anläggningar: 
Park: Barn ska få medverka vid utformningen av en lekplats i Mörrum 
Fritid: Har skett vid byggnation av boulebana vid Vägga IP. 
Utforma checklista vid ny- eller ombyggnad för tillgänglighet för olika grupper: Inte 
påbörjad. 
 
 

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

Relevant 
verksamhetsmål: 
Barn och unga berikas 
genom kultur-, idrotts- och 
naturupplevelser 

Nämndmål: 
Barn och unga berikas genom idrotts- och 
naturupplevelser inom fritidsnämndens område. 
 

Indikatorer 
Barn och unga erbjuds 
varierande idrotts- och 
naturupplevelser i 
ändamålsenliga 
anläggningar och miljöer 
 

Målnivå: 
10 riktade aktiviteter ska erbjudas gentemot barn och 
unga. 
Park: Familjedag planerad på Sternö naturreservat.  
Fritid: Föreningsringen pågår med 12 olika 
föreningsaktiviteter där ca 200 ungdomar deltar. Prova-
på dagar kommer att genomföras under hösten för 
skolungdomar. Träffpunkt Annexet pågår. Medarrangör i 
Skatecamp.  

Prioriterade insatser/aktiviteter 
Vid om- och nybyggnation tas hänsyn till barn och unga med översiktsplanen som 
grund: Pågår 
Riktad information om natur- och fritidsmiljöer ska finnas på hemsidan och i olika 
medier: Pågår 
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Förvaltningsgemensamma 
Relevant verksamhetsmål: 
Kommunkoncernen är en modern och 
attraktiv arbetsgivare med professionella 
och engagerade medarbetare. 
 

Nämndmål: 
Kommunen är en modern och attraktiv 
arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare.  
 

Indikator:  
1. Antal timmar som görs av timavlönade under året: Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har få timavlönade och berörs marginellt av frågan. 
2. Sjukfrånvaron: Minskar under första kvartalet 2015. 
3. Personalomsättning – chefer: Låg omsättning av chefer och målet är uppfyllt. 
4. Flexibla arbetstidslösningar: Två pilotprojekt är påbörjade vid 
utbildningsförvaltningen. Personalavdelningen återkommer om det tredje. 
Prioriterade insatser och insatsområden 

 Semestervikarier månadsanställs 
 Antalet som erbjuds önskad sysselsättningsgrad ska öka, omreglering av tjänst 

istället för långvarig partiell tjänstledighet  
 Handlingsplaner/analys AHA-enkät (ledarskap – engagemang – 

organisationsklimat – låg arbetsstress)  
 Gemensam temadag med kommundirektör, förvaltningschefer och 

personalfunktioner där förvaltningscheferna presenterar sina strategier utifrån 
indikatorerna och målnivåerna  

 Träffa nya chefer (anställningstid 1-3 år) i en workshop; upplevelse av uppdrag, 
stödfunktioner, introduktion.  

 Ökat fokus på bemanningsplanering och statistik/uppföljning  
 Införande av ledarskaps- och medarbetarskapspolicy  

 
 

 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna och 
besökare tar del av ett rikt 
och spännande utbud av 
kultur- och naturupplevelser 

Nämndmål: 
Medborgare och besökare trivs och använder 
kommunens idrottsmiljöer 
 

Indikatorer 
Nyttjar ändamålsenliga och 
anpassade anläggningar och 
lokaler 

Målnivå: 
XX % nyttjandegrad på våra idrottsanläggningar 
 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
Samarbete med föreningar: Pågår, Framtidsforum, dialogmöten 
Uppdaterade aktuella naturkartor: Park: Sternö naturreservat. Fritid: Kartbidrag 
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Relevant verksamhetsmål: 
Kommunen är långsiktigt hållbar 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 
 

Nämndmål: 
Kommunen är långsiktigt hållbar 
ekonomiskt socialt och ekologiskt. 

Indikator:  
 
Ekonomi 
1. Prognossäkerhet driftkostnader, nämndernas verksamhet (årsresultat i förhållande 
mot maj månads prognos): Mäts i samband med årsuppföljningen.  
2. Budgetavvikelse nämndernas investeringar: Mäts i samband med årsuppföljningen. 
 
Upphandling 
3. Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal: De senaste 12 månadernas inköpsstatistik 
på Samhällsbyggnadsförvaltningen visar 71 % avtalstrohet. 
4. Inköp av varor och tjänster som sammantaget överstiger gränsen för direkt-
upphandling ska ha konkurrensutsatts: Intern kontroll tertial 2. 
 
Personal 
5. Andel av chefspositioner som innehas av kvinnor/män: Statistik tas fram i samband 
med årsuppföljningen. 
6. Andel av chefspositioner som innehas av utrikesfödda: Statistik tas fram i samband 
med årsuppföljningen. 
 
Prioriterade insatser och insatsområden 

 Ekonomi - Bevaka avvikelser  
 Upphandling – Inyett och E-handelsprojekt (okt 2015) 
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Resultatrapport    
 
Period: 
2015-01-01—2015-04-30 

Nämnd: 
Tekniska nämnden 

Förvaltning: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Mats Dahlbom 

Förvaltningschef: 
Tf Thomas Andersson 

 
 

Sammanfattande kommentar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 
 
Vattenverket vid Långasjön är till åldern kommet, byggt 1969, och det finns ett stort 
upprustningsbehov inom en snar framtid. Idag uppfyller verket inte Livsmedelsverket 
kriterier gällande säkerhetsbarriärer för att undvika t ex cryptosporidium, giardia, 
algtoxiner mm. Flertalet brister i arbetsmiljö finns. Reservkraft och reservvattentäkt 
saknas. 
 
Tekniska nämnden föreslog kommunstyrelsen 2014-10-22 § 165 att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att påbörja projektering för ett nytt vattenverk vid Långasjön. 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-18 § 265 att ge klartecken för detta. 
Upphandling av ”Partneringentreprenör” har påbörjats samt arbetet med att köpa 
mark i Froarp. Upphandlad konsult letar efter en ny reservvattentäkt. 
 
Nuvarande omklädnings- och kontorslokaler i Tubbaryd rymmer inte nuvarande 
verksamhet eller uppfyller dagens krav på arbetsmiljö. Det är av stor vikt att åtgärda 
bristerna i arbetsmiljön som påtalats av både personal och enhetschefer.  
 
Personalavdelningen har genomfört enkät om inomhusklimat, Fastighetsenheten 
OVK, Alviva arbetsplatskartläggning på anläggningen med fokus på arbetslokaler, 
omklädningsrum och personalutrymme och Conservator har inventerat fukt- och 
inomhusmiljöproblem samt gjort radonmätning. Undersökningarna visar att en total 
renovering eller nybyggnation krävs för att uppnå friska och ändamålsenliga lokaler. 
 
Östralycke kök har nyligen åtgärdats efter viteskrav från Miljöförbundet Blekinge Väst 
för att få fortsätta vara i bruk. Miljöförbundet anser att ombyggnad senast 2018 är 
avgörande för en fortsatt verksamhet. Österslättsskolans kök och matsal behöver även 
renoveras. Miljöförbundet Blekinge Väst har i inspektionsrapport redan från 
december 2010 skrivit att köket är i mycket stort behov av renovering för att 
framöver vara godkänd som livsmedelslokal. 
 
Om kökslokalerna inte renoveras kan det inte längre bedrivas verksamhet i form av 
tilllagningskök och det stora antalet portioner kan inte tillagas på några andra kök 
inom Kostservice.  
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Efter tekniska nämndens beslut, TN § 56/2015, att bryta ut renoveringarna av 
Östralycke kök och Österslättsskolans kök ur genomförandeplanen och lägga till en 
vagnhall på Stenbackanavet som steg 1, ska nu fokus 2015 ligga på att föra en dialog 
med alla berörda parter (Fastighet, KABO, Omsorgen och Utbildning). Det är av största 
vikt att arbetet kring dessa ombyggnationer inte stannar upp för att verksamheten ska 
kunna säkra produktionen och ha en säker arbetsmiljö för personalen. 
 
Den ekologiska andelen var enligt mätningen i april 26,7 % och Kostservice räknar 
med ett helårsutfall över uppsatt mål på 25 %. 
 
Tekniska nämndens sjukfrånvaro minskar under första kvartalet 2015. 
 

Utmaning 1 
Ny reservvattentäkt och 
nytt vattenverk 
 

Så hanterar vi utmaningen  
Upphandlad konsult letar efter en ny reservvattentäkt. 
 
Tekniska nämnden föreslog kommunstyrelsen 2014-10-
22 § 165 att ge tekniska nämnden i uppdrag att påbörja 
projektering för ett nytt vattenverk i Långasjö. 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-18 § 265 att ge 
klartecken för detta. 
 
Upphandling av ”Partneringentreprenör” har påbörjats 
samt arbetet med att köpa mark i Froarp. 

Utmaning 2 
Tubbarydsanläggningen 
 

Så hanterar vi utmaningen  
Personalavdelningen har genomfört enkät om 
inomhusklimat, Fastighetsenheten OVK, Företags-
hälsovård Alviva arbetsplatskartläggning på 
anläggningen med fokus på arbetslokaler, 
omklädningsrum och personalutrymme och Conservator 
har inventerat fukt- och inomhusmiljöproblem samt 
gjort radonmätning. 
 

Utmaning 3 
Östralycke kök och 
Österslättsskolans kök 
 

Så hanterar vi utmaningen  
Kontakt ska tas med Fastighet, KABO, Omsorg och 
Utbildning för att starta processen med arbetet kring 
steg 1 i Kostutredningens genomförandeplan så snart 
som möjligt (maj). Det behöver tas fram en arbets-
struktur, sättas upp en tidsplan samt tydliggöras vad som 
åligger respektive enhet. 
 
Enhetscheferna på Kostservice och medarbetare kommer 
under hösten att ta fram en kravspecifikation på vilken 
produktion som ska finnas på Östralycke. Parallellt ska 
det undersökas vad som krävs för att kunna bygga en 
vagnhall på Stenbackanavet samt beräknas utgifter för 
denna.   
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Nämndens framgångar  
 

Projektering av nytt vattenverk vid Långasjön och arbetet med att hitta en ny 
reservvattentäkt har fortlöpt enligt plan. 
 
Östralycke kök har renoverats för att säkra matproduktionen fram till 
ombyggnationen samt förbättra arbetsmiljön för personalen.  
 
Den ekologiska andelen var enligt mätningen i april 26,7 % och Kostservice räknar 
med ett helårsutfall över uppsatt mål på 25 %. 
 
Tekniska nämndens sjukfrånvaro minskar under första kvartalet 2015. 
 

 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

I bilaga 1 redovisas periodens avvikelse samt prognos för helår.  

 

TN exkl VA har en periodavvikelse för januari-april på -29 tkr och en prognostiserad 
helårsavvikelse på 0 tkr (nämnden -100 tkr och Förvaltningsledning/kansli +100 tkr).  
 
TN exkl VA har under januari-april förbrukat -11,5 mnkr av årets investeringsbudget på 
-39,8 mnkr. Den prognostiserade helårsavvikelsen är -1,6 mnkr och avser ökade 
utgifter för ledningsflytt vid utbyggnad av anslutningsväg mellan Nymöllevägen och 
Strömmarondellen.  
 
VA-enheten har en prognostiserad helårsavvikelse på 0 tkr. 
 
VA-enhetens investeringsinkomster är under perioden januari-april 1,0 mnkr av 
budgeterade 12,0 mnkr och av budgeterade investeringsutgifter på -38,2 mnkr har      -
4,7 mnkr förbrukats, vilket ger nettoinvesteringar på -3,7 mnkr för perioden. Den 
prognostiserade helårsavvikelsen är 0 mnkr. 
 

 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 

Tekniska nämnden har begärt ett extra anslag hos kommunfullmäktige på -1,5 mnkr 
för färdigställande av väganslutningen mellan Nymöllevägen och Strömmarondellen 
hösten 2015. 
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Förutsättningar att nå KF mål   
 

Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
 

VA-enheten 

Relevant verksamhetsmål: 
En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till 
ett växande näringsliv och en attraktiv och 
hållbar livsmiljö. 
 

Nämndmål: 
Bibehålla god kvalitet av vatten och 
avlopp för Karlshamns kommuns 
invånare och företagare. 
 
Kontinuerligt värderar och omprövar 
kommunens vatten- och avlopps-
anläggningar för att säkerställa framtida 
försörjning. 
 

Indikator:  
1. Anmärkning på vattenkvalitet 
2. Bräddning 
3. Uppdaterad VA-plan 
4. VA-plan och översiktsplan samt att markförsörjningsstrategi är synkroniserad 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 

 Utbyggnadsplan landsbygd: Följer VA-planen – inga justeringar/anpassningar i 
nuläget. 

 Reservvattentäkt: Följer VA-plan – arbetet pågår enligt plan. 
 Kompetensförsörjning: Följer plan – utbildningar och rekryteringar 

tillfredsställande. 
 

 
Gatuenheten 

Relevant verksamhetsmål: 
En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till 
ett växande näringsliv och en attraktiv och 
hållbar livsmiljö. 
 
 

Nämndmål: 
Vägar och gator ska vara säkra och trygga 
för kommuninvånarna. 
 
Vägar och gator som är tillgängliga för 
alla. 
 

Indikator:  
1. Användare av GC-vägar: Mätningar under hösten 2015. 
2. Belysning 5-6 dagar efter felanmälan avseende prioriterade gator/vägar är 
avhjälpta: Uppföljning i början av 2016. 
3. Snödjup 3 och 10 cm:  Under 2015 pågår Politiker utvärderar vinterväghållningen. 
4. Genomfört prioriterade tillgänglighetsförbättringar utifrån tillgänglighets-
utredningarna: Uppföljning i början av 2016.  
5. Nöjd medborgarindex Gator och vägar (SCB:s):  Går igenom när nästa enkät 
kommer. 
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Prioriterade insatser och insatsområden 

 Drift/underhåll av enskilda vägar med fokus på område 2. 
 Mätning av användningsfrekvensen på utvalda GC-vägar för prioriterade 

skötselinsatser. 
 Färdigställande av belysningspolicyn under 2015. 

 

 
Trafikenheten 

Relevant verksamhetsmål: 
En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till 
ett växande näringsliv och en attraktiv och 
hållbar livsmiljö. 

Nämndmål: 
Kommunen ska bibehålla och utveckla en 
hög trafiksäkerhet och tillgänglighet för 
alla trafikanter. 

Indikator:  
Antal skador i trafiken på kommunens gator och vägar: Relativt oförändrat antal 
olyckor under redovisad 10-årsperiod. 
 
Totalt antal inrapporterade olyckor till polis och sjukvård 
2005: 74, 2006: 89, 2007: 71, 2008: 70, 2009: 64, 2010: 100, 2011: 82, 2012: 78, 2013: 
65, 2014: 76 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 

 Utbyggnad av gc-vägnätet Horsarydsvägen och Prästslättsvägen.  
 Handikappanpassning av busshållplatser: Tingshuset, Österslättsskolan och 

Tostarp. 
 Framtagande av förfrågningsunderlag för ny väganslutning Strömma. 

 

 
Sotningstjänsten 

Relevant verksamhetsmål: 
En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till 
ett växande näringsliv och en attraktiv och 
hållbar livsmiljö. 
 

Nämndmål: 
Öka säkerheten i fastigheter med 
eldstäder, rökkanaler samt imkanaler i 
storkök/restauranger. 

Indikator:  
1. Andel anmärkningar på skorsten, eldstad samt imkanaler vid brandskydds-
kontroller 
2. Antal genomförda brandskyddskontroller 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 

 Brandskyddskontroller 
 Rengöring av eldstäder, rökkanaler samt imkanaler i storkök/restauranger 
 Kontroll vid förändringar av eldstäder och rökkanaler samt nyinstallationer 
 Kontakt med Räddningstjänsten i samband med egensotning 
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Fastighetsservice 

Relevant verksamhetsmål: 
En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till 
ett växande näringsliv och en attraktiv och 
hållbar livsmiljö. 
 
 
 

Nämndmål: 
Säkerställa ändamålsenliga lokaler 
utifrån hyresgästernas behov och 
kommunen som helhet. 
 
Möta hyresgästernas framtida behov av 
ändamålsenliga lokaler. 
 

Indikator:  
1. Anmälda fel 
2. Kundundersökning 
3. Yteffektivitet 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 

 En underhållsnivå som säkerställer fastigheternas fortsatta värde.  
 Sunda och friska lokaler för brukarna med en god arbetsmiljö. 

 

 

En effektiv och innovativ organisation i framkant 
 
Städservice 

Relevant verksamhetsmål 
Kommunkoncernen är en modern och 
attraktiv arbetsgivare med professionella 
och engagerade medarbetare. 
 

Nämndmål: 
Bedriva kostnadseffektiv 
städverksamhet. 
 
Kommunens verksamheter städas med 
ändamålsenlig kvalitet. 
 

Indikator:  
1. Kronor/kvm: Kompletteringar med kvarvarande ej inventerade objekt kommer att 
uppfyllas 2015. 
2. Kvalitetskontroller: Löpande kvalitetskontroller enligt INSTA 800 förenklad variant 
kommer att uppfyllas 2015. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 

 Fortsätta med mätningar av städobjekt och kvalitet. 
 

 
 
Driftservice 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommunkoncernen är en modern och 
attraktiv arbetsgivare med professionella 
och engagerade medarbetare. 
 

Nämndmål: 
Verksamheten bedrivs i enlighet med 
grunduppdrag och befintliga resurser. 
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Indikator:  
Titta över Driftservice organisation och sätta den på plats: Uppföljning kommer att 
ske löpande under kommande år för att säkerställa att verksamheten hittar tillbaka 
till sitt grunduppdrag. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 

 Genom kontinuerliga dialoger gentemot kund och medarbetare säkerställer 
Driftservice att verksamheten jobbar med relevanta uppdrag samt uppgifter. 
 

 
Kostservice 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 
 
 

Nämndmål: 
Näringsrika och säkra måltider som 
uppskattas av matgästerna, samma 
förutsättningar för dem med specialkost. 
 
Matgästerna erbjuds valfrihet vid 
måltidssituationen. 
 
Öka andelen inköpta ekologiska 
livsmedel. 
 

Indikator:  
1. Brukarundersökning: Räknar med att genomföra enkätundersökningen under 
hösten. 
2. Antal valbara måltider: Utvärderingen av 2 rätter på särskilda boenden kommer i 
juni. 
3. Andel inköpta ekologiska livsmedel: 26,7 % ekologiska livsmedel jan-apr och räknar 
med ett helårsutfall över målnivå på 25 %. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 

 Genomföra enkätundersökningar under hösten.  
 Utvärdering av 2 rätter på särskilt boende i juni. 
 Arbeta kontinuerligt med att få in nya prisvärda ekologiska produkter som 

köken kan använda och ändå hålla sin livsmedelsbudget. 
 Arbeta med ombyggnationen av Östralycke kök och Österslättsskolans kök för 

att säkra produktionen och ha en säker arbetsmiljö för personalen. 
 

 
Förvaltningsgemensamma 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommunkoncernen är en modern och 
attraktiv arbetsgivare med professionella 
och engagerade medarbetare. 
 

Nämndmål: 
Kommunen är en modern och attraktiv 
arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare.  
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Indikator:  
1. Antal timmar som görs av timavlönade under året: Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har få timavlönade och berörs marginellt av frågan. 
2. Sjukfrånvaron: Minskar under första kvartalet 2015. 
3. Personalomsättning – chefer:  Låg omsättning av chefer och målet är uppfyllt. 
4. Flexibla arbetstidslösningar: Två pilotprojekt är påbörjade vid 
utbildningsförvaltningen. Personalavdelningen återkommer om det tredje. 
Prioriterade insatser och insatsområden 

 Semestervikarier månadsanställs 
 Antalet som erbjuds önskad sysselsättningsgrad ska öka, omreglering av tjänst 

istället för långvarig partiell tjänstledighet  
 Handlingsplaner/analys AHA-enkät (ledarskap – engagemang – 

organisationsklimat – låg arbetsstress)  
 Gemensam temadag med kommundirektör, förvaltningschefer och 

personalfunktioner där förvaltningscheferna presenterar sina strategier utifrån 
indikatorerna och målnivåerna  

 Träffa nya chefer (anställningstid 1-3 år) i en workshop; upplevelse av uppdrag, 
stödfunktioner, introduktion.  

 Ökat fokus på bemanningsplanering och statistik/uppföljning  
 Införande av ledarskaps- och medarbetarskapspolicy  

 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommunen är långsiktigt hållbar 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 

Nämndmål: 
Kommunen är långsiktigt hållbar 
ekonomiskt socialt och ekologiskt. 

Indikator:  
 
Ekonomi 
1. Prognossäkerhet driftkostnader, nämndernas verksamhet (årsresultat i förhållande 
mot maj månads prognos): Mäts i samband med årsuppföljningen.  
2. Budgetavvikelse nämndernas investeringar: Mäts i samband med årsuppföljningen. 
 
Upphandling 
3. Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal: De senaste 12 månadernas inköpsstatistik på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen visar 71 % avtalstrohet. 
4. Inköp av varor och tjänster som sammantaget överstiger gränsen för direkt-
upphandling ska ha konkurrensutsatts: Intern kontroll tertial 2. 
 
Personal 
5. Andel av chefspositioner som innehas av kvinnor/män: Statistik tas fram i samband 
med årsuppföljningen. 
6. Andel av chefspositioner som innehas av utrikesfödda: Statistik tas fram i samband 
med årsuppföljningen. 
 
Prioriterade insatser och insatsområden 

 Ekonomi - Bevaka avvikelser  
 Upphandling – Inyett och E-handelsprojekt (okt 2015) 
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Resultatrapport   

 
Period: 
Tertial 1 år 2015 
Nämnd: 
Nämnden för barn, ungdom och skola 

Förvaltning: 
Utbildningsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Tobias Folkesson 

Förvaltningschef: 
Patrik Håkansson 

 
 

Sammanfattande kommentar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 
I sammanfattningen redovisar nämnden sina största utmaningar och framgångar i relation till uppsatta KF mål samt 
prioriterade områden/insatser i verksamhetsplanen. 
Nämnden för barn, ungdom och skola har stora utmaningar att hantera i närtid, såväl 
verksamhetsmässigt, organisatoriskt som ekonomiskt. De största utmaningarna handlar om 
det ökande antalet elever i behov av särskilt stöd, ökat antal nyanlända, arbetsmiljösitua- 
tionen och kompetensförsörjningsbehovet. 
 
Arbetet försvåras i en suboptimal skolorganisation med många små och geografiskt utspridda 
skolor och en slimmad organisation med låg organisatorisk flexibilitet. 
 
Effektiviseringsarbete förutsätter resurser. Studier av framgångsrika organisationer visar att 
dessas ledning ställer nödvändiga resurser, såsom tid, ekonomiskt stöd och stöd till 
kompetensutveckling för förbättringsarbetet till förfogande när omfattande initiativ sätts i 
verket (”Strategier för effektivisering”, SKL 2006). 
 
Karlshamns kommun behöver stärka sin attraktionskraft som arbetsgivare för pedagogiska 
ledare och pedagoger, bland annat genom att erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling, 
möjligheter att pröva nya modeller och arbetssätt och en god arbetsmiljö. 

Utmaning 1. 
Ökat antal barn med behov 
av extra anpassningar och 
stöd. 

För att hantera utmaningen gör vi följande: 
Ange konkreta åtgärder och när de ska vara genomförda. 

● Rektorsprogrammet för nyrekryterade rektorer och 
förskolechefer. Sker löpande. 

● Intern basutbildning i neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Utbildning för rektorer är 
genomförd. Utbildning för pedagoger påbörjad.  

● Utvecklingsarbete kring ny modell för 
resursfördelning till grundskola, förskoleklass och 
fritidshem. Påbörjat. Uppdraget redovisas till 
förvaltningens ledningsgrupp i december 2015. 

● Omorganisation av grundskolans elevhälsa. 
● Projekt kring inkluderande undervisning. 

Prästslättsskolan, med stöd av Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Påbörjat. Projektet löper 1 år. 

● Utvecklingsarbete kring resursfördelning gällande 
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barn i behov av särskilt stöd inom förskolan. 
Styrdokument är framtaget och förankrat i 
professionen. Implementering pågår. 

Utmaning 2. 
Den psykosociala 
arbetsmiljön i företrädesvis 
förskola och grundskola. Hög 
andel spänt arbete (hög 
arbetsbelastning och låg 
kontroll). Minskad 
personalresurs i förskolan 
innebär mer ensamarbete 
och minskad trygghet. 

Så hanterar vi utmaningen  
Ange konkreta åtgärder och när de ska vara genomförda. 

● Fortsatt uppföljning av resultat av hälso- och 
arbetsmiljöenkät (AHA). 

● Fortsatt utvecklingsarbete inom den centrala 
förvaltningen kring grundläggande processer (ledning 
och styrning, ekonomi, information/kommunikation, 
ärendehantering till nämnd m m). 

● Fortsatt utvecklingsarbete inom den centrala 
förvaltningen kring roller och funktioner. 

● Översyn och förändring av ledningsorganisation 
utifrån kartläggning av förutsättningar för det 
pedagogiska ledarskapet och arbetstidsmätning. 
Tillsättning av ny förvaltningschef. 

● Pilotprojekt kring modell för bemanning vid t ex 
sjukfrånvaro inom förskola och skola. 

Utmaning 3. 
Ökat antal nyanlända barn 
och elever. 

Så hanterar vi utmaningen  
Ange konkreta åtgärder och när de ska vara genomförda. 

● Utökning av förberedelseklasser för nyanlända. 
● Deltagande i Skolverkets utbildning för rektorer och 

pedagoger om nyanlända elevers villkor, lärande och 
resultat. 

● Brobyggarverksamhet. 
● Omvärldsbevakning samt dialog inom kommunen 

gällande fördelning av resurser för 
asylsökande/nyanlända. 

● Ansökan om projektmedel från Skolverket gällande 
entreprenöriellt lärande, interkulturella möten och 
omvärldsorientering. 

Utmaning 4. 
Kompetensförsörjning. 
Svårighet att nå upp till 
skärpta lagkrav om 
lärarbehörigheter i 
grundskola. Svårighet att 
rekrytera behöriga 
förskollärare i enlighet med 
nämndsbeslut. Svårighet att 
lösa vikariebehov i främst 
förskola. Behov av 
specialpedagogisk resurs för 
handledning i förskola. 
Behov av kompetens-
utveckling för att kunna 
möta barn och elever i behov 
av extra anpassningar och 

Så hanterar vi utmaningen  
Ange konkreta åtgärder och när de ska vara genomförda. 

● Fortsatt utvecklingsarbete kring plan för 
kompetensutveckling. 

● Uppföljning och analys av behörighetssituationen i 
samtliga skolämnen. 

● Pilotprojekt kring modell för bemanning vid t ex 
sjukfrånvaro inom förskola och skola. 

● Satsning på fortbildning i specialpedagogisk 
kompetens med inriktning mot utvecklingsstörning 
för att säkerställa kompetensförsörjning i särskola. 
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stöd, barn och elever med 
annat modersmål än 
svenska, särskilt begåvade 
barn och elever  m m.   
Utmaning 4. 
Att planera för en långsiktigt 
hållbar ekonomi och 
organisation i ett läge med 
snabba demografiska 
svängningar och stor 
osäkerhet (migration, barns 
och elevers behov av extra 
anpassningar och stöd, 
konkurrens från fristående 
verksamheter etc). 
Enhetschefer vittnar i 
resultatrapport om 
utmaningar i den fysiska 
miljön – brist på lokaler, t ex 
grupprum, ej ändamålsenliga 
lokaler, t ex 
“lägenhetsförskolor”, 
undermålig teknik för 
digitala hjälpmedel, små och 
utspridda enheter, 
begränsade medel för 
pedagogiskt material m m. 

Så hanterar vi utmaningen  
Ange konkreta åtgärder och när de ska vara genomförda. 

● Lokalutredning. 
● Rollbesättning, fysisk planering (lokaler, 

investeringar, trafikfrågor etc). 
● Planering i samråd med 

kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning, 
samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning 
och avdelningen för tillväxt och utveckling. 

 
 
 

Nämndens framgångar  
Detta är vi stolta över utifrån arbetet med att nå uppsatta mål 
Nämnden har implementerat ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med 
Skollagens 4 kap och Skolverkets allmänna råd. Det innebär att styrningen av nämndens 
verksamhet grundar sig på faktaunderlag, t ex betygs- och provresultat, resultat av 
brukarundersökningar och resultat av riktade utvärderingar.  
 
Resultatdialoger visar att nämndens prioriterade utvecklingsområden överlag är kända och 
levande i verksamheterna. Det utvecklingsinsatser som redovisas, t ex föreläsningar, 
litteraturstudier, handledning/kollegial stöttning, är tydligt inriktade mot de 
utvecklingsområden som identifierats i analyser på arbetslags-, enhets- och verksamhets- och 
huvudmannanivå, och väl förankrade i forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet följs upp 
vid t ex arbetsplatsträffar, veckomöten och medarbetar- och lönesamtal. 
 
Förvaltningen kan, trots begränsade medel för kompetensutveckling, erbjuda 
verksamheterna en basutbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta är en 
viktig beståndsdel i arbetet med att utveckla inkluderande arbetsformer i undervisningen. 
 
Med bred förankring i rektorsgruppen har beslut fattats att delta i Skolverkets 
statsbidragsfinansierade fortbildningssatsning Läslyftet. Cirka 100 pedagoger i låg- och 
mellanstadium omfattas i ett första skede. Cirka 40 pedagoger kommer att omfattas av 
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Matematiklyftet. 

 
Ekonomiuppföljning och prognos 
 

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
I bilaga 1 redovisas periodens avvikelse samt prognos för helår. Utgångspunkten är att tilldelade ramar ska hållas genom 
justeringar och anpassningar av verksamheten.  
 

Driftredovisning (tkr) Utfall 2014 Utfall tertial 1 Prognos 2015 Budget 2015 

Intäkter 45 475 19 101 5 200 42 481 

     

Personalkostnader -350 777 -134 688 -6 904 -360 956 

Övriga kostnader -194 773 -64 457 1 800 -206 695 

Bruttokostnader -545 550 -199 145 -5104 -567 651 

     

Nettokostnader -500 075 -180 044 93 -525 170 
 

 
Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Här redovisas eventuella anpassningar/justeringar så att tilldelade ekonomiska ramar kan hållas, samt förväntad 
ekonomisk effekt av respektive åtgärd. 
Anpassningar för att få en budget i balans; 

● Pedagogisk omsorg 600 tkr 
             -Vakant tjänst tillsätts ej 

● Förskoleverksamhet 944 tkr 
             - Minskad bemanning från 2,85 tjänst till 2,8 tjänst per avdelning,  
              -Minska från 20 timmar till 15 för barn till arbetssökande och föräldralediga. 

● Bilaga 6 1 700 tkr 
             -Ingen skola går in i bilaga 6 

● Fritidsgårsdverksamhet 500 tkr 
             -Ändrade öppettider samt omplacering av en tjänst 50 % 

● Fortbildning 1 200 tkr 
             -Återstående fortbildningsmedel hålls inne 

● Läromedel 600tkr 
             -Generell minskning av förbrukningsmaterial 

● Särskola 200 tkr 
             -Generell anpassning med en tjänst 

● Ire natur- och kulturskola 600 tkr 
             -Avbemannas under hösten 2015 

● Migration 3 500 tkr 
             -Beräknad ökad intäkt 

● Förvaltning 165 tkr 
             -75 % personalutvecklartjänst blir vakant hösten 2015 

 

Förutsättningar att nå KF mål 
Nämnden redovisar kort status för de mål som finns för nämnden. En beskrivning görs av varje mål som nämnden fastställt i 
VP.  
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Relevant verksamhetsmål: 
Barn och unga lär sig och utvecklas så långt 
som möjligt 

Nämndsmål: 
Alla barn och unga lär sig och utvecklas så 
långt som möjligt i BUS-nämndens 
verksamheter 

Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar nämnden när uppföljning 
är planerad. 
 

Indikator Nämndens värde Målnivå för 2015 

Föräldrars nöjdhet med 
kommunens förskola 

Redovisas i augusti 2015 Målnivå sätts efter första 
undersökningen (KF-nivå) 
 

Andel behöriga elever till 
något nationellt program i 
gymnasieskolan 

Redovisas i augusti 2015 89% (KF-nivå) 

Andel elever som når 
målen i alla ämnen 

Kommunens resultat 
redovisas i augusti 2015. 
Övriga resultat redovisas i 
samband med att jämförande 
statistik publiceras. 

Högre än genomsnittet i 
jämförbara kommuner och 
progression (nämndsnivå) 

Genomsnittligt meritvärde Kommunens resultat 
redovisas i augusti 2015. 
Övriga resultat redovisas i 
samband med att jämförande 
statistik publiceras. 

Högre än genomsnittet i 
jämförbara kommuner och 
progression (nämndsnivå) 

Genomsnittligt meritvärde 
– skillnad mellan flickor 
och pojkar 

Kommunens resultat 
redovisas i augusti 2015. 
Övriga resultat redovisas i 
samband med att jämförande 
statistik publiceras. 

Lägre än genomsnittet i 
jämförbara kommuner och 
progression (nämndsnivå) 

Enkätsvar, Öppna 
jämförelser, Lärarna i min 
skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag behöver 
det, andel som svarat 
”Stämmer helt och hållet” 
eller ”Stämmer ganska bra” 

Kommunens resultat 
redovisas i augusti 2015. 
Övriga resultat redovisas i 
samband med att jämförande 
statistik publiceras. 

Högre än genomsnittet i 
jämförbara kommuner och 
progression (nämndsnivå) 

Enkätsvar, Öppna 
jämförelser, Skolarbetet 
gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer, 

Kommunens resultat 
redovisas i augusti 2015. 
Övriga resultat redovisas i 
samband med att jämförande 

Högre än genomsnittet i 
jämförbara kommuner och 
progression (nämndsnivå) 
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andel som svarat ”Stämmer 
helt och hållet” eller 
”Stämmer ganska bra”. 

statistik publiceras. 

Enkätsvar, Öppna 
jämförelser, sammanvägt 
svar, andel som svarat 
”Stämmer helt och hållet” 
eller ”Stämmer ganska 
bra” 

Kommunens resultat 
redovisas i augusti 2015. 
Övriga resultat redovisas i 
samband med att jämförande 
statistik publiceras. 

Högre än genomsnittet i 
jämförbara kommuner och 
progression (nämndsnivå) 

 
 
Prioriterade insatser och insatsområden 
Här redovisar nämnden hur man har arbetat med prioriterade områden/insatser från VP, samt om det finns behov att 
förändra dessa områden/insatser. Nämnden redovisar även om det finns risker för att målen inte nås, samt hur dessa i 
så fall hanteras. 

● Fortsatt utvecklingsarbete i chefsgrupper kring likvärdighet och inkludering. 
● Fortsatt arbete i chefsgrupper kring resultatanalys och pedagogisk dokumentation. 
● Basutbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för rektorer och pedagoger 

i grundskola och grundsärskola. 
● Handledning och kollegialt lärande, bland annat inom ramen för Skolverkets 

fortbildningsinsatser Läslyftet och Matematiklyftet. Handledarutbildningar är 
påbörjade. Arbetet på skolorna startar hösten 2015. 

● Gemensamma verksamhetsformsspecfika brukarenkäter med frågor kring bland 
annat undervisningskvalitet. Elevenkät i grundskola och grundsärskola samt enkät till 
vårdnadshavare till barn i förskola har genomfört under våren 2015. Analysarbetet är 
påbörjat och fortsätter under hösten. 

● Kompetensutveckling i form av läsecirklar (“Att undervisa i förskolan”, “En läsande 
klass”, “Lässtrategier”, “Stärk språket – stärk lärandet”, “Att vända en klass”, “I 
normens öga” m m) 

● Utvecklingsarbete kring digitalisering i förskolan. 
● Uppföljning och analys i rektorsgrupp av betygsresultat i stadieövergångar (åk 6 – åk 

7-9). 
● Pilotprojekt kring inkluderande undervisning på Prästslättsskolan, med stöd av 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Påbörjat. Projektet löper över 1 år. 
● Könsuppdelad statistik för att synliggöra strukturella skillnader i resultat och 

måluppfyllelse. 
 
Nämnden kan inte, med den information som finns tillgänglig i dagsläget, bedöma om det 
finns risk för att målnivåerna inte nås. 

 
 
  

-�59�-



 
Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna känner sig trygga 

Nämndsmål: 
Alla barn och unga känner sig trygga i BUS-
nämndens verksamheter 

Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar nämnden när uppföljning 
är planerad. 
 

Indikator Nämndens värde Målnivå för 2015 

Vårdnadshavarnas 
uppfattning om deras barns 
trygghet i förskolan 
 

Redovisas i augusti 2015 Målnivå sätts efter första 
undersökningen (KF-nivå) 

Enkätsvar, Öppna 
jämförelser (grundskola), 
Jag känner mig trygg i 
skolan, andel som svarat 
”Stämmer helt och hållet” 
eller ”Stämmer ganska bra” 

Kommunens resultat 
redovisas i augusti 2015. 
Övriga resultat redovisas i 
samband med att jämförande 
statistik publiceras. 

Högre än genomsnittet i 
jämförbara kommuner och 
progression (nämndsnivå) 

 
 
Prioriterade insatser och insatsområden 
Här redovisar nämnden hur man har arbetat med prioriterade områden/insatser från VP, samt om det finns behov att 
förändra dessa områden/insatser. Nämnden redovisar även om det finns risker för att målen inte nås, samt hur dessa i 
så fall hanteras. 

● Gemensamma verksamhetsformsspecfika brukarenkäter med frågor kring bland 
annat trygghet och trivsel. Elevenkät i grundskola och grundsärskola samt enkät till 
vårdnadshavare till barn i förskola har genomfört under våren 2015. Analysarbetet är 
påbörjat och fortsätter under hösten. 

● Elevstödjare – unga vuxna anställs för att främja ett positivt socialt klimat och bidra 
till ökad studiemotivation i grundskola. 

● Lokala insatser kring värdegrundsfrågor. Rastvärdar, rastaktiviteter, 
fadderverksamhet, team för likabehandling och hälsa m m. 

● Samplanering med omsorgsförvaltningen kring ogiltig frånvaro och anmälningar 
avseende droger. 

● Seniorverksamhet i förskola och grundskola. 

 
Nämnden kan inte, med den information som finns tillgänglig i dagsläget, bedöma om det 
finns risk för att målnivåerna inte nås. 

 
Relevant verksamhetsmål: 
Barn och unga berikas genom kultur-, idrotts- 
och naturupplevelser 
 

Nämndsmål: 
Barn och unga berikas genom kultur-, 
idrotts- och naturupplevelser i BUS-
nämndens verksamheter 

Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar nämnden när uppföljning 
är planerad. 
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Indikator Nämndens värde Målnivå för 2015 

Andel av barn och unga som 
under förskole‐ och skoltid 
tar del av de 
kulturaktiviteter som kultur‐ 
och biblioteksenheten 
erbjuder 

Redovisas i samband med 
årsbokslutet. 

Målnivå sätts i samband med 
första mätningen 
(nämndsnivå). 

 
 
Prioriterade insatser och insatsområden 
Här redovisar nämnden hur man har arbetat med prioriterade områden/insatser från VP, samt om det finns behov att 
förändra dessa områden/insatser. Nämnden redovisar även om det finns risker för att målen inte nås, samt hur dessa i 
så fall hanteras. 

● Estetiska lärprocesser med stöd av Statens Kulturråd (programmet för Skapande 
skola). 

● Deltagande i aktiviteter som arrangeras av Karlshamns kommuns kulturenhet. 
● Utnyttjande av de tjänster som filial- och stadsbibliotek tillhandahåller gentemot barn 

och unga. Förskolepool och Skolpool erbjuder ett stort utbud av tjänster i enlighet 
med Läsfrämjandeplanen.  

 
Nämnden kan inte, med den information som finns tillgänglig i dagsläget, bedöma om det 
finns risk för att målnivåerna inte nås. 
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Resultatrapport   
 
Period: 
Tertial 1 2015 

Nämnd: 
Byggnadsnämnden 

Förvaltning: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämndsordförande: 
Jan Bremberg 

Förvaltningschef: 
Tf. Thomas Andersson 

 
 

Sammanfattande kommentar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 
I sammanfattningen redovisar nämnden sina största utmaningar och framgångar i relation till uppsatta KF mål samt 
prioriterade områden/insatser i verksamhetsplanen. 

 
Utmaningen under kommande period handlar om att balansera kommunens och den privata 
sidans efterfrågan på detaljplaner, utan att äventyra verksamhetsmålen. 
 

Utmaning 1. 
 
Att möta det behov som 
uppkommer i samband med 
att kommunen kommer igång 
med några av de stora 
exploateringsprojekt som 
översiktsplanen och framtagna 
detaljplaner skapat 
förutsättningar förutan att 
åsidosätta privata initiativ. 

 

För att hantera utmaningen gör vi följande: 
Ange konkreta åtgärder och när de ska vara genomförda. 

 
Stadsmiljöavdelningen skapar en flexibel organisation som 
innebär att man exempelvis lätt kan flytta resurserna från plan 
till bygglov och vice versa. 
 
Skapa mera utrymme för konsultinsatser. 
 
 

Utmaning 2. 
 
Att kunna skapa kontinuitet i 
verksamheten trots stor 
rörlighet bland avdelningens 
personal (i samband med 
tjänstledigheter, 
pensionsavgångar och byte 
av tjänst) 

 

Så hanterar vi utmaningen  
Ange konkreta åtgärder och när de ska vara genomförda. 
 

Stadsmiljöavdelningen måste rusta upp för en ännu mer 
flexibel organisation som underlättar mellanskeden i samband 
med viktiga rekryteringar. 

 
 

Utmaning 3. 
 
Att uppnå ett framgångsrikt 
samarbete inom och utanför 
egna förvaltningen. 

Så hanterar vi utmaningen  
Ange konkreta åtgärder och när de ska vara genomförda. 

 
Vi synkroniserar våra verksamhetsplaner i syfte att gå mot 
samma mål! 
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Nämndens framgångar  
Detta är vi stolta över utifrån arbetet med att nå uppsatta mål 

 
Framtagande av Översiktsplan Karlshamn 2030 är ett uppdrag där stadsmiljöavdelningen 
arbetar direkt under kommunstyrelsen. För några dagar sedan antogs dokumentet som har 
tagits fram genom bred dialog med samtliga förvaltningar, kommunala bolag och allmänheten. 
Flera av översiktsplanens delar har lyfts upp både från Boverket och andra myndigheter och 
organisationer och agerat förebild för andra kommuners arbete. Avdelningens insatser har 
präglats av professionalitet, nyfikenhet och nytänkande, vilket har resulterat i ett dokument 
som vi är väldigt stolta över. 
 

 
Ekonomiuppföljning och prognos 
 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
I bilaga 1 redovisas periodens avvikelse samt prognos för helår. Utgångspunkten är att tilldelade ramar ska hållas genom 
justeringar och anpassningar av verksamheten.  
 

Byggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse för perioden januari-april, 304 tkr. Den 
prognostiserade avvikelsen för helåret beräknas till 0.  
 
Jämnt flöde av nya detaljplaner innebär säkrade intäkter inom plan- och mätningsverksamhet. 
Intäkter inom bygglovverksamheten kan vara svårare att prognosticera, då möjligheten att 
kontrollera och påverka inflöden på en strategisk nivå är starkt begränsad. 
 

 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Här redovisas eventuella anpassningar/justeringar så att tilldelade ekonomiska ramar kan hållas, samt förväntad 
ekonomisk effekt av respektive åtgärd. 

 
Kommande årets besparingskrav kan innebära att byggnadsnämnden genomför viss justering 
av taxan under 2015 

 

Förutsättningar att nå KF mål 
Nämnden redovisar kort status för de mål som finns för nämnden. En beskrivning görs av varje mål som nämnden fastställt i 
VP.  

 

Relevant verksamhetsmål: 
 
Det finns levande, spännande och 
ändamålsenliga boendemiljöer för alla. 
 

Nämndmål: 
 
Upprätta detaljplaner och program som 
möjliggör levande, spännande, hållbara och 
ändamålsenliga livsmiljöer för alla. 

 

Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar nämnden när uppföljning är 
planerad. 
 

Minst fem av åtta ledord ska uppnås för varje detaljplan. 
(Ledord ÖP: Förtätning, Hållbara kommunikationer, Funktionsblandning, Servicenära, 
Naturnära, Miljövänlig energi, God infrastruktur och Levande landsbygd) 
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Det har varit svårt att mäta då översiktsplanen ännu inte vunnit laga kraft (det sker i början av 
juni). Alla nya detaljplaner ska ta hänsyn till det oavsett om det handlar om privata eller 
kommunala initiativ. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Här redovisar nämnden hur man har arbetat med prioriterade områden/insatser från VP, samt om det finns behov att 
förändra dessa områden/insatser. Nämnden redovisar även om det finns risker för att målen inte nås, samt hur dessa i så 
fall hanteras. 

 
När översiktsplanen blir antagen blir detta en naturlig del i avdelningens arbetsrutiner. 
Stadsmiljöavdelningen har redan uppdaterat sina mallar. 

 

 

Relevant verksamhetsmål: 
 
Kommuninvånare ges, utifrån sina 
förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället. 
 

Nämndmål: 
 
Kommuninvånare ges, utifrån sina 
förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i 
samhällsbyggnadsprocesser. 
 

Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar nämnden när uppföljning är 
planerad. 
 

Sker kontinuerligt. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Här redovisar nämnden hur man har arbetat med prioriterade områden/insatser från VP, samt om det finns behov att 
förändra dessa områden/insatser. Nämnden redovisar även om det finns risker för att målen inte nås, samt hur dessa i så 
fall hanteras. 

 
Stadsmiljöavdelningen måste prioritera den utåtriktade verksamheten i syfte att minska antal 
överklagade detaljplaner och få fler kompletta ansökningar. 
 
Exempel på sådana insatser är: olika aktiviteter inom bygglov (Redan genomfört ett kvällsmöte 
för allmänheten inför vårens bygglovsansökningar), bättre information på hemsidan, ändrade 
mötesformer i samband med detaljplanering, vi måste möta allmänheten på deras villkor i syfte 
att öppna upp för bättre dialog och informationsflöde. 

 

 

Relevant verksamhetsmål: 
 
En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett 
växande näringsliv och en attraktiv och hållbar 
livsmiljö. Kommuninvånarna och företagen är 
delaktiga i och har inflytande över en god 
kommunal service. 

 

Nämndmål: 
 
God beredskap för att upprätta kvalitativa 
detaljplaner som KS prioriterar utifrån 
Översiktsplanen, samt för att pröva 
detaljplaner initierade av privata aktörer. 
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Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar nämnden när uppföljning är 
planerad. 
 

Antal detaljplaner som kan antas eller godkännas och överlämnas till KF för antagande. 
Antal överklaganden (7 hittills i år.) 
 
Rapporteras månatligen till byggnadsnämnden. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Här redovisar nämnden hur man har arbetat med prioriterade områden/insatser från VP, samt om det finns behov att 
förändra dessa områden/insatser. Nämnden redovisar även om det finns risker för att målen inte nås, samt hur dessa i så 
fall hanteras. 

 
Dialog pågår på chefsnivå om gemensamma grepp och aktiviteter. 

 

 

Relevant verksamhetsmål: 
 
Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i 
och har inflytande över en god kommunal 
service. 

 

Nämndmål: 
 
Förkorta handläggningstiden av lov-, anmälan 
enl. PBL- och tillsynsärenden med minst 
bibehållen kvalitet. 

 

Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar nämnden när uppföljning är 
planerad. 
 

Handläggning av lov-, anmälan enl. PBL- och tillsynsärenden påbörjas inom en vecka efter att 
de inkommit. Handläggningstiden kontrolleras genom månatlig rapportering av 
ärendebalansen. 
 
Månatlig rapportering av ärendebalansen kommer göras så snart klassificering har installerats i 
e-phorte. 
 
Statistik över handläggningstider bygglov rapporteras till nämnden en gång om året i samband 
med bokslutet. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Här redovisar nämnden hur man har arbetat med prioriterade områden/insatser från VP, samt om det finns behov att 
förändra dessa områden/insatser. Nämnden redovisar även om det finns risker för att målen inte nås, samt hur dessa i så 
fall hanteras. 

 
Stadsmiljöavdelningen kommer se över arbetsprocesser (i samband med det har vi planerat in 
ett studiebesök till Helsingborg). 
 
e-phorte 
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Relevant verksamhetsmål: 
 
Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i 
och har inflytande över en god kommunal 
service. 

 

Nämndmål: 
 
Skyndsamt tillgodose sökanden med 
kvalitativt digitalt och analogt kartmaterial 
såväl som mätnings- och utsättningstjänster 
 

Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar nämnden när uppföljning är 
planerad. 
 

Nämnden får månatlig rapportering av ärendebalansen 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Här redovisar nämnden hur man har arbetat med prioriterade områden/insatser från VP, samt om det finns behov att 
förändra dessa områden/insatser. Nämnden redovisar även om det finns risker för att målen inte nås, samt hur dessa i så 
fall hanteras. 

 
Stadsmiljöavdelningen ska se över och utveckla samarbetsformer med VA och Avdelningen för 
tillväxt och utveckling inte minst i samband med att nya exploateringsområden tas i bruk. 
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Resultatrapport   
 
Period: jan- maj 2015 

Nämnd: Omsorgsnämnden Förvaltning: Omsorgsförvaltningen 

Nämndsordförande: Leif Håkansson Förvaltningschef: Annelie Myrbeck 

 

Sammanfattande kommentar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 
 
Statusen för varje mål som nämnden har antagit redovisas vid respektive område i denna 
rapport. 
Nedanstående fyra områden ses som de största utmaningarna.  
 

Utmaning 1. 
Äldres ökade behov av 
insatser från omsorgen 
 

Så hanterar vi utmaningen: 
Kontinuerlig uppföljning av verksamheten stöd i ordinärt 
boende(hemtjänst), tillgång och efterfrågan på 
boendeplatser(kösituationen), belastning på sjukhus 
(utskrivningsklara). Kontinuerlig matchning av åtgärder till 
följd av behoven. 
Genom detta hålls kontroll på rättssäkerhet och omvärld. 

Utmaning 2. 
Bemanning i verksamheten 

Så hanterar vi utmaningen: 
Bemanningen påverkas bla av sjuktal och 
bemanning/schema. Hur kommunen uppfattas som 
attraktiv arbetsgivare är också en del av denna utmaning. 
 
Sjukfrånvaron har fortsatt att öka såväl lokalt som 
nationellt inom området.  Vilket innebär att 
verksamheten har små förhoppningar om att hålla målet 
för 2015.  Förvaltningen har ett antal åtgärder kopplat 
till sjuktalen, dessa följs upp under hösten 2015.  
 
Arbetet med bemanning utifrån brukares behov och 
arbetstidsmodeller sker i BICAB. Ett omfattande arbete 
som inkluderar såväl bemanning utifrån brukares behov 
som schemahantering och planering för att bli en 
attraktivare arbetsgivare. Ur arbetsgivarperspektivet 
behöver arbete och fritid fungera, det sk livspusslet ska 
gå ihop för medarbetaren. Arbetet ska skapa en bättre 
planering där delade turer och andelen helgarbete kan 
minska för de som önskar detta. 
 
Vid hög frånvaro blir tillgången på vikarier ett problem 
för verksamheten. Trots kontinuerlig rekrytering saknas 
delvis personal att bemanna med vid frånvaro, vilket 
ökar stress och belastning på ordinarie personal.  
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Utmaning 3. 
Ökade behov inom LSS-
verksamheten 
 

Så hanterar vi utmaningen: 
Ökade behov och förändrade behov inom verksamheten för 
barn och ungdomar. Verksamheten behöver se över sina 
kompetenskrav och förändra insatserna inom 
verksamheten.    

Utmaning 4. 
Uppfattning och inställning 
till välfärdsteknik 

Så hanterar vi utmaningen: 
Svårigheten att få brukare och allmänhet att se 
välfärdteknologin som en bra lösning för framtida behov. 
Brukarna är ännu inte redo för dessa lösningar. 
Verksamheten ligger på och informerar, söker efter sätt att 
nå brukare och deras anhöriga. Fortsatt 
informationsarbete. 

Nämndens framgångar  

 Arbetet med en gemensam ingång har genomsyrats av transparens och 
delaktighet. 

 Uppföljning  

 Arbetet med kompass Karlshamn 

 Enheternas förbättringsarbete 

 Välfärdteknologi och utvecklingen kring framtida särskilda boendeplatser 

 Strategiska arbetet med fler särskilda boendeplatser. Utbyggnad Östralycke och 
Ekegården 

 
Ekonomiuppföljning och prognos 
 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

I bilaga finns uppföljning för omsorgsnämnden tom maj 2015. Med hänsyn till 
nedanstående anpassningar som beslutats i nämnd är prognosen negativ med 1 135 tkr mot 
budget för nämnden. 
 

 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Här redovisas eventuella anpassningar/justeringar så att tilldelade ekonomiska ramar kan hållas, samt förväntad 
ekonomisk effekt av respektive åtgärd. 

 2015 

BICAB 4 000 

Träffpunkterna 430 

Hemsjukvårdsavgift  0 

Övrigt 2 500 

Intäkt fr socialnämnden 1 000 

Summa 7 930 
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Förutsättningar att nå KF mål 
Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna får god omsorg, stöd 
och vård 

Nämndmål: 
Kommuninvånarna får god omsorg, stöd 
och vård 

Indikatorer 
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 
 LSS- egen mätning 
 Äldreomsorg – Nationell 

brukarundersökning 
 Sammantagen nöjdhet med 

träffpunkterna – egen mätning 

Målnivå:  
 
 
LSS – 90 % 
Hemtjänst – 92 % 
SÄBO – 88 % 
Träffpunkterna - 90 % 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
 Att aktivt arbeta med Brukarmedverkan med syfte att uppnå högre nöjdhet 
 Personalens bemötande (förhållningssätt och attityder) i fokus ex aktiva 

utbildningsinsatser, fortsatt arbete med etiska riktlinjer  
Kommentar maj: 
Arbetet med brukarmedverkan fortlöper under året och följs upp vid bokslutet. 

 

Relevant verksamhetsmål: 
Det finns levande, spännande och 
ändamålsenliga bondemiljöer för alla 

Nämndmål: 
Alla personer i särskilt boende trivs och 
är trygga i sin boendemiljö  

Indikatorer 
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 
 Äldreomsorg – Nationell 

brukarundersökning 
Andel som känner sig trygga med sin 
nuvarande boendeform/hjälp 

 LSS – egen mätning, Andel som 
känner sig trygga med sin nuvarande 
boendeform/hjälp 

Målnivå: 
 
 
SÄBO – 94 % 
 
 
 
LSS 94 % 
 

Prioriterade insatser/aktiviteter  
 Att aktivt arbeta med Brukarmedverkan med syfte att uppnå högre nöjdhet 
 Bygga om Östralycke till ett modernt särskilt boende  
 Utreda framtida behov av boende 
 Utveckling av tekniska hjälpmedel inom ramen för välfärdsteknologi  

Kommentar maj: 
Arbetet med brukarmedverkan fortlöper under året och följs upp vid bokslutet. 
Ombyggnadsarbetet på Östralycke är igång och första etappen är klart under 
senhösten 2015. Behovet av fler boende på kort sikt (2 år fram) är utrett och lämnat 
till nämnd. På längre sikt krävs en mer omfattande analys. 
Digitala trygghetslarm införs under året. Vid ny och ombyggnation av särskilda 
boende planeras för en hållbar infrastruktur som stödjer digital teknik. 
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Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna känner sig trygga 

Nämndmål: 
Brukarna i ordinärt boende känner sig 
trygga 

Indikatorer  
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 
 Äldreomsorg – Nationell 

brukarundersökning–Andel som 
känner sig trygga med sin nuvarande 
hjälp  

 LSS – egna mätningar,  Andel som 
känner sig trygga med sin nuvarande 
hjälp 

Målnivå: 
 
 
Hemtjänst – 89%  
 
 
 
 
LSS – 89% 
 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
 Att aktivt arbeta med Brukarmedverkan med syfte att uppnå högre nöjdhet 
 Personalens bemötande (förhållningssätt och attityder) i fokus ex aktiva 

utbildningsinsatser, fortsatt arbete med etiska riktlinjer 
Fortsatt arbete genom uppsökande arbete avs personer över 80  

Kommentar maj: 
Arbetet fortlöper under året och följs upp vid bokslutet. 
 
Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna och företagen är 
delaktiga i och har inflytande över en god 
kommunal service 

Nämndmål: 
Alla brukare ska vara delaktiga i 
planering av genomförande. 

Indikatorer  
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 
 Andel brukare som är delaktiga i 

utformningen av sin genomförandepl 
 Äldreomsorg - Nationell 

brukarundersökning Andel brukare 
som upplever att personalen tar 
hänsyn till brukarens egna åsikter 
och önskemål  

 LSS – egna mätningar, Andel brukare 
som upplever att personalen tar 
hänsyn till brukarens egna åsikter 

och önskemål 

Målnivå: 
 
 
100% 
 
 
Hemtjänst - 86% 
SÄBO -  80%  
 
 
LSS – 83% 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
 Skapa förutsättningar för brukarmedverkan – varje kontaktperson och 

enhetschefs ansvar att bevaka och prioritera. 
Kommentar maj: Arbetet fortlöper under året och följs upp vid bokslutet. 
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Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna ges, utifrån sina 
förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället 

Nämndmål:  
Kommuninvånarna ges, utifrån sina 
förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället 

Indikatorer 
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 
 Hemsidan Index utfall i ÖJ/KKIK 

 

Målnivå: 
 
 
Bland de 25 bästa kommunerna (av totalt 
259) 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
 Utveckla tillgänglighet i mottagningsenhet 

Kommentar tom maj: 
Vid årsskiftet skapades en gemensam ingång genom en mottagningsenhet, 
verksamheten kan se positiva effekter av detta. Verksamheten bedömer att ur ett 
medborgarperspektiv så krävs gemensamma lokaler för att optimera verksamheten 
inom myndigheten ytterligare.  
 
Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna ges möjlighet till 
kommunikation och självständighet med 
hjälp av digital teknik 

Nämndmål: 
 
Kommuninvånarna ges möjlighet till 
kommunikation och självständighet med 
hjälp av digital teknik. 
 

Indikatorer 
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 
 Andel brukare i hemtjänst med 

välfärdsteknik (inte trygghetslarm) 
 

Målnivå: 
 
 
I projekt 2015: 15 personer under året 
2015 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
 Rekrytering av deltagare i projekt 
 Uppföljning av projekt  
 Beslut om fortsatt arbete – ex val av produkter för driftsättning 
 Uppstart av arbete med e-tjänster 

Kommentar maj: 
Svårigheter med rekrytering av deltagare, arbetet fortgår. 
Sammanställning av nuläge och erfarenheter av projektet är gjord och lämnad för 
vidare beslut om fortsatt arbete 
Arbetet med e-tjänster är kopplat till kommungemensamt arbete och avrapporteras 
vid bokslut 
Det pågår ett arbete i samverkan med landsting och systemleverantör för att utveckla 
digitala tjänster för hälso- och sjukvård. 
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En effektiv och innovativ organisation i framkant 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommunkoncernen är en modern och 
attraktiv arbetsgivare med professionella 
och engagerade medarbetare 

Nämndmål: 
Kommunen är en modern och attraktiv 
arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare 

Indikatorer  
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 
 Antal timmar som görs av 

timavlönade under året (KS) 
 Sjukfrånvaro dagar/ anställd (KF) 
 Personalomsättning chefer (KF) 
 Flexibla arbetstidslösningar (KS) 

Målnivå: 
 
 
Minskning jämfört 2014 
 
Minskning till 2013 års nivå  
Minst fyra år som chef i samma enhet 
Ett projekt startas/testas i 
omsorgsförvaltningen  
(KS mål är tre projekt i kommunen) 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
Kommun gemensamma 

 Semestervikarier månasanställs 
 Fler erbjuds önskad sysselsättningsgrad 
 Handlingsplaner AHA 
 Ökat fokus på bemanningsplanering och statistik/uppföljning 
 Införande av ledarskaps och medarbetarpolicy 

Förvaltningsspecifika 
 Individuella planer chefer – Koppling mentorskap nya chefer 
 BICAB – arbete med arbetstidslösningar och schemaplanering 
 Implementering av strategiplan 

Kommentar tom maj:  
Alla semestervikarier erbjudits månadsanställning, genom en förändrad 
anställningsprocess.  
Förslag till nytt kollektivavtal gällande önskad sysselsättningsgrad har tagits fram, 
ligger nu för undertecknande.  
Individuellt stöd till chefer har påbörjats och kommer fortsätta under hösten. 
Arbetet med handlingsplaner för AHA pågår 
Projekt BICAB – fortlöper men till följd av ekonomiska läget blir genomförandet 
fördröjt. Projektet innehåller möjligheter till andra arbetstidsmodeller och 
schemalösningar 
Sjukfrånvaron har fortsatt att öka såväl lokalt som nationellt inom området, vilket 
innebär att verksamheten har små förhoppningar om att hålla målet för 2015 trots 
olika åtgärder.  
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Relevant verksamhetsmål: 
Kommunkoncernen är en modern och 
attraktiv arbetsgivare med professionella 
och engagerade medarbetare 

Nämndmål: 
Öka medarbetarnas individuella 
kommunikativa förmåga att skapa och 
utveckla relationer med kollegor, kunder 
och medborgare 

Indikatorer 
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 
 Antal registrerade användare på 

intranätet(KS)  

Målnivå: 
 
 
90% 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
 Utbildning till all personal  

Kommentar tom maj: All personal har inloggning till nätverk och allt mer av 
verksamhetens kommunikation sker digitalt. All skriftlig information ska finnas på 
intranätet. 
 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommunkoncernen omprövar och 
utvecklar kontinuerligt verksamheten 
utifrån uppdraget och 
omvärldsbevakning 

Nämndmål: 
Kommunkoncernen omprövar och 
utvecklar kontinuerligt verksamheten 
utifrån uppdraget och 
omvärldsbevakning 

Indikatorer  
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 
 Förbättringsarbete i enheter 

 
 Andel förbättringsarbeten med 

brukarmedverkan 

Målnivå: 
 
 
Minst ett pågående förbättringsarbete per 
enhetschef per år 
20% 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
 Skapa möjlighet/förutsättning till förbättringsarbete 
 Uppmärksamma genomförda förbättringsarbeten  

Kommentar tom maj:  
Förbättringsarbeten har uppmärksammats på gemensamma chefsdagar. 
Vid genomgång av verksamhetens alla verksamhetsplaner konstateras att det finns 
förbättringsarbeten i samtliga. Alla chefer har pågående arbeten i olika utsträckning. 
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Relevant verksamhetsmål: 
Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 

Nämndmål: 
Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 

Indikatorer (Samma som KF) 
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 
 Nämndernas prognossäkerhet 

(årsresultat i förhållande mot maj 
månads prognos) (KF) 

 Avtalstrohet – inköp sker på rätt 
avtal (KF) 

 Inköp av varor och tjänster som 
sammantaget överstiger gränsen för 
direktupphandling ska 
konkurrensutsättas (KF) 

 Andel av chefspositioner som 
innehas av kvinnor/män (KF) 

 Andel av chefspositioner som 
innehas av utrikesfödda (KF) 

 Kallelse till förtroendevalda skickas 
digitalt (KF) 

 Energianvändning i kommunal 
verksamhet (KF) 

 Andelen av kommunens bilar som är 
miljöbilar av totala antalet bilar 
(KKIK) (KF) 

 CO2 (KF) 

Målnivå (samma som KF): 
 
 
100% 
 
 
 
 
80% 
 
100% 
 
 
 
 
 
Målnivå sätts när 2014 är känt 
 
 
Målnivå sätts när 2014 är känt 
 
100% pappersfri möteshantering för 
förtroendevalda 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
Kommun gemensamma 

 Bevaka avvikelser 
 Utbildning 

Förvaltingsspecifika 
 Uppföljningsarbete  
 Utveckling av resursfördelningssystem inför 2016 

Kommentar tom maj: Omfattande analysarbete och arbete med omvärldsanalys till 
följd av den ekonomiska situationen. Utveckling av resursfördelningssystem har 
därför inte prioriterats. Utifrån det ansträngda ekonomiska läget prioriteras även 
under hösten 2015 ekonomiuppföljning och analys. 
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Resultatrapport   
 
Period: jan- maj 2015 

Nämnd: Socialnämnden Förvaltning: Omsorgsförvaltningen 

Nämndsordförande: Jan-Åke Berg Förvaltningschef: Annelie Myrbeck 

 

Sammanfattande kommentar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden: 
 
Statusen för varje mål som nämnden har antagit redovisas vid respektive område i denna 
rapport. 
Nedanstående fyra områden ses som de största utmaningarna.  
 

Utmaning 1. 
En gemensam ingång 
 

Så hanterar vi utmaningen: 
Förvaltningens organisation är i drift. Inom 
verksamhetsområdet utredning och beslut är alla 
enhetschefstjänster tillsatta, vilket innebär att 
verksamheten kan arbeta strukturerat mot en samlad 
myndighetsutövning. En förutsättning för framgång är 
gemensamma lokaler för denna verksamhet, detta arbete 
pågår. Målet är en gemensam ingång för alla medborgare. 

Utmaning 2. 
Insatser för barn och unga 
 

Så hanterar vi utmaningen: 
Antalet orosanmälningar har nästan fördubblats sedan 
föregående år. Detta leder till fler utredningar. Samverkan 
och samsyn med skolan behöver utvecklas. Man behöver 
arbeta förebyggande för att fånga upp såväl barn som 
familjer i ett tidigt stadium. Ett ökat samarbete med 
samordnad individuell plan (SIP) med landstinget är en 
insats. Karlshamn kommer under hösten att ingå i ett 
nationellt projekt för ett utvecklat barn- och 
ungdomsvårdsarbete under ledning av 
socialdepartementet. 

Utmaning 3. 
Missbruksvården 
 

Så hanterar vi utmaningen: 
Utmaningen är att det har saknats riktlinjer som ett stöd för 
missbruksarbetet i Karlshamn. Riktlinjer för 
missbruksvården antas av nämnd i juni. Därefter påbörjas 
implementering av dessa riktlinjer för ett utvecklat, 
enhetligt och kvalitetssäkrat arbete som bygger på de 
nationella riktlinjerna för missbruksvård. 

Utmaning 4. 
Ökat flyktingmottagande 

Så hanterar vi utmaningen: 
Ett ökat flyktingmottagande ställer stora krav på 
kommunen som helhet. Avseende arbete, boende och 
skola. Förvaltningarna har fått ett uppdrag av den politiska 
ledningen att samplanera till följd av denna utmaning. 
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Nämndens framgångar: 

 Arbetet med en gemensam ingång har genomsyrats av transparens och 
delaktighet. 

 Trots ett ökat antal orosanmälningar så håller verksamheten utredningstiderna för 
utredning kring barn och ungdomar. 

 Det fortsatta arbetet med försörjningsstöd och de goda erfarenheterna med FIA. 
(fler i arbete) 

 
Ekonomiuppföljning och prognos 
 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

I bilaga finns uppföljning för socialnämnden tom maj 2015. Med hänsyn till nedanstående 
anpassningar som beslutats i nämnd är prognosen positiv med 1019 tkr mot budget för 
socialnämnden. 
 
 

 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
 

Beslutade åtgärder för budget i balans. 

 2015 

Vuxna 118 

Intäkt från migrationsverket 5 000 

Fördelning intäkt för gemensam vht till 
omsorgsnämnden 

-1 000 

Intro, Varvet  723 

Fia 0 

Övrigt 500 

Summa 5 341 
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Förutsättningar att nå KF mål 
Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna får god omsorg, stöd 
och vård 

Nämndmål: 
Kommuninvånarna får god omsorg, stöd 
och vård 

Indikatorer 
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 

 Socialpsykiatrin- egen mätning 
Sammantagen nöjdhet med 
boende/insatserna  

 Antal nyöppnade barn utredningar 
(under 6 år) som är 
återkommande.  

 Antal nyöppnade 
ungdomsutredningar, 15-18år, 
som är återkommande.  

 Antal nyöppnade ärende inom 
missbruksvården som är 
återkommande. 

Målnivå: 
 
 
Målnivå 90 % 
 
 
Målnivå: Max 33% 
 
 
Målnivå Max 33% 
 
 
Målnivå Max 33 % 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
 Evidensbaserad praktik tillämpas för att säkra kvalitet och syftar till att 

undvika återkommande ärenden 
 Ta fram en metod för långsiktig ärendeuppföljning – syftar till att säkerställa 

kvaliteten på valda metoder 
 Att aktivt arbeta med Brukarmedverkan med syfte att uppnå högre nöjdhet 
 Personalens bemötande (förhållningssätt och attityder) i fokus ex aktiva 

utbildningsinsatser, fortsatt arbete med etiska riktlinjer. 
Kommentar tom maj: 

      Arbetet fortlöper under året och följs upp vid bokslutet. 
 

  

-�78�-



 
 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna känner sig trygga   

Nämndmål: 
Brukarna känner sig trygga 

Indikatorer 
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 

 Andel personer med insatser från 
socialpsykiatrin som känner sig 
trygg i sin nuvarande 
boendeform–egen mätning 

 Antal anmälningar avseende våld i 
nära relationer där aktivt stöd 
erbjuds från verksamheten 

Målnivå: 
 
 
89% 
 
 
 
100% 
 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
 Att aktivt arbeta med brukarmedverkan med syfte att uppnå högre nöjdhet 
 Personalens bemötande (förhållningssätt och attityder) i fokus ex aktiva 

utbildningsinsatser, fortsatt arbete med etiska riktlinjer 
 Fortsatt utveckling av samordnartjänst och nätverksarbete med andra 

kommuner. 
Kommentar tom maj: 
Handlingsplan för våld i nära relationer är framtagen och fastställs av nämnder i juni. 
Arbete fortgår och mätningar sker vid bokslut 

 
Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna känner sig trygga 

Nämndmål: 
Barn och Unga känner sig trygga 
 

Indikatorer  
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 

 Antal föräldrar i ekonomiskt 
biståndsärenden som erbjuds 
särskilt samtal om barnens behov. 

 Antal barn i familjer med 
långvarigt försörjningsstöd (mer 
än 24 mån) 

Målnivå: 
 
 
100% 
 
 
Minskning av antalet barn jmf 2014 
 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
 Handläggare (Barn och Familj) genomför besök hos barnfamiljer som har 

försörjningsstöd i syfte att bedöma barnets behov. 
 Kommentar tom maj: 

Arbetet planeras och fortlöper under året och följs upp vid bokslutet. 
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Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna har eller uppnår 
egenförsörjning 

Nämndmål: 
Kommuninvånarna har eller uppnår 
egenförsörjning 

Indikatorer  
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 

 Andel hushåll med 
försörjningsstöd  

 Andel som har långvarigt 
försörjningsstöd (10-12månader) 

 Andel som har mycket långvarigt 
försörjningsstöd över tre år 

 Andelen med långvarigt 
försörjningsstöd (över 
10månader) till under 10månader  

 
 
 
Målnivå: Lägre än utfall 2014 
Målnivå är 28 %  
 
Målnivå 15,8% 
 
Målnivå: Lägre än utfall 2014 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
 Fortsatt arbete med Fia (Fler i Arbete), som blir permanent verksamhet 2015 
Kommentar tom maj: 
Fia fortlöper och är permanent verksamhet. 
Verksamheten ser inte någon större avvikelse under perioden avseende 
försörjningsstöd. 

 
Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna och företagen är 
delaktiga i och har inflytande över en god 
kommunal service 

Nämndmål: 
Alla brukare ska ges möjlighet att vara 
delaktiga i planering av genomförandet. 

Indikatorer  
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 

 Andel brukare som har en 
upprättad genomförandeplan som 
inte är äldre än sex månader (exkl 
brukare där det finns ett dokumenterat 
ställningstagande att inte upprätta 

genomförandeplan) 
 Andel brukare som är delaktiga i 

utformningen av sin 
genomförandeplan 

Målnivå: 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
100% 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
 Skapa förutsättningar för brukarmedverkan – varje kontaktperson, 

handläggare och enhetschefs ansvar att bevaka och prioritera. 
Kommentar tom maj: 
Arbetet fortlöper under året och följs upp vid bokslutet. 
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Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna ges, utifrån sina 
förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället 

Nämndmål:  
Kommuninvånarna ges, utifrån sina 
förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället 
 
 

Indikatorer 
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 

 Servicemätning -/KKIK 

Målnivå: 
 
 
Mål: Vara bland de 10% bästa av 
deltagande kommuner 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
 Utveckla tillgängligheten i mottagningsenheten  
Kommentar tom maj: 
Vid årsskiftet skapades en gemensam ingång genom en mottagningsenhet, 
verksamheten kan se positiva effekter av detta. Verksamheten bedömer att ur ett 
medborgarperspektiv så krävs gemensamma lokaler för att optimera 
verksamheten inom myndigheten ytterligare.  

 
 

En effektiv och innovativ organisation i framkant 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommunkoncernen är en modern och 
attraktiv arbetsgivare med professionella 
och engagerade medarbetare 

Nämndmål: 
Socialnämnden är en modern och 
attraktiv arbetsgivare med professionella 
och engagerade medarbetare 
 

Indikatorer 
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 
 Antal timmar som görs av 

timavlönade under året (KS) 
 Sjukfrånvaro dagar/ anställd (KF) 
 Personalomsättning chefer (KF) 
 Flexibla arbetstidslösningar (KS) 

Målnivå: 
 
 
Minskning jämfört 2014 
 
Minskning till 2013 års nivå  
Minst fyra år som chef i samma enhet 
Ett projekt startas/testas i 
omsorgsförvaltningen  
(KS mål är tre projekt i kommunen) 
(BICAB i omsorgsförvaltningen) 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
Kommun gemensamma 

 Semestervikarier månadsanställs 
 Fler erbjuds önskad sysselsättningsgrad 
 Handlingsplaner AHA 
 Ökat fokus på bemanningsplanering och statistik/uppföljning 
 Införande av ledarskaps och medarbetarpolicy 
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Förvaltningsspecifika 

 Individuella planer chefer – Koppling mentorskap nya chefer 
 BICAB – arbete med arbetstidslösningar och schemaplanering 
 Implementering av strategiplan 

Kommentar tom maj:  
Alla semestervikarier erbjudits månadsanställning, genom en förändrad 
anställningsprocess.  
Förslag till nytt kollektivavtal gällande önskad sysselsättningsgrad har tagits fram, 
ligger nu för undertecknande.  
Individuellt stöd till chefer har påbörjats och kommer fortsätta under hösten. 
Arbetet med handlingsplaner för AHA pågår 
Projekt BICAB – fortlöper men till följd av ekonomiska läget blir genomförandet 
fördröjt. Projektet innehåller möjligheter till andra arbetstidsmodeller och 
schemalösningar 
Sjukfrånvaron har fortsatt att öka såväl lokalt som nationellt inom området, vilket 
innebär att verksamheten har små förhoppningar om att hålla målet för 2015 trots 
olika åtgärder.  

 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommunkoncernen är en modern och 
attraktiv arbetsgivare med professionella 
och engagerade medarbetare 

Nämndmål: 
Öka medarbetarnas individuella 
kommunikativa förmåga att skapa och 
utveckla relationer med kollegor, kunder 
och medborgare 

Indikatorer  
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 
 Antal registrerade användare på 

intranätet(KS)  

Målnivå: 
 
 
90% 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
 Utbildning till all personal 
Kommentar tom maj: All personal har inloggning till nätverk och allt mer av 
verksamhetens kommunikation sker digitalt. All skriftlig information ska finnas på 
intranätet. 
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Relevant verksamhetsmål: 
Kommunkoncernen omprövar och 
utvecklar kontinuerligt verksamheten 
utifrån uppdraget och 
omvärldsbevakning 

Nämndmål:  
Socialnämnden omprövar och utvecklar 
kontinuerligt verksamheten utifrån 
uppdraget och omvärldsbevakning 

Indikatorer 
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 

 Förbättringsarbete i enheter 
 

 Andel förbättringsarbeten med 
brukarmedverkan 

Målnivå: 
 
 
Minst ett pågående förbättringsarbete per 
enhetschef per år 
20% 
 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
 Skapa möjlighet/förutsättning till förbättringsarbete 
 Uppmärksamma genomförda förbättringsarbeten 
Kommentar tom maj:  
Förbättringsarbeten har uppmärksammats på gemensamma chefsdagar. 
Vid genomgång av verksamhetens alla verksamhetsplaner konstateras att det finns 
förbättringsarbeten i samtliga. Alla chefer har pågående arbeten i olika 
utsträckning. 
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Relevant verksamhetsmål: 
Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 

Nämndmål: 
Socialnämnden är långsiktigt hållbar 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 
 

Indikatorer (Samma som KF)  
Samtliga indikatorer följs upp i samband 
med bokslut för 2015 
 Nämndernas prognossäkerhet 

(årsresultat i förhållande mot maj 
månads prognos) (KF) 

 Avtalstrohet – inköp sker på rätt 
avtal (KF) 

 Inköp av varor och tjänster som 
sammantaget överstiger gränsen för 
direktupphandling ska 
konkurrensutsättas (KF) 

 Andel av chefspositioner som 
innehas av kvinnor/män (KF) 

 Andel av chefspositioner som 
innehas av utrikesfödda (KF) 

 Kallelse till förtroendevalda skickas 
digitalt (KF) 

 Energianvändning i kommunal 
verksamhet (KF) 

 Andelen av förvaltningens bilar som 
är miljöbilar av totala antalet bilar 
(KKIK) (KF) 

 CO2 (KF) 

Målnivå (samma som KF): 
 
 
100% 
 
 
80% 
 
100% 
 
 
 
Målnivå sätts när 2014 är känt 
 
Målnivå sätts när 2014 är känt 
 
100% pappersfri möteshantering för 
förtroendevalda 

Prioriterade insatser/aktiviteter 
Kommun gemensamma 

 Bevaka avvikelser 
 Utbildning 

Förvaltingsspecifika 
 Uppföljningsarbete  
 Utveckling av resursfördelningssystem inför 2016 

Kommentar tom maj: 
 Omfattande analysarbete och arbete med omvärldsanalys till följd av den ekonomiska 
situationen. Utveckling av resursfördelningssystem har därför inte prioriterats. 
Utifrån det ansträngda ekonomiska läget prioriteras även under hösten 2015 
ekonomiuppföljning och analys. 
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Resultatrapport   
 
Period: 
2015-01-01 – 2015-04-30 

Nämnd: 
Gymnasienämnden 

Förvaltning: 
Utbildningsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Paul Hedlund 

Förvaltningschef: 
Patrik Håkansson, tf FC 

 
 

Sammanfattande kommentar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 
 
Gymnasienämnden i Karlshamns kommun står inför stora utmaningar som den delar med stora 
delar av Sverige.  Rekryteringsläget när det gäller legitimerad och behörig lärarpersonal är 
prekärt. Det kommer att bli svårt, oavsett åtgärder som vi kan vidta för att öka vår attraktivitet, 
eftersom tillgången är begränsad inom alla områden och katastrofal inom specifika. Gymnasium 
och vuxenutbildning har läsåret 2014-2015 kompetent och välutbildad personal och 
utmaningen ligger i att behålla personalen och agera medvetet och långsiktigt för att ersätta de 
pensionsavgångar som står för dörren. Att vara en attraktiv arbetsgivare kräver att personal 
trivs med sitt uppdrag och känner att det är hanterbart och upplever att det finns 
utvecklingsmöjligheter. AHA-resultatet visar att många upplevde en spänd arbetssituation 
hösten 2014. Handlingsplanerna kommer att beskriva på vilka åtgärder som behöver vidtas 
men det krävs förmodligen ytterligare analys för att komma fram till vilka faktorer som orsakar 
det spända arbetet. 
 
En annan utmaning, som också delas av resten av landet, är att som en del av kommun-
koncernen se till att nyanlända får ett bra mottagande, introduktion och utbildning i SFI och 
svenska som andraspråk och efterhand i alla de kurser och ämnen som eleven väljer att 
studera.  Den personal som ansvarar för undervisningen behöver utökas och det kommer att bli 
svårt att rekrytera nya lärare i svenska som andraspråk. Att ge möjligheter för befintlig 
personal att utbilda sig inom ramen för arbetstiden är ett sätt att öka kompetensen. Att ge alla 
lärare inblick i specifika arbetssätt som gynnar lärandet samtidigt som man tillägnar sig ett nytt 
språk är ett annat. Inför hösten finns förstalärare som jobbar med problematiken kring 
nyanländas lärande såväl på gymnasiet som i vuxenutbildningen. Ett samlat grepp för alla delar 
i kommunens verksamhet skulle kunna öka kvaliteten i mottagandet. 
 
Resultaten för såväl gymnasium som vuxenutbildning är just nu mycket goda med elever som 
trivs, lär och utvecklas. Detta är bl.a. beroende av goda strukturer och kompetent lärarpersonal 
– ett förhållande måste bevakas. 
 
 

Utmaning 1. 
Ökande antal nyanlända 

För att hantera utmaningen gör vi följande: 
Det är svårt att göra en bedömning av antalet nyanlända som 
flyttar till eller placeras i Karlshamn hösten 2015. Från 
nationell nivå aviseras ökad tillströmning av bl.a. 
ensamkommande flyktingbarn. För att kunna klara uppdraget 
inom språkintroduktion på gymnasiet (IMSPR) och svenska för 
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invandrare (SFI) för vuxna krävs ett tillskott av resurser och 
det pågår ett analysarbete av hur statliga medel fördelas mellan 
nämnder/förvaltningar som arbetar med nyanlända. En 
ytterligare utmaning är rekrytering av behörig personal – se 
nedan. 
 

Utmaning 2. 
Att rekrytera och behålla 
behörig och kompetent 
personal 

Så hanterar vi utmaningen  
Verksamheten utnyttjar möjligheten att tillsätta tjänster som 
förstalärare till fullo. Vi uppmuntrar att lärare vidareutbildar 
sig för behörighet inom fr. a. yrkeslärarkåren, där ett stort antal 
lärare deltar eller kommer att delta hösten 2015. Insatsen 
finansieras delvis med statsbidrag. En lärare i 
naturvetenskapliga ämnen kommer att delta i forskarskola (4 
år), som leder till licentiatexamen och där del av tjänsten 
finansieras av gymnasienämnden. 
 
Flera lärare på gymnasiet har under våren begärt att få och 
beviljats tjänstledigt för att prova annan tjänst och rörligheten 
ökar när utbudet av tjänsterna ökar i antal och det finns många 
grupper där tillgången är begränsad. Detta kräver ett 
nytänkande. Skolledningen kommer att diskutera (tillsammans 
med fackliga företrädare) hur vi arbetar för att bli en så 
attraktiv arbetsgivare att personalen väljer att stanna. Det 
krävs en analys av vilka faktorer som påverkar lärares 
arbetsmiljö och trivsel. Löneutveckling är viktig faktor. Vid byte 
av tjänst får individen ofta en möjlighet att få en högre lön. 
Utmaning 3 nedan är också en avgörande faktor.  
 
En analys av personalens legitimationer krävs också för att se 
till att vi följer gällande lagstiftning fr.o.m. 1/7 2015. Lärare 
som saknar legitimation kan inte längre självständigt sätta 
betyg. 

 

Utmaning 3. 
Spänt arbete och stress bland 
personalen 

Så hanterar vi utmaningen  
Skolledningen kommer tillsammans med de fackliga 
företrädarna att diskutera hur arbetstiden används på ett 
optimalt sätt i förhållande till arbetsinnehåll. Frågan 
diskuterades vid terminens sista VSG (verksamhetens 
samverkansgrupp). 
 
Även på förvaltningsnivå pågår ett förbättringsarbete när det 
gäller spänt arbete. 
 

Nämndens framgångar  
En stor andel av eleverna i årskurs nio väljer kommunens gymnasieskola. Eleverna uppnår 
goda kunskapsresultat. Det finns god tillgång till kvalificerad personal inom elevhälsa 
(specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor), studie-och yrkesvägledning och bibliotek. En 
stor andel av personalen har lärarlegitimation och lärarkåren är engagerad och kunnig och där 
gymnasienämnden har utnyttjat möjligheten att tillsätta förstalärare som kommer att 
tillsammans med rektorsgruppen ta ansvar för att fortsätta utveckla skolan mot ännu bättre 
resultat. 
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Skolan har goda kontakter med arbetsliv, högskola och andra externa aktörer.  
Skolan når framgångar på den regionala och nationella arenan inom UF (Blekinge) och Unga 
Forskare och andra ”tävlingar”. Så blev t.ex. TE-eleverna 3:a i programmering i Sverige och 
fordonsprogrammet hävdade sig väl i nationella tävlingar.  Gymnasiesärskolans samverkan 
med Estetiska programmet i musikaliska framträdanden har varit lyckosam. Skolans arbete 
med att utveckla APL på alla yrkesprogram och fr.o.m. 2015 lärlingsutbildning (studiestart ht 
2016) förväntas öka kvaliteten och anställningsbarheten för gymnasieungdomar. 
 
Inom vuxenutbildningen framstår Karlshamns kommun som mycket framgångsrik i sitt rika 
utbud och när det gäller kvaliteten i genomförandet av utbildningar. Kommunen utbildar ett 
imponerande antal vuxna inom lärlingsutbildning, där ett antal externa aktörer är involverade. 
Ett arbete pågår med att i större utsträckning samverka med gymnasieskolan i genomförandet 
av utbildning.  
 
Samtliga verksamheter har starkt fokus på elevens förutsättningar och möjligheter. 

 

 
Ekonomiuppföljning och prognos 
 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

Driftredovisning 
(tkr) 

Utfall 2014 Utfall tertial 1 Prognos 2015 
avvikelse 

Budget 2015 

Intäkter  6 779 1 700 22 504 
     
Personalkostnader  -3 572 -4 300 -5 248 
Övriga kostnader  -8 197 0 -27 010 
Bruttokostnader  -11 769 -4 300 -32 258 
     
Nettokostnader  -4 990  -2 600 -9 754 

 
 

Intäkter på IKE på gymnasiesärskolan är högre än budget. Nämndens personalkostnader är 
mindre än budget p.g.a. att NAV och GY slagits samman och har färre ledamöter detta år. 
Anpassning kommer att ske under 2015 med 1,5 mnkr. Verksamhetschef började i december 
2014, därför inget utfall 2014. Högre personalkostnader på A 4860 p.g.a. oklarheter vid 
fastställande av personalbudget för vuxenutbildning. Det finns ca 3 100 tkr budgeterat på annat 
ansvar och ca 1 400 tkr finansieras av bidrag och intäkter som bokförs på annat ansvar. 
 

 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Gymnasienämnden har fattat beslut om anpassningar i förhållande till utfall och anpassad ram 
för 2015 och åtgärderna är främst en minskning av hyreskostnader och personalkostnader  
samt ökade interkommunal ersättning enligt ovan.  
 
Förvaltningen kommer att följa utvecklingen noga eftersom terminssystemet innebär att 
planeringen för hösten 2015 är osäker fram till och med september. 
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Förutsättningar att nå KF mål 
 

Relevant verksamhetsmål: 
Barn och unga lär sig och utvecklas så långt 
som möjligt 
 

Nämndsmål: 
Varje elev lär sig och utvecklas så långt som 
möjligt i sin utbildning. 
 

Indikator:  
Uppföljning på de flesta av de valda indikatorerna kan inte göras förrän tidigast i 
augusti/september avseende resultat som finns i Extens och när det gäller rankingtal först i 
januari när SKL publicerar Öppna jämförelser. Sammanställningarna som behöver göras utifrån 
Extens är tidsödande och komplicerade, då analysinstrument (Hypernet analys) inte finns 
tillgängligt i Karlshamns kommun. Sammanställningar genomförs av förvaltningen i samråd 
med verksamhetschef och därefter ska dessa granskas och analyseras av rektor och 
lärarpersonal. 
 

De indikatorer som mäts med enkäter saknar i dagsläget värden. Dessa ska beslutas vid första 
mättillfället. Huvudmannaenkät för gymnasiet utarbetas under sommaren 2015 för att 
fastställas och genomföras under hösten. Vuxenutbildningen har en huvudmannaenkät som 
revideras kontinuerligt men där värdena ännu inte har fastställts. Det kommer också att ske 
under hösten. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
 Fortsatt utvecklingsarbete inom förvaltningen kring grundläggande processer (budget, 

ärendehantering till nämnd etc).  
 
Arbetet med att anpassa till nya förutsättningar efter införande av Kompass Karlshamn 
pågår men svårigheter har uppstått i samband med att FVC avslutade sin anställning och 
personalresurserna har minskat och dirigerats om.  

 
 Genomförande, sammanställning och analys av kvalitetsenkät till brukare enligt plan.  

 
Arbetet med att utarbeta en huvudmannaenkät för gymnasiet har blivit försenat men 
pågår och enkät kommer att ligga klar under hösten. Vuxenutbildningens enkät är 
anpassad efter kvalitetsområdena i läroplanen. Så sker också för den enkät som utarbetas 
för gymnasiet. 

 
 Kartläggning av ledningsresurs och ledningsuppdrag och ny organisation.  

 
Organisationsanalys är genomförd efter omorganisationen av nämnder och tillsättning av 
ny verksamhetschef. Ny ledningsgrupp har bildats och organisation för gymnasiet har 
beslutats som genomförs under 2015-2017. Organisationen för vuxenutbildningen 
kommer att ses över under hösten. 

 
 Förbättrade förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet. 

 
Samtliga rektorer har deltagit i samtal kring det pedagogiska ledarskapets utformning 
och det ingår som en del i vars och ens individuella utvecklingsplan. Pedagogiskt 
ledarskap är ett prioriterat område. 
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 Uppföljning av handlingsplaner kopplade till AHA-enkät (kartläggning av 
medarbetarnas hälsa och psykosociala arbetsmiljö). 
 
Handlingsplanerna för de olika skolenheterna är klara eller under utarbetande och ska 
redovisas i VSG vid första sammanträdet hösten 2015. En partssammansatt arbetsgrupp 
kommer att se över hur arbetstiden används med fokus på elevers lärande och utveckling. 

 
 Utvecklingsarbete inom förvaltningen kring plan för kompetensutveckling. 

Ledarskapsutveckling, behörighetskomplettering etc. 
 
Behörighetskomplettering pågår eller inleds hösten 2015 för ett antal yrkeslärare. En 
rektor har avslutat rektorsprogrammet och en rektor kommer att delta i rektorslyftet 
under 2015. En rektor kommer att delta i kommunens ledarskapsutbildning. En 
inventering av legitimationer och behörighet kommer att genomföras hösten 2015. 
 

 Fortsatt arbete kring strategi och organisation för gymnasial lärlingsutbildning. 
 
Projektet fortsätter och rapport till gymnasienämnden lämnades våren 2015. Två 
medarbetare har anställts som lärlings(APL)utvecklare och tid har avsatts för några 
lärare som undervisar i yrkesämnen. Skolverket har beviljat medel för APL-utveckling som 
täcker en del av kostnaderna. 
 

 Fortsatt utvecklingsarbete kring underlag för analys och planering med stöd av 
en samordnare vid utbildningsförvaltningen. 
 
Utveckling av kvalitetsarbetet fortskrider och länkas mot Kompass Karlshamn. 
Kvalitetsområden har fastställts för såväl gymnasium som vuxenutbildning och VP finns 
på alla nivåer, även enhetsnivå. En stor svårighet när det gäller underlag för analys av 
resultat är att det inte finns något verktyg för statistiksammanställning utan detta måste 
göras för hand. Det medför att analysen försenas – hur länge återstår att se. Det upplevs 
inte angeläget att ta avstamp i analyser av resultat från juni i januari nästkommande år 
för att fastställa lämpliga åtgärder. Då har nästan hela nästa läsår passerat innan 
organisationen kan bedöma lämpliga aktiviteter för förbättring. 
 

 Strategi för förstelärarna som förändringsmotorer. 
 
Detta är under utarbetande och är en viktig länk i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

 
             Bland det som ytterligare kan stärka elevernas möjligheter att nå målen är elevnärvaro  
             och detta kommer att mätas i skolenheternas VP. 
 

 
 
 
 
 
 

Relevant verksamhetsmål: Nämndsmål: 
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Kommuninvånarna känner sig trygga 
 

En skola fri från kränkningar och 
diskriminering 

Indikator:  
De indikatorer som mäts med enkäter saknar i dagsläget värden. Dessa ska beslutas vid första 
mättillfället. Någon huvudmannaenkät för gymnasiet utarbetas under sommaren 2015 för att 
fastställas och genomföras under hösten. Vuxenutbildningen har en huvudmannaenkät som 
revideras kontinuerligt men där värdena ännu inte har fastställts. Det kommer också att ske 
under hösten. Övriga indikatorer följs upp i nästa resultatdialog/rapport hösten 2015 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 

 Fortsatt utvecklingsarbete inom förvaltningen kring grundläggande processer 
(budget, ärendehantering till nämnd etc). 
 
Se nämndmål 1.  
 

 Genomförande, sammanställning och analys av kvalitetsenkät till brukare enligt 
plan. 
 
Se nämndmål 1.  

 
 Kartläggning av ledningsresurs och ledningsuppdrag och ny organisation. 

Förbättrade förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet.  
 
Se nämndmål 1.  

 
 Uppföljning av handlingsplaner kopplade till AHA-enkät (kartläggning av 

medarbetarnas hälsa och psykosociala arbetsmiljö). 
 
Se nämndmål 1.  
 

 Fortsatt arbete med att upprätta och implementera planer mot kränkande 
behandling och diskriminering. 
 
Samtliga enheter har giltiga planer som revideras varje år. 

 
 Fortbildning för personalen, bland annat i likabehandling och 

värdegrundsarbete (Skolverkets utbildning via HKr). 
 
Utbildningen avser vuxenutbildningen och har genomförts. Insatsen relaterar också till 
nämndmålet om kränkande behandling. 

 

 
 
 
 
 
 

Relevant verksamhetsmål: Nämndsmål: 
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Kommuninvånarna ges, utifrån sina 
förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället 

Varje elev ges utifrån sin förutsättningar, lika 
möjligheter och rättigheter att vara delaktiga i 
skolans verksamhet. 

Indikator:  
De flesta indikatorer handlar om elevers upplevelse och mäts via enkät. Enkäten för gymnasiet 
(se ovan) genomförs första gången hösten 2015. Enkäten för vuxenutbildningen genomförs två 
gånger per år och redovisas när resultatet är analyserat. 
 

Indikatorn om representation i skolforum på vuxenutbildningen är uppnått. Varje verksamhet 
har en representant. 

Prioriterade insatser och insatsområden 
 Fortsatt utvecklingsarbete inom förvaltningen kring grundläggande processer (budget, 

ärendehantering till nämnd etc). 
 
Se nämndmål 1.  
 

 Genomförande, sammanställning och analys av kvalitetsenkät till brukare enligt plan. 
 
Se nämndmål 1.  
 

 Kartläggning av ledningsresurs och ledningsuppdrag och ny organisation. Förbättrade 
förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet. 
 
Se nämndmål 1.  
 

 Uppföljning av handlingsplaner kopplade till AHA-enkät (kartläggning av 
medarbetarnas hälsa och psykosociala arbetsmiljö). 
 
Se nämndmål 1.  
 

 Kartläggning och tydliggörande av formella fora för elevinflytande avseende klassråd, 
elevråd och elevskyddsombud. 
 
Kartläggning för gymnasiet kommer att ske hösten 2015 och relateras till ny organisation 
för gymnasieskolan. Vuxenutbildningens forum för elevinflytande är etablerade.  
 

 Fortsatt arbete med forum för elevsamråd gällande alla skolformer inom 
vuxenutbildningen. 
 
Se ovan! 

 
 Eleverna får tillgång till studieplanerna via Dexter (vuxenutbildning) 

 
Arbetet pågår. 
 

 Utbildning av elevskyddsombud (vuxenutbildning). 
 
Utbildningen ges till hösten 2015. 
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Resultatrapport   
 
Period: 
Tertial 1 2015 
Nämnd: 
Kulturnämnden 

Förvaltning: 
Utbildningsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Lena Sandgren 

Förvaltningschef: 
Patrik Håkansson, tf. förvaltningschef 

 
 
 
 
Sammanfattande kommentar för att nå KF mål och genomföra prioriterade insatser/områden 
I sammanfattningen redovisar nämnden sina största utmaningar och framgångar i relation till 
uppsatta KF mål samt prioriterade områden/insatser i verksamhetsplanen. 
 

Den förestående flytten av Stadsbiblioteket/Kultur Karlshamn till tillfälliga lokaler i 
Citygallerian kommer att påverka verksamheten på flera sätt. Verksamheten kommer att 
bedrivas i två plan i fyra publika lokaler vilket innebär mer bemanning och nya arbetssätt. 
Bibliotekets barnavdelning kommer att bemannas, vilket medför möjlighet till spontana 
läsfrämjande insatser och riktad information. 

Genom flytten försvinner en publik lokal eftersom ytan minskas och den kultur- och 
biblioteksverksamhet som utförts där kommer att ske i enhetens andra lokaler i 
kommunen alternativt inställas i väntan på egna lokaler i nya kultur- och bibliotekshuset 
på Piren. Därutöver försvinner publik yta som nyttjats till bla utställningar.  

Biblioteksverksamheten går 2015 över till RFID-teknik, Radio Frequency IDentification, 
vilket innebär att samtliga media förses med ett chip och radiovågsteknik. Införandet av 
RFID-tekniken förväntas frigöra tid till pedagogisk handledning och service till 
besökare/användare. Införandet av RFID är ett steg mot Meröppet, vilket kan bli aktuellt 
på några bibliotek. 

Kultur Karlshamns prioriteringar för de kommande tre åren är att öka 
biblioteksbesökares digitala kunskaper och verka för att fler blir digitalt delaktiga. På 
Stenbacka bibliotek kommer ett e-Labb/Makerspace att startas upp och vara tillgängligt 
för alla. Genom uppstarten av e-Labb/Makerspace på Stenbacka bibliotek kommer en 
djupare kunskap bli möjlig genom kombinationen av e-
Labb/Makerspace/programverksamhet. Bibliotekets service och medier ska 
tillgängliggöras för nya svenskar, personer med funktionsnedsättning samt äldre-äldre. 
Läsfrämjande för barn och ungdom ska ske med ny teknik genom BarnArena, det digitala 
biblioteket. Utvecklingen av Lokstallarna ska fortsätta till en attraktiv kulturarena 
tillgänglig för fler målgrupper. Konstens roll ska stärkas genom utställningar och 
programverksamhet. 

Konsument Karlshamn erbjuder konsumentrådgivning, energirådgivning samt budget- 
och skuldrådgivning och fortsätter det förebyggande arbetet inom budget– och 
skuldrådgivning. 
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Utmaning 1. 
I dag finns inget personellt 
utrymme för utökning av de 
två deltidstjänster som 
under året går i pension. 
Bibliotekslagen kräver 
insatser som det i dagsläget 
inte finns resurser för. 

För att hantera utmaningen gör vi följande: 
 
Över- och underskottshanteringen.  
 
Hantera rekryteringssvårigheterna.  
 

Utmaning 2. 
Minskad budgetram för 
medieinköp innebär att 
servicen drabbas, d v s färre 
titlar av populära böcker, 
längre reservationsköer, 
mindre utbud av 
nyutkommen fack- och 
skönlitteratur samt ett 
tunnare utbud, vilket 
genererar luckor i vårt 
mediebestånd som är svåra 
att ersätta i framtiden. Vi får 
låna mer av andra bibliotek 
via fjärrlån, vilket medför 
mer arbete och högre 
arbetsbelastning för 
folkbiblioteket i Karlshamn. 

Så hanterar vi utmaningen  
 
 
Personalen lägger mer tid på att söka efterfrågad litteratur 
och medier samt beställa och skicka tillbaka medier. 

 
 
 

Utmaning 3. 
Under 2015 införs RFID -
tekniken på samtliga 
bibliotek, vilket kommer att 
kräva stora arbetsinsatser 
under året. RFID-tekniken 
innebär att bibliotekens 
bestånd måste gallras 
radikalt. 

Så hanterar vi utmaningen  
 
Upphandling och avtalsskrivning genomförd under våren 
2015. 

Planera genomförandet av teknikövergången 
(personalmässigt, budgetmässigt, gällande arbetsrutiner 
osv). 

Utmaning 4. 
Konsument Karlshamn 
flyttar till nya lokaler och 
kommer fortsättningsvis inte 
kunna dra nytta av fördelen 
att ligga i anslutning till 
stadsbiblioteket. Detta 
medför ett behov av 
marknadsföringsinsatser för 
att sprida kännedom om den 
nya placeringen av 
verksamheten. 

Så hanterar vi utmaningen  
 
Marknadsföring av Konsument Karlshamn genom massmedia 
i samband med flytten till nya lokaler. Fortsätt arbete med att 
göra verksamheten mer känd och nå ut med namnet 
Konsument Karlshamn. 
 
 
 
 

Nämndens framgångar  
Detta är vi stolta över utifrån arbetet med att nå uppsatta mål 
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 Hög kompetens och stort engagemang hos personalen. 
 Nya utvecklade rutiner för att följa upp utvecklingsinsatser och 

utvecklingsområden. 
 Bibliotekets verksamhet för att göra fler digitalt delaktiga. 
 Finansieringsfas för att erhålla externa medel gällande ett e-labb/Makerspace på 

Stenbacka bibliotek tillgängligt för alla. 
 Fortsatt utveckling av Lokstallarna till en attraktiv kulturarena tillgänglig för fler 

målgrupper. 
 Konsument Karlshamn har fortsatt sitt arbete med att upprätthålla hög 

kompetens och kvalitet i sina tjänster till invånarna genom utbildning och 
nätverkande. 

 Konsument Karlshamns utåtriktade arbete ger socioekonomiskt utsatta personer 
förutsättningar att både söka och få hjälp i ett tidigt skede. 

 
 
Ekonomiuppföljning och prognos 
 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
Periodens avvikelse samt prognos för helår. Utgångspunkten är att tilldelade ramar ska hållas 
genom justeringar och anpassningar av verksamheten.  
 
Prognos per den 30 april 2015 
Riktpunkt 33,3 % 
 

  
Periodi-
serat     

Verksamhet Internbudget Utfall Återstår Förbrukat Helårsprognos Avvikelse 

Belopp i tkr             

Kulturnämnd 375 120 255 32,0% 360 15 

Konsumentkontor 1 100 298,4 802 27,1% 895,2 204,8 

Subventionerad hemsändn. 68 22,7 45 33,3% 68,01 0 

Energirådgivning -185 -61,7 -123   -184,98 0 

Bidrag till frivillig bil 1 338 446 892 33,3% 1338 0 

Ledning och kulturadministration 1 384 608 776 43,9% 1824 -440 

Kulturbyggnader 3 604 1 191 2 413 33,0% 3573 31 

Egna kulturella arrangem. 1 133 185,4 948 16,4% 556,11 576,9 

Stöd till föreningar 1 036 345,3 691 33,3% 1035,99 0 

Bibliotek 15 601 5 262,90 10 338 33,7% 15788,7 -187,7 

Just städ 240       240 0 

Just hyra -171       -171 0 

Koalitionens förslag -200       0 -200 

Totalt 25 323 8 418 16 905 33,2% 25254 0 

 
Kommentarer: 
Denna prognos är sammanställd per den 30 april. Förbrukningen ligger strax under riktpunkten. 
Sammantaget är det en budget i balans. 
Konsumentkontoret har mindre verksamhetskostnader än budgeterat. 
Underskottet på ledning o kulturadministration täcks av överskottet på egna kulturella 
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arrangemang. Avvikelserna beror på flytt av personal till annan verksamhet som inte ändrats i 
personalbudgeten. 
 
Biblioteksverksamheten har högre personalkostnader än budgeterat. Underskottet täcks av 
statsbidrag. 
 
Efter uppföljning för tertial 1 2015 har internbudget för kulturnämnden justerats (belopp i tkr): 
 

KN internbudget 2015-04-30 25 323 

Löneökningar 207 

Kapitalkostnader -430 

KN reviderad internbudget 25 100 

 
 
 
Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Här redovisas eventuella anpassningar/justeringar så att tilldelade ekonomiska ramar kan hållas, 
samt förväntad ekonomisk effekt av respektive åtgärd. 
 
Avvikelserna bedöms vara så marginella att inga särskilda anpassningar/justeringar är 
nödvändiga. 
 
För Konsument Karlshamns del påverkas anpassningen av budgeten inte så länge pengar från 
Energimyndigheten för energirådgivningen tillförs. 
 
 

Förutsättningar att nå KF mål 
Nämnden redovisar kort status för de mål som finns för nämnden. En beskrivning görs av varje mål 
som nämnden fastställt i VP.  
 
Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna och besökare tar del av ett 
rikt och spännande utbud av kultur- och 
naturupplevelser 
 

Nämndsmål: 
Barn och unga berikas genom 
kulturupplevelser 

Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar 
nämnden när uppföljning är planerad. 
 
Metod och frekvens för uppföljning av indikatorer. 

 Antal besökande elever ställs i relation till totalt antal elever. Varje föreställning följs 
upp.  Indikatorn följs enbart upp per kalenderår. 

 Arrangemangets kapacitet i förhållande till antal deltagare. Samtliga arrangemang 
följs upp. Siffror levereras i samband med delårsbokslut. 

 
Besökarnas nöjdhet mäts med enkät.  Alltid utvärdering i samband med arrangemang. 
Enkäter har tagits fram för olika målgrupper. Har tillämpats under viss del av 
uppföljningsperioden och den första statistiken levereras i samband med delårsbokslut. 
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Prioriterade insatser och insatsområden 
Här redovisar nämnden hur man har arbetat med prioriterade områden/insatser från VP, samt 
om det finns behov att förändra dessa områden/insatser. Nämnden redovisar även om det finns 
risker för att målen inte nås, samt hur dessa i så fall hanteras. 
 

 Översyn av processen kring utbud, urval och uppföljning av aktiviteter riktade mot 
barn och elever. Pga långtidssjukskrivning har denna process avstannat. 
 

 Fortsatt utveckling av organisation och roller. Under perioden har Kultur Karlshamn 
utvärderat nuvarande organisation och gjort en översyn av roller och funktioner vid 
enheten. Denna översyn föranleder ett fortsatt utvecklingsarbete under hösten. 

 
 
 
 
Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna och besökare tar del av ett 
rikt och spännande utbud av kultur- och 
naturupplevelser 

Nämndsmål: 
Kommuninvånarna och besökare tar del av 
ett rikt och spännande utbud av 
kulturupplevelser 
 

Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar 
nämnden när uppföljning är planerad. 
 
Procent beläggning på kultur- och biblioteksenhetens arrangemang. Siffror levereras i 
samband med delårsbokslut. 
 
Antal besökare som deltar i kultur- och biblioteks-enhetens utbud som lokaliseras i: 

- Lokstallarna. Statistik finns ej sammanställd för aktuell period. Siffror levereras i 
samband med delårsbokslut. 
 

- Hörsalen. Salen finns ej tillgänglig pga flytt. 
 

- Besökarnas nöjdhet avseende kultur- och biblioteksenhetens arrangemang (med 
fokus på rikt och spännande). Siffror levereras i samband med delårsbokslut. 

 
Prioriterade insatser och insatsområden 
Här redovisar nämnden hur man har arbetat med prioriterade områden/insatser från VP, samt 
om det finns behov att förändra dessa områden/insatser. Nämnden redovisar även om det finns 
risker för att målen inte nås, samt hur dessa i så fall hanteras. 
 
Med utgångspunkt i samlad information utvärdera och analysera utbudets relevans. 
Konsekvensanalyser görs med anledning av flytt. Uppföljning och analys av arrangeras görs 
löpande. 
 
 
 
 
Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna ges, utifrån sina 
förutsättningar, lika möjligheter och 

Nämndsmål: 
Kultur- och biblioteksenheten skapar 
förutsättning och ger lika möjligheter och 
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rättigheter att vara delaktiga i samhället 
 

rättigheter för målgrupperna. 

Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar 
nämnden när uppföljning är planerad. 
 
Antal låntagare och antal barnlån.  
 
Antal inköpsförslag i relation till antal låntagare.  
 
Antal användare av tillgänglighetsanpassade bibliotekstjänster; syntolkade filmer, talböcker, 
lättläst, Boken kommer.  
 
Statistik finns ej sammanställd för aktuell period. Siffror levereras i samband med delårsbokslut. 
 
 
Prioriterade insatser och insatsområden 
Här redovisar nämnden hur man har arbetat med prioriterade områden/insatser från VP, samt 
om det finns behov att förändra dessa områden/insatser. Nämnden redovisar även om det finns 
risker för att målen inte nås, samt hur dessa i så fall hanteras. 
 
Synliggöra tjänster och resurser för medborgarna. Personella, organisatoriska och strukturella 
insatser har under uppföljningsperioden gjorts kring särskild biblioteksservice. 
 
 
 

 
Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna ges möjlighet till 
kommunikation och självständighet med hjälp 
av digital teknik 
 
 

Nämndsmål: 
Kultur- och biblioteksenheten ger 
målgrupperna möjlighet till kommunikation 
och självständighet med hjälp av digital 
teknik. 

Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar 
nämnden när uppföljning är planerad. 
 
Antal digitala besökare. Statistik finns ej sammanställd för aktuell period. Siffror levereras i 
samband med delårsbokslut. 
 
Antal aktiva digitala användare. Statistik finns ej sammanställd för aktuell period. Siffror 
levereras i samband med delårsbokslut. 
 
Antal utlån av e-böcker. Statistik finns ej sammanställd för aktuell period. Siffror levereras i 
samband med delårsbokslut. 
  
Handledning digital teknik (mätning under tidsperiod). Ej genomförd under perioden. 
 
Procent beläggning vid programutbud som handlar om digital teknik. Indikatorn mäts enbart 
per kalenderår. 
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Prioriterade insatser och insatsområden 
Här redovisar nämnden hur man har arbetat med prioriterade områden/insatser från VP, samt 
om det finns behov att förändra dessa områden/insatser. Nämnden redovisar även om det finns 
risker för att målen inte nås, samt hur dessa i så fall hanteras. 
 
Synliggöra digitala tjänster och resurser för medborgarna. Erbjuda program inriktade mot 
kunskapshöjning avseende teknik och teknikanvändning. Utökad service genom drop-in-tider. 
Identifierat behov av ökad servicenivå avseende teknik och teknikanvändning till enskilda 
medborgare. 
 
 
 
Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna har eller uppnår 
egenförsörjning  
 

Nämndsmål: 
Kommuninvånarna kan hantera sin egen 
ekonomi (budget- och skuldrådgivning) 

Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar 
nämnden när uppföljning är planerad. 
 
Andel budget- och skuldärenden som initieras inom 4 veckor från ansökningsdatum.  
Alla som tagit kontakt har fått tid inom 4 veckor. 
 
Andel som lyckas med beviljad skuldsanering/betalningsuppgörelse. 
Statistik finns ej för aktuell period. 
 
 
 
Prioriterade insatser och insatsområden 
Här redovisar nämnden hur man har arbetat med prioriterade områden/insatser från VP, samt 
om det finns behov att förändra dessa områden/insatser. Nämnden redovisar även om det finns 
risker för att målen inte nås, samt hur dessa i så fall hanteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna ges, utifrån sina 
förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället 
 

Nämndsmål: 
Kommuninvånarna ges, utifrån sina 
förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället 
 

Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar 
nämnden när uppföljning är planerad. 
 
Antal kontakter och typ av ärenden. 
Totalt 460 ärenden per 2015-06-30. Dominerar gör reklamationer, konsumtionsvaror t ex bilar, 
konsumtionstjänster (hantverkare samt tele/TV/internettjänster (abonnemang). 
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Antal förebyggande insatser som syftar till att ge information om konsumenträtt och gällande 
lagstiftning på konsumentområdet. 
Totalt antal; 20 st föreläsningar samt 10 st mediemedverkan. 
 
Antal kontakter som syftar till att ge medborgarna Energirådgivning.  
Totalt 83 kontakter har tagits med Energirådgivningen för energirådgivning. 
 
 
Prioriterade insatser och insatsområden 
Här redovisar nämnden hur man har arbetat med prioriterade områden/insatser från VP, samt 
om det finns behov att förändra dessa områden/insatser. Nämnden redovisar även om det finns 
risker för att målen inte nås, samt hur dessa i så fall hanteras. 
 

 Samverkan med skolor med föreläsningar om konsumenträtt och ekonomi 
 Samverkan har skett med såväl grundskolan, gymnasieskolan samt 

gymnasiesärskolan och SFI. 
 Samverkan har också skett med Navigatorcentrum där ungdomar har utbildats i 

ekonomi och konsumenträtt. 
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Resultatrapport   
 
Period: 
2015-01-01 – 2015-04-30 

Nämnd: 
Kommunstyrelsen 

Förvaltning: 
Kommunledningsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Per-Ola Mattsson 

Förvaltningschef: 
Göran Persson 

 
 

Sammanfattande kommentar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 
I sammanfattningen redovisar nämnden sina största utmaningar och framgångar i relation till uppsatta KF mål samt 
prioriterade områden/insatser i verksamhetsplanen. 

Kommunstyrelsen har ansvar för både den egna verksamheten och som stabsfunktion 
för hela kommunala förvaltningen. 
Rekryteringar inom mark- och exploateringsverksamheten ger förutsättningar för 
högre måluppfyllelse inom prioriterade utvecklingsområden för bostäder och 
verksamheter. Digitalisering och e-förvaltning ger möjlighet till effektivisering och 
bättre medborgarservice. Arbetsmarknadsenheten möter nya utmaningar för 
integration och sysselsättning med allt fler invandrare till kommunen. 
Ledningssystemet Kompass Karlshamn är implementerat och ger verktyg för 
resultatuppföljning och förbättringsarbete. Ny upphandlingsorganisation möjliggör 
effektiviseringar och besparingar i hela kommunorganisationen. 
 

Utmaning 1. 
Bemanningen inom mark 
och exploatering – just nu 
svårt att leva upp till KS 
mål avseende mark och 
exploatering 

För att hantera utmaningen gör vi följande: 
Det har funnits flera vakanser och partiella 
tjänstledigheter och vissa av vakanserna har varit 
svårrekryterade. Rekrytering till tjänsterna pågår, bl a 
anställning av projektledare för de större 
exploateringsprojekten. Säkerställt att en 
markförvaltartjänst inrättats på SHBF för att flytta över 
förvaltande arbetsuppgifter från KLF. 
 

Utmaning 2. 
Ökat inflöde av invandrare 
och flyktingar 

Så hanterar vi utmaningen  
Inom arbetsmarknadsenheten har skapats tre arbetslag 
för att bättre kunna möta de nya utmaningarna. Behov 
finns av kommunal samordning av integrationsfrågor. 
Aktivt deltagande i Migrationscentret i Svängsta. 
 

Utmaning 3. 
Minska antalet timmar 
som utförs av timanställda 

Så hanterar vi utmaningen  
Sommarvikarier månadsanställs och arbete pågår 
tillsammans med förvaltningarna att omvandla 
vikarietimmar till fasta anställningar. Pilotprojekt med 
arbetstidsmodeller 
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Nämndens framgångar  
Detta är vi stolta över utifrån arbetet med att nå uppsatta mål 

Arbetet med och införandet av Kompass Karlshamn som pågått sedan februari 2014. 
Detta är uppnått så här långt: 

• Etablerat en gemensam modell för ledning, styrning och uppföljning 
• Tydlig styrkedja från KF till enhetsnivå 
• Politiken och chefsleden är engagerade i styrnings- och uppföljningsfrågor 
• Etablerat en årlig planerings- och uppföljningsprocess  
• Etablerat en process för att kontinuerlig dialog om uppnådda resultat 
• Ökad fokus på att analysera egna verksamheten och omvärlden 
• Etablerat ett verktyg för samplanering 
• Beslutsunderlag för utveckling av beslutsstöd 
• Byggt kapacitet/kompetens i kommunen för att driva arbetet 
• På väg att gå från 17 program till 1 program + 4 strategier 
• Tydliggjort dokumenthierarki  

 
 
Ekonomiuppföljning och prognos 
 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
I bilaga 1 redovisas periodens avvikelse samt prognos för helår för både drift och 
investeringar. Kommunstyrelsen har en driftavvikelse per april med -35 tkr. För helåret 
beräknas att budgetramarna hålls. 
 

 
Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Årets första ekonomiska prognos efter februari pekade mot ett befarat negativt resultat 
för kommunen med 53 mnkr. Förvaltningarna har därefter fått i uppdrag att inkomma 
med förslag så att den av KF fastställda resultatnivån för 2015 skulle kunna hållas. KF 
har i maj beslutat om förändrade budgetramar för nämnderna. 
Kommunledningsförvaltningen har fått en minskad budgetram med 5,2 mnkr för 2015. 
 

Förutsättningar att nå KF mål 
 
Relevant verksamhetsmål: 
Det finns levande, spännande och 
ändamålsenliga boendemiljöer för alla 
(1:3) 
 

Nämndsmål: 
Kommunen har god planberedskap och 
byggklara tomter för bostadsändamål 
 

Indikator:  
Förmåga att tillgodose behov av mark och tomter för bostadsändamål (KF) 
 
Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut.  
 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
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Ta fram en exploateringspolicy. 
Ta fram en markförsörjningsstrategi utifrån ÖP ”Karlshamn 2030!” och 
Bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
Uppföljning efter april 2015 
Flera vakanser och partiella tjänstledigheter gör att det är svårt att leva upp till KS 
nämndsmål avseende mark och exploatering. Vissa vakanser har varit svårrekryterade 
men någon av de vakanta tjänsterna/tjänstledigheterna är tillsatta eller återkommer 
efter sommaren. 
 
 
Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna har eller uppnår 
egenförsörjning (1:4) 
 
 

Nämndsmål: 
Öka långsiktig egenförsörjning hos 
deltagarna inom 
arbetsmarknadsverksamheten 
 

Indikator:  
1. Antal personer med ekonomiskt bistånd som får anställning/ starta eget företag och 

behåller egenförsörjning under 36 mån 
 
2. Antal arbetslösa ungdomar som är registrerade på Arbetsförmedlingen i Karlshamn. 

(KF) 
 

Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
FIA permanentas och ytterligare 15 personer anställs. 
Blekinge Unga Lyfter söker socialfondsmedel för att utveckla Navigatorcentrum  
Grön resurs knoppas av som socialt företag 
Samlokaliserat AC samt Navigatorcentrum får egen lokal 
Aktiv coachning av Arbetscentrums deltagare 
Språkpraktik 
Anställa 20 st elevstödjare 
 
Uppföljning efter april 2015 
10 personer är eller har varit i FIA under året. 3 har gått vidare till anställning, en gått 
vidare till studier och 1 har flyttat. Denna grupp av FIA bestod av personer som står 
långt från arbetsmarknaden. 
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Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna känner sig trygga (1:5) 
 

Nämndsmål: 
Kommunen har god en beredskap för att 
hantera kriser och oförutsedda händelser   
 

Indikator:  
Länsstyrelsens uppföljning 

 
Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Färdigställa ny risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för mandatperioden. Fortsätta 
utveckla beredskap för krisledning. 
 
Uppföljning efter april 2015 
Ny risk- och sårbarhetsanalys är framtagen. 
 
 
Relevant verksamhetsmål: 
En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till 
ett växande näringsliv och en attraktiv och 
hållbar livsmiljö (2:1) 
 

Nämndsmål: 
Fortsatt utveckling av 
”Järnvägsanläggningar i Stilleryd”, 
bangården, så att bangårdsverksamheten 
vid Karlshamn C kan läggas ner och flyttas 
till Stilleryd. Här igenom skapas 
förutsättningar för exploatering av 
stationsområdet. 
 

Indikator:  
Avstämning mot tidplan 

 
Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Tidplan upprättas under 2015. 
Avsiktsförklaring eller motsvarande tecknas med Trafikverket angående bangårdarna 
vid Karlshamns C och i Stilleryd. 
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Relevant verksamhetsmål: 
En ändamålsenlig infra-struktur bidrar till 
ett växande näringsliv och en attraktiv och 
hållbar livsmiljö (2:1) 
 

Nämndsmål: 
Kommunen har god planberedskap och 
byggklara tomter för verksamheter samt 
en effektiv process för markhantering 
 

Indikator:  
Förmåga att tillgodose behov av mark vid nyetableringar och expansion av befintliga 
verksamheter (KF) 
 

Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Exploatera området Kapten Holm 2. 
Utreda möjligheten för ett nytt verksamhetsområde vid förlängningen av Gröna vägen 
mott E22.  
Se över markförsörjningsprocessen och ta fram en tydlig strategi.  
Ta fram exploateringspolicy.  
Marknadsföra verksamhetsområdena. 
 
 
Relevant verksamhetsmål: 
En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till 
ett växande näringsliv och en attraktiv och 
hållbar livsmiljö (2:1) 
 

Nämndsmål: 
Höja servicenivån, tillgängligheten och 
beläggningen i våra gästhamnar samt på 
Tärnö 
 

Indikator:  
 Antal gästnätter i gästhamnarna (KF) 
 Antal resenärer med skärgårdstrafiken 

 
Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Förbättra faciliteterna och värdskapet i gästhamnarna och öka synligheten genom 
marknadsföring. Definiera den framtida utvecklingspotentialen av Tärnö som ett nav i 
Karlshamns skärgård 
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Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna och företagen är 
delaktiga i och har inflytande över en god 
kommunal service (2:2) 
 
 
 

Nämndsmål: 
Det är enkelt för företagen och 
kommuninvånarna i kontakter med oss 
som kommun och myndighet. Vi erbjuder 
en ärendehantering och handläggning 
som är effektiv, rättssäker och 
serviceinriktad. 
 

Indikator:  
 Företagens nöjdhet (NKI) (KF) 
 Medborgarnas nöjdhet (KKIK) (KF) 

 

Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Se över ärendehanteringen, utveckla Företags- och Bygglotsen, E-tjänster som 
underlättar, verkställa delarna i antagen handlingsplan. 
 
 
Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna och företagen är 
delaktiga i och har inflytande över en god 
kommunal service (2:2) 
 

Nämndsmål: 
Företagen ska vara nöjda med och väl 
bemötta av kommunens 
alkoholhandläggning och tillsyn 
 

Indikator:  
Företagens nöjdhet (KF) 

 
Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Fortsatt arbete enligt antagen handlingsplan 
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Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna ges utifrån sina 
förutsättningar lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället 
(2:3) 
 

Nämndsmål: 
Deltagarna ges, i alla 
arbetsmarknadsverksamheter, 
möjligheter till egenmakt och delaktighet 
till sin fulla förmåga. 
 

Indikator:  
Deltagarna upplever delaktighet i sin egen handlingsplan 
 
Alla deltagarna är delaktiga i arbetsmiljöns och verksamhetens utveckling enligt 
samverkansavtalet. 
 

Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Utveckling av Grön resurs, Arbetsmarknadsgruppen och Arbetscentrum 
Aktiv coachning av Arbetscentrums deltagare 
 
 
Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna och besökare tar del av 
ett rikt och spännande utbud av kultur- 
och naturupplevelser (3:2) 
 

Nämndsmål: 
Öka antalet besökare i Karlshamn 
 

Indikator:  
 Turismomsättning (KF) 
 Antal gästnätter (KF) 
 Antal evenemang 

 
Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Enligt fastställt näringslivsprogram och regional strategi, uppdatera utvecklingsplanen 
för turism i Karlshamn. Utvärdera Karlshamns två största evenemang, 
Östersjöfestivalen och Kulturnatten. Omvärldsbevakning för att analysera trender som 
rör stadsfester av liknande karaktär. Se över lokalutbudet och evenemangsplaner för 
befintlig och utökad verksamhet/behov. 
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Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna ges möjlighet till 
kommunikation och självständighet med 
hjälp av digital teknik (4:1) 
 

Nämndsmål: 
Tillgänglighetsanpassa webben 
 

Indikator:  
Uppfyllda krav enligt SKLs riktlinjer för tillgänglighet 
 
Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Tillgänglighetsanpassa webben med engelsk språkversion, klarspråk och responsivitet 
samt e-tjänster. 
Integrera IT-strategin i övrig verksamhetsutveckling 
 
 
Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna ges möjlighet till 
kommunikation och självständighet med 
hjälp av digital teknik (4:1) 
 

Nämndsmål: 
100 Mb/s bredband till alla företag och 
hushåll i Karlshamns kommun 
 

Indikator:  
Länsstyrelsens mätningar (KF) 
 
Antal bostäder med tillgång till minst 100Mb/s bredband som tillkommer (KF) 
 

Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Genomföra mätningar runt om i kommunen. 
Stödja utvecklandet i de ekonomiska föreningarna (byanät) på landsbygden som 
möjliggör inrättandet av fibernätets utbredning 
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Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna ges möjlighet till 
kommunikation och självständighet med 
hjälp av digital teknik (4:1) 
 

Nämndsmål: 
Kommuninvånarna ska ges möjlighet till 
insyn i och därmed påverka den 
kommunala beslutsprocessen 
 

Indikator:  
 

Allmänna, ej sekretessbelagda eller PUL-skyddade, handlingar från och med 2015 finns 
tillgängliga via kommunens webbplats (KF) 
 
Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Tillgängliggöra allmänna handlingar och beslut 
 
Uppföljning efter april 2015 
E-phorte ska användas i alla verksamheter från och med hösten 2015 
 
 
Relevant verksamhetsmål: 
Ökad tillväxt och sysselsättning inom 
logistik och transport, digitala medier och 
energi(4:2) 
 

Nämndsmål: 
Etablera Stilleryd som en logistiknod med 
fokus på transportberoende 
verksamheter. 
 

Indikator:  
Antal etableringar 

 
Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
 
Skapa dialogmöten med befintliga kunder och presumtiva. Marknadsföringsaktiviteter 
som syftar till att marknadsföra området tex medverka på mässor och seminarium. 
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Relevant verksamhetsmål: 
Ökad tillväxt och sysselsättning inom 
logistik och transport, digitala medier och 
energi (4:2) 
 

Nämndsmål: 
Ökad tillväxt och sysselsättning inom 
logistik och transport, digitala medier och 
energi 
 

Indikator:  
 

Arbetstillfällen inom ovan angivna branscher (KF) 
 
Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
. 

Bidra till den forskningsmiljön som ska finnas på NetPort Science Park. 
 
 
Relevant verksamhetsmål: 
Kommunkoncernen är en modern och 
attraktiv arbetsgivare med professionella 
och engagerade medarbetare (5:1) 
 
 

Nämndsmål: 
Kommunen är en modern och attraktiv 
arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare 
 

Indikator:  
 

1. Antal timmar som görs av timavlönade under året 
2. Sjukfrånvaron (KF) 
3. Personalomsättning – chefer (KF) 
4. Flexibla arbetstidslösningar  

 
Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
 Semestervikarier månadsanställs 
 Antalet som erbjuds önskad sysselsättningsgrad ska öka, omreglering av tjänst 

istället för långvarig partiell tjänstledighet 
 Handlingsplaner/analys AHA-enkät (ledarskap – engagemang – 

organisationsklimat – låg arbetsstress) 
 Gemensam temadag med kommundirektör, förvaltningschefer och 

personalfunktioner där förvaltningscheferna presenterar sina strategier utifrån 
indikatorerna och målnivåerna 

 Träffa nya chefer (anställningstid 1-3 år) i en workshop; upplevelse av uppdrag, 
stödfunktioner, introduktion. 

 Ökat fokus på bemanningsplanering och statistik/uppföljning  
 Införande av ledarskaps- och medarbetarskapspolicy 

 
- Samtliga indikatorer hänger ihop och därmed också insatserna/aktiviteterna 
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som krävs för att uppnå målnivån 

- Samtliga indikatorer kräver uthållighet och ett långsiktigt arbete  
- Vissa arbetstidslösningar kan initialt innebära ökade kostnader, varje 

pilotprojekt kräver en kostnadsanalys 
 
Uppföljning efter april 2015 
Sommarvikarier blir månadsavlönade redan 2015. Arbeta för att förvaltningarna 
omvandlar vikarietimmar till fasta anställningar. 
Den långa sjukfrånvaron fortsätter att öka, framför allt inom omsorgsförvaltningen. 
Frågan hanteras inom omsorgsförvaltningen och diskuteras i LG. 
Tre arbetstidslösningar ska prövas och två är i gång på utbildningsförvaltningen 
Alla aktiviteter ovan arbetas med och diskuteras i LG samt personalgruppen. 
 
 
Relevant verksamhetsmål: 
Kommunkoncernen är en modern och 
attraktiv arbetsgivare med professionella 
och engagerade medarbetare (5:1) 
 
 

Nämndsmål: 
Öka medarbetarnas individuella 
kommunikativa förmåga att skapa och 
utveckla relationer med kollegor, kunder 
och medborgare. 
 

Indikator:  
 

Antal registrerade användare på intranätet. 
 
Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
 
Länkar för intern kommunikation ska finnas tillgängliga på det nya intranätet. 
Tydliggöra webbredaktörernas roll och stödja dessa med kompetensutveckling. 
 
 
Relevant verksamhetsmål: 
Kommunkoncernen omprövar och 
utvecklar kontinuerligt verksamheten 
utifrån uppdraget och omvärldsbevakning 
(5:2) 
 

Nämndsmål: 
Kommunen omprövar och utvecklar 
kontinuerligt verksamheten utifrån 
uppdraget och omvärldsbevakning 
 

Indikator:  
 

Andel resultatdialoger enligt Kompass Karlshamn som resulterar i konkreta 
förändrings- och förbättringsarbeten. (KF) 
 
Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
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Tydliga anvisningar ska tas fram för 2015 angående budgetarbete och 
uppföljning/resultatdialoger. 
Deltagande i relevanta nätverk för som leder till utveckling av KS verksamhets-
områden. 
 
Uppföljning efter april 2015 
Anvisningar är framtagna för budgetarbetet 2016 samt för resultatdialoger och 
resultatrapportering kvartal ett och två 2015. 
 
 
Relevant verksamhetsmål: 
Kommunen är långsiktigt hållbar 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt (5:3) 
 

Nämndsmål: 
Kommunen är långsiktigt hållbar 
ekonomiskt socialt och ekologiskt. 
 

Indikator:  
Ekonomi 
1. Prognossäkerhet driftkostnader, nämndernas verksamhet (årsresultat i förhållande 

mot maj månads prognos) (KF) 
2. Budgetavvikelse nämndernas investeringar (KF) 
3. Långfristig skuld 
4. Självfinansieringsgrad av investeringar 
5. Överskottsgrad (KF) 
6. Soliditet (KF) 

 
Upphandling 
7. Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal (KF) 
8. Inköp av varor och tjänster som sammantaget överstiger gränsen för 

direktupphandling ska ha konkurrensutsatts (KF) 
 

Personal 
9. Andel av chefspositioner som innehas av kvinnor/män (KF) 
10. Andel av chefspositioner som innehas av utrikesfödda (KF) 

 
Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
 
 Bevaka avvikelser 
 Utbildningar 

- Likviditetshantering 
- Upphandling – E-handelsprojekt 
- Utbildning av nya ledamöter 2015 
- Löpande internutbildningar 

 
Uppföljning efter april 2015 
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Ekonomi 
Årets första ekonomiska prognos efter februari pekade mot ett befarat negativt resultat 
med 53 mnkr. Förvaltningarna har därefter fått i uppdrag att inkomma med förslag så 
att den av KF fastställda resultatnivån för 2015 skulle kunna hållas. KF har i maj 
beslutat om förändrade budgetramar för nämnderna. 
 
Upphandling 

 E-handelsprojektet: Projektet är försenat pga arbetssituation samt belastning på 
upphandlingsenheten men projektledare är rekryterad och projektet startas upp 
efter sommaren. 

 
 
Relevant verksamhetsmål: 
Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt (5:3) 
 

Nämndsmål: 
Kommunen ska ha en helt digital 
ärendehantering 
 

Indikator:  
 

Kallelser skickas digitalt 
 

Samtliga handlingar som framställs och distribueras görs via verksamhetssystem  
 
Uppföljning efter april 2015 
Uppföljning av indikatorer kommer att ske i samband med delårsbokslut/bokslut. 
Kallelser skickas digitalt till alla sammanträden 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
 
Utbilda samtliga handläggare och förtroendevalda i respektive gränssnitt samt 
införskaffa utrustning till förtroendevalda. 
 
Uppföljning efter april 2015 
Samtliga förtroendevalda har tillgång till I-Pad och har fått information om 
handhavande. 
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Bilaga 1 ekonomisk redovisning KS jan-april 2015 
 

 
 

 

Kommunstyrelse

Verksamhet
Periodens 

budget

Periodens 

intäkter

Periodens 

avvikelse

Prognos 

helårs-

avvikelse

Periodens 

budget

Periodens 

kostnader

Periodens 

avvikelse

Prognos 

helårs-

avvikelse

Periodens 

budget-

avvikelse

Prognos 

helårs-

avvikelse

Not

10 Politisk verksamhet 0 6 6 0 -2 841 -2 900 -59 65 -53 65 1

11 Kommunalt partistöd 0 0 0 0 -379 -379 0 0 0 0 2

13 Fackliga förtroendemän 0 0 0 0 -122 -118 4 0 4 0 3

14 Gem. Kommunadministration 762 1 017 254 181 -5 944 -6 234 -290 50 -35 231 4

21 Markförsörjning 0 0 0 0 -33 -33 0 0 0 0 5

22 Näringslivsfrämjande åtg 54 523 469 0 -2 118 -2 529 -411 -316 58 -316 6

23 Turism 416 436 20 85 -1 519 -1 519 0 0 20 85 7

26 Miljöförbund 261 261 0 0 -1 783 -1 655 128 0 128 0 8

27 Räddningstjänst 0 0 0 0 -9 248 -9 248 0 0 0 0 9

31 Stöd till samlingslokaler 0 0 0 0 -350 -350 0 0 0 0 10

47 NetPort/Högskola 0 0 0 0 -2 737 -2 737 0 0 0 0 11

61 Arbmåtgärder 7 063 10 128 3 065 9 194 -11 515 -14 579 -3 064 -9 194 0 0 12

70 Arkiv, ekonomi- o personaladm 2 335 2 634 298 0 -10 161 -10 604 -443 0 -145 0 13

71 Gem. Servicefunktioner 5 869 5 503 -366 1 160 -7 218 -6 842 376 -1 160 10 0 14

83 Kollektivtrafik 0 0 0 0 -8 151 -8 173 -22 -65 -22 -65 15

Summa 16 761 20 507 3 746 10 620 -64 118 -67 899 -3 781 -10 620 -35 0

4, 6, 7. Avvikelser i pågående projekt.

12. Fler anställda i arbetsmarknadsåtgärder än mot de budgeterade. Det handlar om ca 25-30 personer. Ökade intäkter och kostnader pga av det 

men som helhet är bedömningen att budgeten är i balans.

Verksamhetsansvariga gör fn bedömingen att årets budget som helhet kommer att hållas. 

Kommentarer till avvikelser

Ekonomisk rapport för perioden januari - april 2015. Driftredovisning

Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr

Kommunstyrelse

Projekt Årsbudget Bokfört
Helårs-

prognos
Årsbudget Bokfört

Helårs-

prognos

Periodens 

netto-

Prognos hel-

årsavvikelse
Not

0002 Östra Piren 9 900 0 9 900 -15 650 0 -15 650 0 0 1
0018 BLC industriområde 10 000 0 10 000 -3 000 0 -3 000 0 0 2
0022 Vägga fiskh, Väggaparken 0 0 0 -526 0 -526 0 0 3

0025 Tubbatorg 0 0 0 -400 0 -400 0 0 4

0026 Skogsborg 1 600 0 1 600 -1 086 0 -1 086 0 0 5

0027 Vettekullaområdet 4 770 672 4 770 0 -962 -2 000 -290 -2 000 6

0028 Kv Älgen, detaljplan KS § 49 0 0 0 -400 0 -400 0 0 7

0029 Stärnö detaljplan 0 0 0 -192 0 -192 0 0 8

0033 Log Karlshamn Järnvägsanläggn 5 429 0 5 429 0 0 0 0 0 9

0034 Stilleryd småindomr KH 1 529 254 529 0 0 0 254 0 10

0036 Stilleryd småindomr KH 2 0 0 0 -800 0 -800 0 0 11

0037 Skyttevägen detaljplan 0 0 0 -200 0 -200 0 0 12

0038 Stationsområdet detaljplan 0 0 0 -200 0 -200 0 0 13

0102 Svärdet och Fästet 900 0 900 0 0 0 0 0 14

0103 Notavalla 250 0 250 0 0 0 0 0 15

0104 Övre Asarumsdalen 1 650 330 1 650 -100 -100 -100 230 0 16

0108 Asarums centrum detaljplan KS §49 0 0 0 -500 0 -500 0 0 17

0209 Detaljplan Mörrum 73:4 0 0 0 -137 0 -137 0 0 18

0210 Detajlplan Mörrum 67:74 0 0 0 -100 0 -100 0 0 19

1100 Strategisk utveckling 0 0 0 -710 -722 -710 -722 0 20

1195 Kultur/Bibliotekshus 0 0 0 -1 629 -1 044 -1 629 -1 044 0 21

2109 Datautrustning, IT 0 0 0 -1 300 -414 -1 300 -414 0 22

2111 Metakatalog 0 0 0 -304 -286 -304 -286 0 23

2127 IT strategin 0 0 0 -2 250 -1 258 -2 250 -1 258 0 24

2501 Inventarier Ks 0 0 0 -270 -229 -270 -229 0 25

2502 Semesterbyar, upprustning 0 0 0 -100 0 -100 0 0 26

2610 Inventarier, maskiner arbmarknad 0 0 0 -200 -13 -200 -13 0 27

Summa 35 028 1 256 35 028 -30 054 -5 027 -32 054 -3 770 -2 000 

7. Bedömd avvikelse som beror på förändringar i projektet utbyggnad gång- och cykelväg. Investeringen kommer även att behöva belasta kommande 

utbyggnadsområde (Vettekulla östra). Förvaltningen kommer att göra framställan om tilläggsfinansiering snarast.

Kommentarer till avvikelser

Ekonomisk rapport för perioden januari - april 2015. Investeringsredovisning
Nettoinvestering, tkrUtgifter, tkrInkomster, tkr
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen.   
 
Sammanfattning 
 
I motion daterad 2014-11-26 har Emanuel Norén (M) och Magnus Sandgren (M) föreslagit 
att Karlshamns kommun ska drogtesta elever på gymnasiet – slumpmässigt och frivilligt. 
Motionärerna föreslår att gymnasienämnden ska få i uppdrag att ta fram riktlinjer och 
policys för att snarast införa slumpmässiga och frivilliga drogtester bland elever på Vägga 
gymnasieskola samt att gymnasienämnden i detta arbete särskilt ska beakta och överväga 
drogtester bland elever på yrkesprogrammen.  
 
Skolledningen delar motionärernas uppfattning om en drogfri skola. Detta är skriftligt 
tydliggjort dels i styrdokumentet ”Alkohol och droger – riktlinje” daterad 2012-01-24 och 
dels i Vägga gymnasieskolas drogpolicy, daterad 2014-06-01. Styrdokumentet riktar sig till 
skolans personal och drogpolicyn riktar sig till eleverna. De två dokumenten har stor 
samstämmighet t ex kring målsättning, ansvar, stöd, rådgivning, förebyggande arbete och 
rutiner vid misstänkt eller bekräftat bruk av alkohol och/eller annan drog. Skolledningen 
framför även flera skäl till varför slumpvisa och frivilliga drogtester inte anses vara en 
lämplig metod för att skolan ska vara drogfri. De två dokumenten ger rektorerna 
tillräckliga redskap och det stöd som behövs i arbetet med en drogfri skola.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till yttrande över motion om att drogtesta elever på gymnasiet 
Gymnasienämndens protokoll 2015-05-25 
 
Yrkanden 
 
Emanuel Norén (M) yrkar bifall till motionen 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Emanuel Noréns (M) yrkande och arbetsutskottets förslag 
och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till  
 
Gymnasienämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen.   
 
Sammanfattning 
 
I motion daterad 2014-11-26 har Emanuel Norén (M) och Magnus Sandgren (M) föreslagit 
att Karlshamns kommun ska drogtesta elever på gymnasiet – slumpmässigt och frivilligt. 
Motionärerna föreslår att gymnasienämnden ska få i uppdrag att ta fram riktlinjer och 
policys för att snarast införa slumpmässiga och frivilliga drogtester bland elever på Vägga 
gymnasieskola samt att gymnasienämnden i detta arbete särskilt ska beakta och överväga 
drogtester bland elever på yrkesprogrammen.  
 
Skolledningen delar motionärernas uppfattning om en drogfri skola. Detta är skriftligt 
tydliggjort dels i styrdokumentet ”Alkohol och droger – riktlinje” daterad 2012-01-24 och 
dels i Vägga gymnasieskolas drogpolicy, daterad 2014-06-01. Styrdokumentet riktar sig till 
skolans personal och drogpolicyn riktar sig till eleverna. De två dokumenten har stor 
samstämmighet t ex kring målsättning, ansvar, stöd, rådgivning, förebyggande arbete och 
rutiner vid misstänkt eller bekräftat bruk av alkohol och/eller annan drog. Skolledningen 
framför även flera skäl till varför slumpvisa och frivilliga drogtester inte anses vara en 
lämplig metod för att skolan ska vara drogfri. De två dokumenten ger rektorerna 
tillräckliga redskap och det stöd som behövs i arbetet med en drogfri skola.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till yttrande över motion om att drogtesta elever på gymnasiet 
Gymnasienämndens protokoll 2015-05-25 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen 
Per-Ola Matsson (S) yrkar avslag till motionen  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Magnus Gärdebrings (M) och Per-Ola Matssons (S) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit Per-Ola Matssons (S) yrkande. 
 
Beslutet skickas till  
 
Gymnasienämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
Gymnasienämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.   
 
Sammanfattning 
I motion daterad 2014-11-26 har Emanuel Norén (M) och Magnus Sandgren (M) föreslagit 
att Karlshamns kommun ska drogtesta elever på gymnasiet – slumpmässigt och frivilligt. 
Motionärerna föreslår att gymnasienämnden ska få i uppdrag att ta fram riktlinjer och 
policys för att snarast införa slumpmässiga och frivilliga drogtester bland elever på Vägga 
gymnasieskola samt att gymnasienämnden i detta arbete särskilt ska beakta och överväga 
drogtester bland elever på yrkesprogrammen.  
 
Skolledningen delar motionärernas uppfattning om en drogfri skola. Detta är skriftligt 
tydliggjort dels i styrdokumentet ”Alkohol och droger – riktlinje” daterad 2012-01-24 och 
dels i Vägga gymnasieskolas drogpolicy, daterad 2014-06-01. Styrdokumentet riktar sig till 
skolans personal och drogpolicyn riktar sig till eleverna. De två dokumenten har stor 
samstämmighet t ex kring målsättning, ansvar, stöd, rådgivning, förebyggande arbete och 
rutiner vid misstänkt eller bekräftat bruk av alkohol och/eller annan drog. Skolledningen 
framför även flera skäl till varför slumpvisa och frivilliga drogtester inte anses vara en 
lämplig metod för att skolan ska vara drogfri. De två dokumenten ger rektorerna 
tillräckliga redskap och det stöd som behövs i arbetet med en drogfri skola.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande över motion om att drogtesta elever på gymnasiet, tjänsteskrivelse av 
Nils Andersson rektor och Eva Kindell rektor, daterad 2015-04-27. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Britt-Louise Ek Gustavsson, verksamhetschef 
 
 
 
 

-�117�-



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-05-06 Dnr: 2014/3791 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Gymnasienämnden 2015-05-25 39 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-08 175 
Kommunstyrelsen 2015-09-22 212 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Förslag till yttrande över motion om att drogtesta elever på gymnasiet 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen.   
 
Sammanfattning 
 
I motion daterad 2014-11-26 har Emanuel Norén (M) och Magnus Sandgren (M) föreslagit 
att Karlshamns kommun ska drogtesta elever på gymnasiet – slumpmässigt och frivilligt. 
Motionärerna föreslår att gymnasienämnden ska få i uppdrag att ta fram riktlinjer och 
policys för att snarast införa slumpmässiga och frivilliga drogtester bland elever på Vägga 
gymnasieskola samt att gymnasienämnden i detta arbete särskilt ska beakta och överväga 
drogtester bland elever på yrkesprogrammen. För förslag till yttrande, se bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till yttrande över motion om att drogtesta elever på gymnasiet, tjänsteskrivelse av 
Nils Andersson rektor och Eva Kindell rektor, daterad 2015-04-27. 
 
 
Bilagor 
 
Förslag till yttrande över motion om att drogtesta elever på gymnasiet 
 
Beslutet skickas till 
 
Britt-Louise Ek Gustavsson, verksamhetschef 
 
 
 
 
Patrik Håkansson Britt-Louise Ek Gustafsson 
T.f. Förvaltningschef Verksamhetschef 
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 2015-05-06 Dnr: 2014/3791 

 
 
 

-�119�-



  

  2015‐04‐27 
 
  

 
Karlshamns kommun ·  Utbildningsförvaltningen · Vägga Gymnasieskola 

374 81 Karlshamn, Sweden · Besöksadress: Väggaskolan, Väggavägen 2 
Tel +46 (0)454-815 01 · Fax +46 (0)454-81580 ·  

vaggaskolan@utb.karlshamn.se  .   www.vaggaskolan.karlshamn.se 
 

 
     Till 
        Gymnasienämnden 

       
 
 

Förslag till yttrande över motion om att drogtesta elever på gymnasiet 
	

Bakgrund	
I	motion	daterad	2014‐11‐26	har	Emanuel	Norén	(M)	och	Magnus	Sandgren	(M)	
föreslagit	att	Karlshamns	kommun	ska	drogtesta	elever	på	gymnasiet	–	slumpmässigt	
och	frivilligt.	Motionärerna	föreslår	att	gymnasienämnden	ska	få	i	uppdrag	att	ta	fram	
riktlinjer	och	policys	för	att	snarast	införa	slumpmässiga	och	frivilliga	drogtester	
bland	elever	på	Vägga	gymnasieskola	samt	att	gymnasienämnden	i	detta	arbete	
särskilt	ska	beakta	och	överväga	drogtester	bland	elever	på	yrkesprogrammen.		

	
Kort	genomgång	av	gällande	rätt	med	ställningstaganden	från	
Justitieombudsmannen	och	Skolinspektionen		
Skollagen	(2010:800)	reglerar	inte	drogtester	av	gymnasieelever.	
I	regeringsformen	2	kap.	6	§	fastslås	att	varje	medborgare	är	gentemot	det	allmänna	
skyddad	mot	påtvingade	kroppsliga	ingrepp.	Detta	skydd	får,	enligt	20	§	första	
stycket	samma	kapitel,	under	vissa	förutsättningar	begränsas	genom	lag,	t.ex.	
urinprovstagning	anses	vara	att	betrakta	som	ett	sådant	kroppsligt	ingrepp	som	
avses	i	2	kap.	6	§	regeringsformen.	Åtgärder	som	innebär	att	gymnasieelever	tvingas	
genomgå	drogtest	genom	urinprovtagning	kräver	alltså	lagstöd.	Det	finns	inga	sådana	
bestämmelser	i	skollagen	eller	någon	annan	lag	för	närvarande.		
Riksdagen	har	nyligen	avslagit	fyra	motioner	under	rubriken	drogtester	i	
gymnasieskolan.	Det	gäller	motionerna	2014/15:1331	(M),	2014/15:1532	(M),	
2014/15:2021	(M)	och	2014/15:2511	(SD).	

	
Justitieombudsmannen	(JO)	har	i	ett	beslut	från	2010	kommit	fram	till	att	slumpvisa	
drogtester	av	gymnasieelever	är	tillåtna	om	elevens	reella	och	fullt	frivilliga	samtycke	
införskaffats	vid	varje	enskilt	provtillfälle.	JO	ser	samtidigt	svårigheter	med	att	
genomföra	drogtester	och	menar	att	det	kan	”…	däremot	uppstå	situationer	när	den	
enskildes	samtycke	till	att	lämna	ett	prov	inte	framstår	som	reellt”	och	att	”det	ställs	
därmed	stora	krav	på	berörd	personal	att	säkerställa	att	elevens	medverkan	är	i	
egentlig	mening	frivillig	…”.		
	
JO	menade	avslutningsvis	att	det	fanns	skäl	att	överlämna	en	kopia	av	beslutet	för	
kännedom	till	Utbildningsdepartementet	(dnr	479‐2010).		
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Skolinspektionen	har	därefter	i	ett	brev	(dnr	2010:3546)	till	
Utbildningsdepartementet	påtalat	behovet	av	förtydliganden	i	lagstiftningen	om	
drogtester	på	skolområdet.	Frågan	bereds	inom	Regeringskansliet.	
	
Skolinspektionen	säger	på	sin	hemsida,	2015‐04‐22,	nej	till	slumpvisa	drogtester	i	
gymnasieskolan	eftersom	det	är	i	princip	omöjligt	att	säkerställa	att	testerna	sker	
med	fullt	och	reellt	samtycke	från	eleven,	och	vårdnadshavare	för	omyndiga	elever.	

	
Beredning	
Vi	delar	motionärernas	uppfattning	om	en	drogfri	skola.	Arbetsgivarens	inställning	är	
tydlig	och	konkret	i	detta	avseende.	Den	är	skriftligen	tydliggjord	dels	i	styrdokument	
”Alkohol	och	droger	–	riktlinje”	daterad	2012‐01‐24”,	och	dels	i	Vägga	
gymnasieskolas	drogpolicy	daterad	2014‐06‐01.	Den	senare	riktar	sig	till	eleverna	
och	den	förra	till	personalen.	Dessa	två	styrdokument	överlappar	varandra	och	har	
stor	samstämmighet	vad	gäller	t.ex.	målsättning,	ansvar,	stöd,	rådgivning,	
förbyggande	arbete	och	rutiner	vid	misstänkt	eller	bekräftat	bruk	av	alkohol	
och/eller	annan	drog.		
	
Motionärerna	föreslår	att	införa	slumpvisa	och	frivilliga	drogtester	bland	elever	på	
Vägga	gymnasieskola	och	särskilt	beakta	och	överväga	drogtester	bland	elever	på	
yrkesprogrammen.	Samtliga	rektorer	inom	de	frivilliga	skolformerna	är	av	en	annan	
uppfattning.	Skälen	därtill	är	flera;	
	
	

 Åtgärder	som	innebär	att	gymnasieelever	eller	vissa	grupper	av	elever	ska	
tvingas	genomgå	drogtest	genom	t.ex.	urinprovtagning	kräver	lagstöd.	Det	
finns	inte	idag.	

 Då	återstår	frivillighet.	Frivilligheten	är	emellertid	svår,	i	princip	omöjlig,	att	
säkerställa	i	varje	enskilt	fall.	JO	ser	svårigheter	med	att	genomföra	drogtester	
och	menar	att	det	kan	”…	däremot	uppstå	situationer	när	den	enskildes	
samtycke	till	att	lämna	ett	prov	inte	framstår	som	reellt”	och	att	”det	ställs	
därmed	stora	krav	på	berörd	personal	att	säkerställa	att	elevens	medverkan	är	
i	egentlig	mening	frivillig	…”	Skolinspektionen	säger	nej	till	slumpvisa	
drogtester	i	gymnasieskolan	eftersom	det	är	i	princip	omöjligt	att	säkerställa	
att	testerna	sker	med	fullt	och	reellt	samtycke	från	eleven,	och	
vårdnadshavare	för	omyndiga	elever.	

 Samt	ett	eventuellt	beslut	om	införande	av	slumpvisa	och	frivilliga	drogtester	
ska	självklart	gälla	alla	Karlshamns	kommuns	arbetsplatser	och	inte	inriktas	
på	någon	grupp.	

	
Avslutningsvis	är	vi	trygga	med	vår	väl	förankrade	drogpolicy,	framarbetad	i	
samverkan	med	elever	och	personal,	och	med	Karlshamns	kommuns	styrdokument	
inom	området.		Dessa	två	dokument	ger	redan	idag	rektorer	tillräckliga	redskap	och	
det	stöd	som	behövs	i	arbetet	med	en	drogfri	skola.		
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Förslag	till	beslut	

	
Gymnasienämnden	föreslår	med	anledning	av	vad	som	ovan	anförts	
kommunfullmäktige	besluta	

	
att	avslå	motionen.			

	
	

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN		
	
	
	
	

Nils	Andersson	 	 	 Eva	Kindell	
Rektor	 	 	 	 Rektor	
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Drogtesta elever på gymnasiet! 
Slumpmässigt och frivilligt 

26 november 2014 
Motion till Kommunfullmäktige i Karlshamn 

För moderaterna: Emanuel Norén och Magnus Sandgren,  

 

Slumpmässiga frivilliga drogtest av arbetstagare är numera vanliga i arbetslivet i syfte att 

effektivt identifiera droganvändning.  Testen har stöd i arbetsmiljölagen och görs i samråd 

med fackliga organisationer. Det finns tre typer av testsituationer inom arbetslivet: 

 

• nyanställning 

• misstankebaserade 

• slumpmässiga. 

 

Slumpmässiga frivilliga drogtest av skolelever förekommer på enstaka skolor i landet. Studier 

utanför Sverige visar att slumpvisa drogtest av skolelever kan minska droganvändningen och 

påverka skolelevers attityder till droger till en mer restriktiv inställning. Vid en undersökt 

gymnasieskola i Helsingborg används slumpvisa drogtest i samklang med arbetsmiljölagens 

föreskrifter där rektor bedömt att skaderisken är stor om en drogpåverkad elev deltar i 

utbildningsmoment. Dessa utbildningsmoment är särskilt känsliga i de delar där elever går ett 

yrkesprogram där maskiner handhas, fordon framförs eller där eleven deltar i praktik eller 

arbetsplatsförlagd utbildning. 

 

Slumpvisa frivilliga drogtest är en komponent i en övergripande drogpolicy av en typ som 

förekommer i många svenska skolor. Förfarandet har emellertid föranlett kritik från 

Skolinspektionen som bland annat påpekat att riktlinjerna för och genomförandet av sådana 

test saknar stöd i skolförfattningarna. Dock framgår det tydligt i Vägledning för elevhälsan 

(2014) bilaga 6 under rubriken ”Drogtest”, att drogtester kan användas vid misstanke och i 

förekommande fall inom utbildningar där arbetsmiljörisker föreligger. Drogtestning är alltid 

frivilligt, men att avstå kan dock följas av en konsekvens, exempelvis en orosanmälan till 

socialtjänsten eller att eleven inte kan delta i vissa moment eller praktik.  

 

Det ska dock tilläggas att invändningarna är Skolverkets och Socialstyrelsens uppfattning och 

tolkning av lagen. Sedan Nässjö kommun trotsat Skolinspektionens beslut prövades fallet av 

Justitieombudsmannen. JO gav då och Skolinspektionen bakläxa och ansåg att 

Brinellgymnasiet kunde fortsätta med slumpvisa drogtester.  

 

Skolor som i sitt arbete för en narkotikafri skola använder frivilliga slumpvisa drogtester kan 

därför bortse från Skolverkets och Socialstyrelsens nya vägledning och arbeta vidare med stöd 

av JO:s beslut. 
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Med anledning av vad som ovan anförts föreslår vi Kommunfullmäktige att besluta: 

Att uppdra åt Gymnasienämnden att ta fram riktlinjer och policys för att snarast 

införa slumpmässiga frivilliga drogtester bland elever på Vägga gymnasieskola. 

Att uppdra åt Gymnasienämnden att vid framtagande av riktlinjer och policys 

särskilt beakta och överväga drogtester bland elever på yrkesprogrammen. 

 

 

Emanuel Norén (m)    Magnus Sandgren (m) 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Sammanställning av förslag till Karlshamns kommun, oktober 
 

Förslag till beslut 
 
att ta sammanställningen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer en sammanställning av förslag till Karlshamns kommun inkomna efter 
avrapportering till kommunfullmäktige i april 2015: 
 
 
Bilagor 
1 Sammanställning av förslag till Karlshamns kommun, oktober 
 
 

-�125�-



Karlshamns kommun  Förslag till Karlshamns kommun    

Kanslienheten                                                                                    oktober 2015                          

1 

 

Förslag Inkom Beslut Beslutsdatum Kommentar 

 

Gatubelysning på 

Knutbergsvägen  

2014-02-03 Tekniska nämnden, TN § 163 2014-10-22, 

beslutar att återapportering ska ske i 

belysningsutredning 2015-04-23. Vid 

uppföljning inför sammanställning av förslag 

är belysningsutredningen ännu inte klar men 

tekniska nämndens sekreterare meddelar att 

förslagsställaren känner till att den pågår och 

att belysningsutredningen troligtvis kommer 

rapporteras på tekniska nämndens 

decembersammanträde 2015-12-02. 

2014-10-22  

Att Vita skolan i Asarum blir ett 

föreningens hus  

2014-02-07 Kommunledningshandläggaren beslutar 

genom delegation för kommunstyrelsen att 

förslaget ska remitteras till 

lokalförsörjningsgruppen för yttrande till 

kommunstyrelsen. 

2014-03-06  

Oljegrus på Sparvalyckevägen  2014-07-29 Kommunledningshandläggaren beslutar 

genom delegation för kommunstyrelsen att 

ärendet ska handläggas och beslutas av 

tekniska nämnden. Handläggare är tilldelad 

och meddelar inför sammanställningen av 

förslagen att förslagsställaren är vidtalad att 

kommunen kommer kunna lämna slutgiltigt 

svar under 2016 då man avvaktar park och 

gatuenhetens iordningsställande av 

omkringliggande ytor.  

2014-08-04  

Belysning av 

utvandrarmonumentet nattetid 

2014-12-05 Fritidsnämnden, FN § 50 2015-05-22, beslutar 

att fritidsnämnden ställer sig positiv till 

förslaget samt att i samband med nybyggnad 

av kulturhuset ta ett helhetsgrepp gällande 

belysning i området. 

2015-05-22  

 

Väggabadet byter namn till 2014-12-12 Fritidsnämnden, FN § 37 2015-04-24, beslutar 2015-04-24  
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Väggabaden  att inte ändra namnet på Väggabadet till 

Väggabaden.  

Upphäva detaljplanen och lägga 

asfalt på Grönviksvägen i Asarum  

2014-12-16 Tekniska nämnden meddelar 2015-04-22 att 

tekniska nämnden inte kan fatta beslut i 

frågan. Byggnadsnämnden handlägger 

detaljplansfrågor. Förslagsställaren anmodas 

kontakta stadsarkitekten för mer information 

då ändring av detaljplan är förenat med 

kostnader. 

2015-04-22  

Namnändring från Lotsgatan till 

V Lotsgatan och Ö Lotsgatan 

2014-12-19 Handläggare av förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef genom delegation för kommunstyrelsen 

att överlämna förslaget till byggnadsnämnden 

för beslut. Vid uppföljning inför 

sammanställning av förslag meddelar 

handläggare på stadsmiljöavdelningen att 

frågan ska behandlas på byggnadsnämndens 

oktobersammanträde 2015-10-07. 

2015-01-08  

Ytterligare förbättring, 

uppsnyggning av strand mm vid 

Väggabadet  

2014-12-22 Tekniska nämnden, TN § 61 2015-04-23, 

beslutar att skötseln av skogsområdet kring 

Strandpromenaden sker i enlighet med 

Karlshamns kommuns skogspolicy och 

Karlshamns kommuns skogsbruksplan.  

2015-04-23  

Undersöka möjligheten att starta 

ett härbärge för EU-immigranter 

2015-01-12 Kommunstyrelsen, KS § 135 2015-05-26, 

beslutar att ge förslagsställaren svaret att ett 

långvarigt och omfattande stöd i form av ett 

härbärge för EU-migranter inte anses vara 

förenligt med bestämmelserna om att 

unionsmedborgare inte ska utgöra en orimlig 

belastning för biståndssystemet och att 

Karlshamns kommun därför avser, framför 

kollektiva lösningar, att erbjuda hjälp och stöd 

i form av individuellt anpassade lösningar 

2015-05-26  
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efter ansökan och prövning enligt 

socialtjänstlagen. 

Avgiftsfri torgplats för 

skolungdom  

2015-01-23 Handläggare av förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef genom delegation för kommunstyrelsen 

att remittera förslaget till markförvaltare samt 

gymnasienämnden och nämnden för barn och 

unga för yttrande till kommunstyrelsen. 

Utbildningsförvaltningen meddelar 2015-03-

02 att de inte anser att nämnderna kan yttra sig 

i ärendet. Ärendet är därmed överlämnat till 

och handläggs av markförvaltaren som ska 

yttra sig till kommunstyrelsen.  

2015-01-28  

Öppna ett boende för palliativ 

vård på Guö värdshus 

2015-02-03 Omsorgsnämnden, ON § 43 2015-03-25 

beslutar att lämna framtaget svar till 

förslagsställaren. Omsorgsförvaltningen har 

besökt Guö värdshus för att titta på lokalerna 

och för att bedöma huruvida det är möjligt att 

bedriva ett boende för palliativ vård. För att 

kunna ge en trygg och god palliativ vård krävs 

det ändamålsenliga lokaler som lever upp till 

det krav som ställs för att en god och säker 

hälso- och sjukvård ska kunna bedrivas.  

Guö värdshus är beläget i en vacker miljö men 

lokalerna lever i dagsläget inte upp till de krav 

som ställs för att ge en god och säker vård till 

palliativa patienter. Omsorgsförvaltningen 

kommer vidare att diskutera behovet av ett 

boende för palliativ vård och se över den 

verksamhet och lokaler som kommunen i 

dagsläget har. 

2015-03-25  

Bygga en hundpark på fältet vid 

korsningen Idrottsvägen och 

2015-02-03 Kommunstyrelsen, KS § 161 2015-06-16, 

beslutar att ställa sig bakom tekniska 

2015-06-16  
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Hunnemaravägen  nämndens förslag till svar och överlämna detta 

till förslagsställaren. Tekniska nämnden 

förslår att tekniska nämnden följer tidigare 

beslut om att inte uppföra hundpark på fältet 

vid korsningen Idrottsvägen och 

Hunnemaravägen samt att utredningen om 

hundrastgård fortlöper enligt beslut fattat i 

kommunstyrelsen 2014-03-11 § 58, dnr 

2014/447. 
Prenumerera på en app som läser 

av milen man kör och kan ersätta 

körjournaler 

2015-02-11 Tekniska nämnden, TN § 123 2015-08-26, 

beslutar att godkänna informationen från 

tjänsteskrivelsen och att fortsätta arbetet med 

att säkerställa standarden på körjournalernas 

korrekthet så att Skatteverkets kriterier 

uppfylls.  

2015-08-26  

En inomhusramp för skateboard-

och BMX-åkande ungdomar och 

barn 

2015-02-12 Fritidsnämnden, FN § 36 2015-04-24, beslutar 

att anta fritidsenhetens svar såsom sitt eget. 

Fritidsenheten har bildat en samverkansgrupp 

om Spontan idrott i Karlshamns Kommun, 

med andra enheter, park, stadsmiljö, fastighet 

samt utbildningsförvaltningen. Syftet med 

samverkansgruppen är att skapa en samsyn 

inom olika kommunala enheter kring framtida 

spontanidrottsplatser gällande såväl placering 

som syfte, drift, utformning och finansiering. 

Angående ramp alternativt en inomhusramp i 

Asarum för skateboard så finns inte detta med 

i nuvarande planer. Förslagsställarens 

önskemål kommer tas upp i ovan nämnda 

samverkansgrupp som en möjlig utformning 

av en framtida plats för spontanidrott. 

Fritidsenheten anlägger i år, 2015 en yta för 

spontanidrott vid Asarums idrottsplats dock 

2015-04-24  
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inte för skateboard. 

Hjälp med mat och logi till EU-

medborgare  

2015-02-23 Omsorgsnämnden, ON § 92 2015-06-24, samt 

Socialnämnden, SocN § 221 2015-06-25, 

beslutar att ställa sig bakom framtaget förslag 

till svar på medborgarförslaget. 

Omsorgsförvaltningen avser att 

fortsättningsvis erbjuda hjälp och stöd efter 

ansökan och prövning enligt socialtjänstlagen. 

2015-06-24 

ON  

2015-06-25 

SocN 

 

Slyröjning samt kontinuerlig 

klippning på grönområde på  

Rosenkällevägen mellan  

Vallvägen och Höstvägen  

2015-02-23 Tekniska nämnden, TN § 60 2015-04-23, 

beslutar att den bostadsnära skogen mellan 

Vallvägen och Höstvägen röjs enligt uppgjord 

plan och utförs i enlighet med Karlshamns 

kommuns skogspolicy och Karlshamns 

kommuns skogsbruksplan. 

2015-04-23  

Djurskyddskrav i den offentliga 

upphandlingen  

2015-02-27 Kommunstyrelsen, KS § 163 2015-06-16, 

beslutar att förslaget kommer beaktas i 

samband med pågående översyn av 

kommunens styrande 

upphandlings- och inköpsdokument. 

2015-06-16  

Gratis IT-fixarstöd till 

pensionärer 

2015-03-05 Handläggare för förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef att förslaget inte uppfyller de av 

fullmäktige fastslagna kriterierna för 

behandling och inte kan behandlas enligt 

fastslagna riktlinjer. Förslaget överlämnas 

emellertid till omsorgsnämnden för beaktande. 

Omsorgsnämnden, ON § 46 2015-03-25, 

beslutar att ta informationen till protokollet. 

2015-03-25  

Hundpark i Hällaryd 2015-03-23 Handläggare av förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef att förslaget uppfyller de av fullmäktige 

fastslagna kriterierna för behandling och 

överlämnas till fritidsnämnden (hundpark och 

2015-04-01  
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grillplats) samt tekniska nämnden (parkering) 

för handläggning och slutgiltigt 

ställningstagande. Handläggare på 

samhällsbyggnadsförvaltningen svarar 

förslagsställaren 2015-07-08 att önskemål om 

hundrastgårdar och hundparker inkommer 

med jämna mellan rum. Tekniska nämnden 

har därför givit gatuenheten i uppdrag att 

utreda möjligheterna till att anlägga 

hundrastgård i Karlshamns kommun. Under 

tiden utredningen pågår kommer därför inga 

beslut tas i ärenden rörande hundrastgårdar 

eller hundparker. Dock kommer de synpunkter 

som inkommer under tiden utredningen pågå 

att beaktas. 
Elljus eller annan passande 

belysning längs med 

strandpromenaden 

2015-03-24 Fritidsnämnden, FN § 48 2015-05-22, beslutar 

att avslå förslaget och föreslå att den belysta 
motionsslingan i Vägga används under den 
mörka delen av dygnet.  

2015-05-22  

Fler bänkar på Stortorget 2015-04-16 Handläggare för förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef att förslaget uppfyller de av fullmäktige 

fastslagna kriterierna för behandling och 

överlämnas till tekniska nämnden för 

handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 

2015-04-16  

HBT-certifiera alla förskolor och 

skolor i Karlshamns kommun  

2015-04-20 Nämnden för barn, ungdom och skola, 2015-

05-20, samt Gymnasienämnden 2015-05-20, 

beslutar genom delegationsbeslut att inte yttra 

sig i ärendet med motiveringen att frågan 

redan är under behandling med anledning av 

att en motion om HBT-certifiering av hela 

Karlshamns kommun är inlämnad till 

kommunfullmäktige. 

2015-05-20  
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Hissa Pride-flaggan under 

Karlskrona Pride-festival 

2015-04-22 Handläggare för förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef att förslaget uppfyller de av fullmäktige 

fastslagna kriterierna för behandling och 

överlämnar förslaget till kommundirektören 

för att i samråd med kommunstyrelsens 

ordförande fatta beslut i frågan. Pride-flaggan 

hissades den 25:e maj 2015 och var upp i en 

veckas tid.  

2015-04-30  

Bygga en skatepark vid 

Norrevångsskolan likt den vid 

Österslättskolan 

2015-05-06 Handläggare för förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef att förslaget uppfyller de av fullmäktige 

fastslagna kriterierna för behandling och 

överlämnas till fritidsnämnden för att i samråd 

med BUS-nämnden samt gymnasienämnden 

handlägga och komma fram till ett slutgiltigt 

ställningstagande.  

2015-05-07  

Ändra strategin för utbyggnad av 

fiberbredband 

2015-05-11 Kommunstyrelsen, KS § 186 2015-08-25, 

beslutar att anta administrativa chefen och 

utredningssekreterarens skrivelse som svar till 

förslagsställaren. Det pågår idag ett arbete i 

Karlshamns kommun för att se över alla 

styrdokument och uppdatera eller ta fram nya 

strategier. Bredbandsstrategin är ett av dessa 

styrdokument som skall ses över under året. 

Det kommer i det arbetet att finnas 

möjligheter till medborgardialog och 

synpunkterna kommer att beaktas. 

2015-08-25  

Tänd upp samtliga gatlyktor på 

Hokavägen mellan Tostarpsvägen 

och Emnebodavägen  

2015-06-05 Handläggare för förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef att förslaget uppfyller de av fullmäktige 

fastslagna kriterierna för behandling och 

överlämnas till tekniska nämnden för 

2015-06-23  
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handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 

Skrivelse från handläggare väntar på att 

behandlas i tekniska nämnden.   

Släck ner var tredje gatlykta på 

Oljehamnsvägen  

2015-06-05 Handläggare för förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef att förslaget uppfyller de av fullmäktige 

fastslagna kriterierna för behandling och 

överlämnas till tekniska nämnden för 

handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 

Skrivelse från handläggare väntar på att 

behandlas i tekniska nämnden.   

2015-06-23  

Måla en vit skiljelinje på 

trottoaren sträckan Prinsgatan – 

Citygross för att separera gång 

och cykeltrafik   

2015-06-08 Handläggare för förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef att förslaget uppfyller de av fullmäktige 

fastslagna kriterierna för behandling och 

överlämnas till tekniska nämnden för 

handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 

Skrivelse från handläggare väntar på att 

behandlas i tekniska nämnden.   

2015-06-23  

 

 

 

Kopieringsmaskin samt 

pappersstrimlare till allmänheten  

2015-07-03 Handläggare för förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef att förslaget uppfyller de av fullmäktige 

fastslagna kriterierna för behandling och 

överlämnas till kommunstyrelsen för att i 

samråd med berörda nämnder avge ett 

slutgiltigt ställningstagande. 

Skrivelse från handläggare väntar på att 

behandlas i kommunstyrelsen. 

2015-07-27  

Trafiksituationen Lärkvägen – 

Rosendalsvägen  

2015-08-17 Handläggare för förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef att förslaget uppfyller de av fullmäktige 

fastslagna kriterierna för behandling och 

överlämnas till tekniska nämnden för 

2015-08-19  
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handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 

Höjning av hastigheten på 

Tostarpsvägen från 

Hokavägen/Storgatan och österut  

2015-08-17 Handläggare för förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef att förslaget uppfyller de av fullmäktige 

fastslagna kriterierna för behandling och 

överlämnas till tekniska nämnden för 

handläggning och slutgiltigt ställningstagande.  

2015-08-19  

Nytt förslag belysning av 

utvandrarmonumentet nattetid  

2015-08-20 Handläggare för förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef att förslaget uppfyller de av fullmäktige 

fastslagna kriterierna för behandling och 

överlämnas till kulturnämnden för att i samråd 

med fritidsnämnden handlägga och ta ställning 

till förslaget 

2015-09-02  

Flytta Viking Timbers lagerhallar 

till Karlshamns 

hundungdomsklubb 

2015-08-27 Handläggare för förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef att förslaget inte uppfyller de av 

fullmäktige fastslagna kriterierna för 

behandling och inte kan behandlas enligt 

fastslagna riktlinjer eftersom kommunen inte 

ansvarar för eller äger Viking Timbers 

lagerhallar. Kommunen kan därför inte 

påverka vad som händer med byggnaderna. 

2015-09-02  

Gatubelysning längs cykelvägen 

mellan kyrkan i Asarum och fram 

till Asarums bortersta kant  

2015-09-03 Handläggare för förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef att förslaget uppfyller de av fullmäktige 

fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till tekniska nämnden för 
handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande. 

2015-09-03  

Faddrar till nykomna flyktingar  2015-09-08 Handläggare för förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef att förslaget uppfyller de av fullmäktige 

2015-09-08  
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fastslagna kriterierna för behandling och 

överlämnas till socialnämnden för 

handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 

Övergångsställe över Gamla 

riksvägen vid Åryd mot Guövik  

2015-09-09 Handläggare för förslag till Karlshamns 

kommun beslutar i samråd med administrativ 

chef att förslaget inte uppfyller de av 

fullmäktige fastslagna kriterierna för 

behandling eftersom förslagsställaren inte är 

folkbokförd i Karlshamn kommun. Därför kan 

inte förslaget behandlas enligt fastslagna 

riktlinjer. Förslaget överlämnas emellertid till 

tekniska nämnden samt till strategiska enheten 

för beaktande. 

2015-09-14  
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Sammanställning av kommunfullmäktiges obesvarade motioner 
 

Förslag till beslut 
 
att ta sammanställningen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunkansliet har upprättat följande sammanställning över kommunfullmäktiges 
obesvarade motioner: 
 

Datum Motionär Motion om Remitterad/behandlas 
 

2014-11-04 Emanuel Norén (M) 
(2014/3550) 
 

Motion om invandrarguide. 
 

KSAU 2015-09-29 

2014-11-27 Emanuel Norén (M) 
(2014/3791) 

Motion om att drogtesta elever 
på gymnasiet. 
 

KF för beslut  
2015-10-05 
 

2015-01-07 
 
 
2015-01-07 
 
 
 
 
2015-01-20 

Emanuel Norén (M) 
(2015/59) 
 
Emanuel Norén och 
Iréne Ahlstrand-
Mårlind (M) 
(2015/58) 
  
Emanuel Norén (M) 
(2015/270) 

Motion om knarkhund på 
skolor och fritidsgårdar. 
 
Motion om att stärka äldres 
rättigheter inom 
äldreomsorgen. 
 
 
Motion om ökad offentlighet för 
delaktighet och demokrati. 
 

KS för beslut prel  
2015-11-24 
 
KS för beslut prel  
2015-11-24 
 
 
  
KS för beslut prel  
2015-11-24 

2015-01-30 Sara Månsson 
Möllergren (MP) 

Motion om utökad tid för 
torghandel. 
 

KS för beslut prel  
2015-11-24 

2015-02-15 Anders Englesson (MP) 
(2015/974) 
 

Motion om utredning av sex 
timmars arbetsdag med 100 % 
lön inom kommunens 
kvinnodominerade yrken. 
 

Remiss till 
personalchefen  
2015-04-22 
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2015-03-03 Jens Henningsson och 
Monica Andersson (V) 
(2015/1341) 
 

Motion om att sätta ut bänkar 
vid gång- och cykelvägar. 

Bereds av 
kommunkansliet 

2015-03-03 
 
 
 
2015-03-17 
 
 
 
2015-03-27 
 
 
 
2015-03-27 
 
 
2015-06-16 
 
 
2015-09-16 

Jens Henningsson och 
Monica Andersson (V) 
(2015/1339) 
 
Magnus Sandgren (M) 
 
 
 
Elin Petersson (M) 
(2015/1749) 
 
 
Elin Petersson (M) 
(2015/1750) 
 
Anders Englesson (MP) 
(2015/2862) 
 
Anders Englesson (MP) 
(2015/3701) 

Motion om avgiftsfri 
kollektivtrafik. 
 
 
Motion om hjälp till unga 
idrottsutövare med ät- och 
träningsstörningar 
 
Motion om förlängt 
serveringstillstånd på fredagar 
och lördagar 
 
Motion om införande av ett 
ungdomsråd 
 
Motion om trafiksituationen på 
Kungsgatan 
 
Motion om båtbottentvättar i 
Karlshamns kommun 
 
 

Bereds av 
kommunkansliet mfl 
 
 
Bereds av 
kommunkansliet 
 
 
Bereds av 
kommunkansliet 
 
 
Bereds av 
kommunkansliet 
 
Remiss till tekniska 
nämnden 2015-09-30 
 
KF 2015-10-05 

 
 
Anna Sunnetoft 
Utredningssekreterare 
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Inkomna motioner oktober 2015 
 

Förslag till beslut 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i oktober. Enligt rutinerna 
ska den översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Bilagor 
1 Motion om trafiksituationen på Kungsgatan 
2 Motion om båtbottentvättar 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Motion

Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun

Angående trafiksituationen på Kungsgatan

Trafiksituationen på Kungsgatan mellan Christopher Schrödersgatan och Ronnebygatan är mycket 
besvärlig.
Det aktuella avsnittet av gatan är så kallat gångfartsområde som innebär att trafiken ska ske på de 
gåendes villkor. Detta är bra, anser vi.
Mindre bra är att bilismens regelefterlevnad är väldigt dålig vilket får det oundvikliga resultatet att  
oskyddade gångtrafikanter lever mycket farligt. Detta har visat sig genom mängder av incidenter och 
åtminstone en allvarlig olycka.

Det stora problemet är att samtidigt som gång/cykeltrafik stimuleras att använda gaturummet 
så stimuleras biltrafiken att köra på gatan genom att ett flertal gratis parkeringsplatser 
placerats på gatan i mycket attraktiva lägen.
Det finns gratis parkeringar såväl utanför entrén till Flaggen som vid Kungshuset
Trafiken styrs också till denna del av Kungsgatan också genom att de som vill parkera på 
Torget och kommer från norr måste passera den aktuella delen av gatan.
Vi anser att bilismen i stället bör styras bort från denna del av Kungsgatan av såväl säkerhets-,
miljö- som hälso- och trivselskäl.
En gågata skulle vara ett betydligt säkrare och tryggare för barnfamiljer, gamla och 
funktionshindrade.

Mot denna bakgrund föreslår vi 
Att  Kungsgatan mellan Christopher Schrödersgatan och Ronnebygatan görs om till 
gågata.
Att det görs möjligt att komma in till parkeringarna på Torget från norr genom att 
Christopher Schrödersgatan dubbelriktas fram till denna infart.
Att hävisningsskyltar till parkeringen på östra sidan av Flaggen vid Regeringsgatan 
sätts upp.

Karlshamn 2015 06 16
Miljöpartiets fullmäktigegrupp

g.m.

Anders Englesson
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Motion 
angående båtbottentvättar i Karlshamns kommun

Vi har i Karlshamns kommun ca 1700 båtplatser/båtar. Kommunen ansvarar för skötsel av hamnarna, 
fördelning av båtplatser, samt uppläggningsplatser. I vissa större hamnar  finns det bryggföreningar 
som samarbetar med kommunen. Kommunen ansvarar därför att det skall finnas 
tömningsanläggningar för båttoaletter (lagstiftat), samt båttvättar/spolplattor.

För att undvika påväxt på sina båtar målar båtägare sina båtar årligen med bottenfärger. Dessa 
bottenfärger innehåller zink eller koppar för att förhindra påväxt. Många båtägare använder sig av 
”Västkustfärg” som innehåller högre halter av tungmetaller. Dessa tungmetaller har visat sig giftiga 
och påverkar både bottenlevande djur, fiskar samt växter. Det finns idag alternativa metoder för att 
hålla sin båtbotten ren från påväxt (havstulpaner) och som innebär att man inte behöver bottenmåla sin
båt. 

Hav-och Vattenmyndigheten har därför gett ut riktlinjer hur man skall minska spridningen av dessa 
gifter. De skriver så här på sin hemsida: ”Den nu helt dominerande metoden för att minska påväxt på 
båtbotten är att måla skrovet med båtbottenfärg, men genom användandet av dessa färger sprids 
miljöfarliga ämnen i våra hav och sjöar. För att minska miljöpåverkan bör man istället tvätta båtbotten 
ett par gånger per år över en spolplatta eller i en avsedd borsttvätt”. En spolplatta med 
reningsutrustning används av båtar som har bottenmålats med giftfärger, medan en båtbottentvätt 
används av båtar som ej har målats med giftfärger. Det finns idag bottentvättar som fungerar som 
biltvättar och där man som båtägare själv kan tvätta sin båt.

Båtmiljörådet förespråkar enhälligt installation av båttvättar, som innebär att inga giftfärger behöver 
användas. Det räcker att tvätta sin båt 2-3 ggr/säsong, och kostnaden blir mindre för båtägaren än att 
måla sin båt med giftig bottenfärg. En båttvätt blir självfinansierad om det finns ca 200 båtägare som 
använder den.

I Karlshamns kommun finns det för närvarande inga båtbottentvättar eller spolplattor, vilket innebär 
att alla båtägare känner sig tvingade att måla sina båtar med giftiga bottenfärger. Vi vill därför föreslå 
att kommunen installerar 3 st tvättanläggningar (Tex Sternö, Vägga och Matvik) inom kommunen.

Det finns även möjlighet att söka LOVA-bidrag från Länsstyrelsen, där man kan få 50% i bidrag. 
Dessa ansökningar skall lämnas in i november. En annan möjlighet till finansiering är att 
entreprenören kan ansvara för båttvätten om man kan samla 200 båtägare som är villiga att använda 
anläggningen.

Kommunen bör samtidigt anta en miljöpolicy till nollutsläpp från båtbottnar, vilket innebär att båtar 
som ligger i våra hamnar ej tillåts måla sin båtbotten med giftfärger. På detta vis stimuleras att fler och
fler använder sig av båttvättar.
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Att sluta använda giftiga bottenfärger är både bra för miljön i havet men även på land. 
Uppläggningsplatser, där båtägare slipar och målar sina båtar, är ofta starkt förorenade av tungmetaller
(tennorganiska ämnen, koppar och zink), och behandlas som ett förorenat område. Det är förenat med 
höga kostnader att sanera marken som använts för båtuppläggning.

Karlshamns kommun ingår även i Biosfärområde Blekinge Arkipelag som skall vara ett modellområde
för hållbar utveckling samt är medlem i Sveriges Ekokommuner. 

Mot denna bakgrund föreslår vi 
att kommunen installerar båtbottentvättar i våra hamnar och därmed gör det möjligt för 
båtägare att sluta måla sin båtbotten med giftiga bottenfärger!

Karlshamn 2015 09 15

Miljöpartiets fullmäktigegrupp

g.m.

Anders Thuren  och  Anders Englesson
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Förslag till beslut 
 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Följande delegationsbeslut anmäls: 
 
 
Bilagor 
1 Delegationsbeslut Förslag till Karlshamns kommun - Tänd upp samtliga gatlyktor på 

Hokavägen mellan Tostarpsvägen och Emnebodavägen 
2 Delegationsbeslut Förslag till Karlshamns kommun - Släck ner var tredje gatlykta på 

Oljehamnsvägen till förmån för tända gatlyktor på Hokavägen 
3 Delegationsbeslut Förslag till Karlshamns kommun - Måla en vit skiljelinje på 

trottoaren sträckan Prinsgatan-City Gross för att separera gång- och cykeltrafiken 
4 Delegationsbeslut Förslag till Karlshamns kommun - Belysning av 

utvandrarmonumentet nattetid 
5 Delegationsbeslut Förslag till Karlshamns kommun - Flytta Viking Timbers lagerhallar 

till Karlshamns hundungdomsklubb 
6 Delegationsbeslut Förslag till Karlshamns kommun - gatubelysning längs cykelvägen 

mellan kyrkan i Asarum fram till åtminstone Asarums bortersta kant 
7 Delegationsbeslut Förslag till Karlshamns kommun - ett övergångsställe över Gamla 

Riksvägen vid Åryd mot Guövik 
8 Delegationsbeslut Förslag till Karlshamns kommun - Faddrar till nykomna flyktingar 
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2015-06-23 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2015/2752 

   
 
 

1/15 
Förslag till Karlshamns kommun - Tänd upp samtliga gatlyktor på 
Hokavägen mellan Tostarpsvägen och Emnebodavägen 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande. 
 
Sammanfattning 
 
Birgit Persson, Getabrovägen 81, 374 92 Asarum, föreslår att Karlshamns kommun 
ska tända upp samtliga gatlyktor på Hokavägen mellan Tostarpsvägen och 
Emnebodavägen. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det inte finns någon cykelbana 
där och att många går, cyklar och rider på vägen. Skolskjutsar hämtar och lämnar 
också av vid vägen. Förslagsställaren skriver att förslaget har lagts fram tidigare 
och hänvisar till dnr 2009/1159 samt att beskedet förslagsställaren då fick av 
kommun daterat 2009-11-03 var att man inte visst hur det skulle bli. Nu hoppas 
förslagsställaren att kommunen kan svara på detta och vill därför väcka frågan på 
nytt.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-06-05 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman 
Handläggare, Kommunledningsförvaltningen  
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Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden  
Kommunfullmäktige   
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Sida 1(2) 
 
Dnr: 2015/2754 

   
 
 

2/15 
Förslag till Karlshamns kommun - Släck ner var tredje gatlykta på 
Oljehamnsvägen - till förmån för tända gatlyktor på Hokavägen 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande.  
 
 
Sammanfattning 
 
Birgit Persson, Getabrovägen 81, 374 92 Asarum, föreslår att Karlshamns kommun 
ska släcka ner var tredje gatlykta på Oljehamnsvägen till förmån för tända 
gatlyktor på Hokavägen (diarienummer 2015/2752). 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det finns cykelbanor på denna väg 
samt att få går eller cyklar på vägen. Förslagsställaren hänvisar till tidigare 
diarienummer 2009/1159.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-06-05 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 

  
  

I tjänsten 
 
 
 
Ameli Hultman,  
Handläggare, Kommunledningsförvaltningen 
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Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden  
Kommunfullmäktige  
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3/15 
Förslag till Karlshamns kommun - Måla en vit skiljelinje på trottoaren 
sträckan Prinsgatan - City Gross, för att separera gång- och cykeltrafiken 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande 
 
Sammanfattning 
 
Anitha Olsson, Prinsgatan 3, Lgh 1701, 374 33 Karlshamn, föreslår att Karlshamns 
kommun ska måla en vit skiljelinje på trottoaren och skilja mellan gång- och 
cykeltrafik på sträckan Prinsgatan 3 till om hörnet där Sternöskolan ligger och 
gärna fram till Citygross.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det är mycket livlig cykeltrafik på 
hela gångbanan och som gående vet man inte vilken sida man ska välja menar 
förslagsställaren. Det är svårt att se någon som kommer cyklandes bakifrån när 
man går.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-06-08 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 

  
  

I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman  
Handläggare, kommunledningsförvaltningen  
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Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Berörd nämnd 
Kommunstyrelsen för anmälan av delegationsbeslut  
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Förslag till Karlshamns kommun - Belysning av utvandrarmonumentet 
nattetid 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till kulturnämnden för att i samråd med fritidsnämnden handlägga och 
ta ställning till förslaget 
 
Sammanfattning 
 
Lars Jerrhag, folkbokförd i Karlshamns kommun, föreslår på nytt att Karlshamns 
kommun ska belysa utvandrarmonumentet nattetid. Jerrhag hänvisar till att 
tidigare förslag avslogs med hänvisning till nya kulturhuset. Nu är dock planerna 
uppskjutna till år 2020 skriver förslagsställaren.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att utvandrarmonumentet är en stark 
symbol för Karlshamn och med belysning skulle den lyftas fram för de som 
passerar Näsviken. Stolpar finns och el finns framdraget samt LED-lampor är 
billigast i drift skriver förslagsställaren. Kostnaden bör totalt hamna på 10 000- 
15 000 kr skriver förslagsställaren och menar att detta är billigt med tanke på 
effekten.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till kulturnämnden för att i samråd med fritidsnämnden handlägga och ta 
ställning till förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-08-20 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman  
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Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kulturnämnden 
Fritidsnämnden 
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Förslag till Karlshamns kommun - Flytta Viking Timbers lagerhallar till 
Karlshamns hundungdoms klubb (Gamla flygfältet i Asarum) 
 

Beslut 
 
att förslaget inte uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling 
och inte kan behandlas enligt fastslagna riktlinjer eftersom kommunen inte 
ansvarar för eller äger Viking Timbers lagerhallar.  Kommunen kan därför inte 
påverka vad som händer med byggnaderna.  
 
 
Sammanfattning 
 
Sofie Jonasson, folkbokförd i Karlshamns kommun, föreslår att Karlshamns 
kommun ska hjälpa Karlshamns hundungdom med bättre träningsmöjligheter och 
föreslår att montera ned en av Viking Timbers lagerhallar eftersom de står tomma.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att många barn och ungdomar ägnar 
sin fritid tillsammans med sin hund och tränar agility lydnad och mycket mer men 
vädret försvårar under höst- och vintermånaderna. Tränings och 
tävlingsmöjligheterna hade ökat enormt om dessa aktiva hundintresserade 
människor hade haft möjligheten att bli skyddade från blåst och regn skriver 
förslagsställaren. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget inte 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och inte kan 
behandlas enligt fastslagna riktlinjer eftersom kommunen inte ansvarar för eller 
äger Viking Timbers lagerhallar.  Kommunen kan därför inte påverka vad som 
händer med byggnaderna.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-08-26 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
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I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman,  
Handläggare Kommunkansliet 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige för anmälan om delegationsbeslut  
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Förslag till Karlshamns kommun - Gatubelysning längs cykelvägen mellan 
kyrkan i Asarum och fram till åtminstone Asarums bortersta kant 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande 
 
Sammanfattning 
 
Noa Månsson Håkansson, folkbokförd i Karlshamns kommun, föreslår att 
Karlshamns kommun ska sätta upp gatubelysning längs cykelvägen mellan kyrkan 
i Asarum fram till åtminstone Asarums bortersta kant. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det är en sådan fin sträcka att 
promenera, jogga och rida längs med men att under den mörkare årstiden blir det 
fort väldigt mörkt längs den här sträckan. Förslagsställaren frågar om kommunen 
inte kan sätta upp belysning så att joggare inte riskerar att jogga omkull någon som 
är ute och går med sin hund. Förslagsställaren tycker inte heller det känns vidare 
säkert i mörkret och skulle även vilja kunna fortsätta rida med sin häst till 
ridklubben i Karlshamn via sträckan istället för att behöva lasta hästen i transport. 
Detta inte minst med tanke på miljön anser förslagsställaren.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-09-03 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman 
Handläggare, kommunkansliet Karlshamns kommun -�153�-
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Beslutet skickas till 
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Förslag till Karlshamns kommun - Ett övergångsställe över Gamla 
Riksvägen vid Åryd mot Guövik 
 

Beslut 
 
att förslaget inte uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling 
eftersom förslagsställaren inte är folkbokförd i Karlshamn kommun. Därför kan 
inte förslaget behandlas enligt fastslagna riktlinjer. Förslaget överlämnas 
emellertid till tekniska nämnden samt till strategiska enheten för beaktande.  
 
Sammanfattning 
 
Peter Valeur, folkbokförd i Lunds kommun, föreslår att Karlshamns kommun ska 
göra ett övergångsställe över Gamla riksvägen vid Åryd mot Guövik, att tunnel 
under E22 avdelas så det finns en säker passage för gående och cyklande, att 
hastigheten på Gamla riksvägen sänks till 50 km/h en sträcka före och efter 
övergångsstället, att hastigheten på Guöviksvägen också sänks till 50 km/h samt 
att Karlshamns kommun anlägger en GC-väg mellan Åryd och Guövik som 
exempelvis kan gå genom den planerade vårmarken, förslagsvis längs med ån.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att förslagsställaren anser att 
korsningen Guöviksvägen – Gamla riksvägen ger intryck av att vara trafikfarlig. Det 
känns som en chansning när man kör ut från Guöviksvägen från Guövik mot 
Karlshamn eller Åryd eftersom det är dålig sikt mot Ronneby-hållet och det har 
redan förekommit olyckor skriver förslagsställaren. Vad gäller GC-vägen mellan 
Åryd och Guövik motiverar förslagsställaren detta med att det inte känns som om 
Guövik och Åryd hör samman och det är inte inbjudande att idag färdas med annat 
än bil mellan orterna. Med fastighetspriserna i området i åtanke anser 
förslagsställaren inte att Åryd uppfattas som den attraktiva ort med närheten till 
havet och korta avstånd från Karlshamn, som den borde vara anser 
förslagsställaren. Genom att i möjligaste mån sänka tröskeln mellan Åryd och 
Guövik tror förslagsställaren att båda orterna kommer att vinna i attraktivitet. 
Passagen över Gamla riksvägen kan definitivt underlättas även om man inte kan 
göra så mycket åt E22. Slutligen skriver förslagsställaren i sin motivering att 
eftersom det planeras för ny bebyggelse i Guövik och att det eventuellt också 
kommer bo flyktingbarn i Guö Gästhem så behöver barnen en säker passage till 
skolan i Åryd samt att alla behöver en säker passage till busshållplats.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget inte 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling eftersom 
förslagsställaren inte är folkbokförd i Karlshamn kommun. Därför kan inte 
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förslaget behandlas enligt fastslagna riktlinjer. Förslaget överlämnas emellertid till 
tekniska nämnden samt till strategiska enheten för beaktande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-09-09 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
 
 
Ameli Hultman  
Handläggare, kommunkansliet 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden  
Strategiska enheten  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Förslag till Karlshamns kommun - Faddrar till nykomna flyktingar 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till socialnämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande  
 
Sammanfattning 
 
Susanne Lind, kommunmedborgare i Karlshamns kommun, föreslår att 
Karlshamns kommun ska etablera en ”faddergrupp” i Karlshamn för nykomna 
flyktingar. Familjer och enskilda medborgare kan anmäla sitt intresse och paras 
ihop med ensamkommande och/eller hela familjer.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att, med tanke på den rådande 
flyktingkrisen med hundratusentals flyktingar från Syrien och andra länder som 
lämnat sitt hemland för att det är ohållbart att stanna kvar, försöka underlätta den 
långa processen när nyanlända flyktingar ska etablera sig i sitt nya hemland. Det är 
ett nytt samhälle, ny kultur, nya lagar och regler menar förslagsställaren och 
skriver att man måste hjälpa dessa människor att komma in i samhället så fort det 
bara går. Förslagsställaren tror att det med hjälp av faddrar, som har nätverk och 
erfarenheter av att leva och bo här, skulle det gå lättare för nyanlända att fortare 
etablera sig i sitt nya hemland.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till socialnämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-08-07 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
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I tjänsten 
 
 
 
Ameli Hultman  
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Socialnämnden  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Granskningsrapport 
 

Förslag till beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har överlämnat följande granskningsrapport: 
 
- Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot leverantörer. 

 
Beslutsunderlag 
 

 Granskningsrapport daterad 2015-08-28. 
 
 
Bilagor 
 
 
Beslutet skickas till 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Handlingar för kännedom, oktober 
 

Förslag till beslut 
 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer handlingar för kännedom till kommunfullmäktige. 
 
 
Bilagor 
1 § 46 Delårsrapport jan-juni och bokslutsprognos 2015, Miljöförbundet Bl Väst 
2 Missiv målstyrning undertecknat.pdf 
3 Rapport målstyrning Region Blekinge slutlig.pdf 
4 Kammarrättens dom 2015-09-28 
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Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum
2015-09-03

Sid 5 (21)

i

§  46 Delårsrapport för perioden l januari-30 juni  2015  och i

bokslutsprognos för 2015, dnr. 2015/2279

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att fastställa bilagd delårsrapport och bokslutprognos för 2015.

Motivering

Enligt gällande lagstiftning om kommunal redovisning skall kommunalförbund minst en gång

under året upprätta en delårsrapport. Denna skall omfatta minst hälften och högst två

tredjedelar av räkenskapsåret.

Direktionen har beslutat att delårsrapport skall upprättas för perioden  1  januari - 30  juni.

Beaktanden och överväganden

Delårsbokslutet prognostiserar ett resultat i balans för helåret  2015.  Prognosen påvisar ett
ekonomiskt utfall enligt budget. Vakanser till följd av sjukskrivning, föräldraledighet och

medarbetare som fått arbete närmare hemorten har genererat ett potentiellt ekonomisk
överskott. Det har också medfört att delar av verksamhetsplanen inte kunnat genomföras.

Rekryteringar har gjorts och görs, i syfte att vidmakthålla arbetskraftsstyrkan. Det är emellertid

svårt att kunna utföra arbete av samma kvantitet och kvalitet med oerfarna vikarier, sorn med

erfaren befintlig personal. De senare belastas också av den tid som åtgår för att hjälpa 3
nyanställda. i

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MW» <2? 
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen

Justerandes sign

Bilaga:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 och bokslutsprognos för 2015

Kopia till:

Karlshamn kommun

Olofströms kommun

Sölvesborgs kommun

Lars Borg

Jan Moberg

Revisorerna

Akten

Utdragsbestyrkande

Sid 6(21)

i
1

v

I
w
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Miljöiörlaundet Blekinge Väst

inledning

Enligt gällande lagstiftning om kommunal redovisning skall kommunalförbund minst en gång
under året upprätta en delårsrapport. Denna skall omfatta minst hälften och högst två tredjedelar

av räkenskapsåret.

Direktionen har beslutat att delårsrapport skall upprättas för perioden 1 januari- 30 juni.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

Intäkterna uppgick till 4818 tkr (4419 tkr år 2014) De var 399 tkr högre an vid motsvarande
tidpunkt föregående år, men trots det år intäktsutfallet för perioden 130 tkr lägre än vad som

budgeterats. Det ar avgiftsintakterna timbas erad tillsyn som ligger under budgeterad volym,
sannolikt beroende på ej tillsatta vakanser.

På kostnadssidan avviker främst personalkostnaderna som för perioden ligger 626 tkr lägre än

budgeterat, vilket beror på vakanta tjänster samt sjukfrånvaro. För perioden motsvarar det
drygt två heltidstjanster. Det ekonomiska utrymmet som uppkommit till följd av dessa vakanser
kommer i viss mån att tas i anspråk genom tillsåttning av vikarier under andra halvåret.

Övriga kostnader blev 271 tkr lägre än budgeterat, vilket också hjälper till att täcka mellan-
skillnaden mellan budgeterade och inkommande avgiftsintakter. Övriga kostnader kommer dock

att öka under andra halvåret till följd av ombyggnation av ventilationssystemet.

Perioden som helhet uppvisar ett positivt resultat på 856 tkr (488 tkr år 2014), till följd av att

personalkostnader och övriga kostnader är lägre 'an budgeterat. Periodens resultat 'ar en
förbättring med 368 tkr jämfört med delårsbokslutet 2014.

Samtliga Miljöförbundets finansiella mål klaras under det första halvåret 2015. De finansiella
målen år:

I  Intäkterna skall minst uppgå till kostnaderna.

0  Ett eget kapital skall tillskapas motsvarande minst 2 % årligen av kommunbidraget.

i  Förbundet ska till minst 50 °/o finansieras via avgiftsintåkter.

Postadress Teiefon 'Telefax E-Inail
Miljofdrbundel Blekinge Väst 0456-167 70 0456-194 56 mi1j0k0nt0ret@miijovnstsolvesbnrg se
294 S0 Sölvesborg Org.nr Postgiro Web

222000-1644 39 31 17— 7 wwwmiljovasl sc
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Mlljöiörbundei BleklnçjeVäslt

Balansräkning

Vid periodens slut finns ett eget kapitali förbundet om  3  162 tkr (1 438 tkr).

Ingen ökning av avsättningar har bokföringsmåssigt gjorts under året. Den kalkylerade ökningen

som sker varje  månad  från personalomkostnadspålägget redovisas  i  stället löpande som en

kortfristig skuld.

Prognos för 2015

Prognosen för 2015 är ett bokslut  i balans  där det budgeterade positiva resultatet om 153 tkr
förväntas kunna uppnås. Prognosen baseras på att det ekonomiska utrymmet från befindiga och

hittills varande tjänster tillsätts under det andra halvåret. Likväl leder vårens vakanser till utebliven

tillsyn även för en del av dem som betalar fasta årsavgifter och en minskad förmåga att driva

tillsynsärenden som skulle kunna stärka intäktssidan. Personalkostnaderna förväntas bli 14 081
tkr vilket överensstämmer med vad som budgeterats. Verksamhetens intäkter förväntas för

helåret bli  9  800 tkr, det vill säga lägre än de budgeterade på 9 896 tkr. Övriga kostnader

förväntas bli  3  280 tkr att jämföra med budgeterade 3 276 tkr. Några avskrivningar på grund av

anskaffning av nytt verksamhetssystem kommer inte att göras, då upphandlingen av systemet
skjutits fram ett år.

Gällande Miljöförbundets finansiella mål, är prognosen att samtliga av dessa kommer att uppnås

även för helåret.

Balanskravet

Enligt prognos kommer verksamheten att göra ett positivt resultat om 153 tkr. Det indikerar att
kommunallagens krav på att intäkterna under budgetåret ska överskrida kostnaderna, det vill säga

balanskravet, kan innehällas.

Förvaltningsberättelse

Sjukfränvaron vid halvårsskiftet var 8,6 0/0, det vill säga högre än vid motsvarande tidpunkt 2014

då sjukfrånvaron var  4,4  °/o. Eftersom personalgruppen är förhållandevis liten fär en eller nâgra få
personers längtidssjukskrivningar stort genomslag på sjukskrivningstalet.

Miljöförbundet har ett finansiellt mål som säger att minst 50 °/o av verksamheten ska finansieras
via avgiftsintåkter. Sedan bildandet 2005 har avgiftsñnansieringsgraden succesivt ökat från 33  %

till 60 °/o och budget 2015 förutsätter en avgiftsñnansieringsgrad på 56,5 0/0. När avgifts-

finansieringen var 40 D/o fanns ett stort utrymme för att ge kostnadsfii information och rådgivning

samt delta  i  samrådsmöten  i  tidigt skede med företag m.m. Sådan samhållsnyttig service år, när

den inte skeri samband med kontroll och granskning, avgiftsfri och ska bekostas av

skattebetalarna. Miljöförbundet har fått påstötningar om att myndigheten borde arbeta mer
proaktivt genom att informera och ge råd  i  tidigt skede. Ska önskemålet om mer avgiftsfri service

kunna tillgodoses behöver budgetförutsattningarna ändras, så  att mer tid kan läggas på proaktiv
kostnadsfri informationsverksamhet och riktad rådgivning.  I  grunden handlar denna fråga om

vilken slags myndighet medlemskominunerna vill ha. En reaktiv myndighet som  i  efterhand

förelägger, förbjuder och polisanmäler  — eller en myndighet som verkar mer proaktivt med råd,
information och stöd  i  tidiga skeden. Vad det blir styrs  i  stor utsträckning av vilket krav på

självfinansiering som ställs pä Miljöförbundet.

Postadress Telefon Telefax E-mail

Mlljüfürbundet Blekinge Vast 0456-167 70 0456-194 56 milj0k0nt0ret@1niüovastsolvesborgse

294 80 Sölvesborg 0rg.nr Postgiro Web

222000-1644 39 31  17  — 7 wwwmiljovast se
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Miljöförbundet Blekinge Väst.

Den investering på  300  tkr som budgeterats till  2015, avseende nytt verksamhetssystem, är
senarelagd till år 2016. Därför kommer någon avskrivning av denna på  100  tkr inte att ske

under  2015.

Uppföljning av mått (mål) antagna i verksamhetsplan  2015

Miljöförbundets direktion har beslutat om ett antal mål för verksamheten  2015.

1.  Verksamheter med en årlig tillsyns« eller kontrolltid om 8 timmar eller mer, ska ha minst

en tillsyns- eller offentlig kontrollinsats per år. Målvärde  85  °/o (helårsvärde) och utfall for
halvår 34 %.

2. Verksamheter med en årlig tillsyns- eller kontrolltid mindre än 8 timmar, ska ha en

tillsyns- eller offentlig konmollinsats när den ackumulerade tillsynstiden år 8 timmar eller

minst vart tredje år. Målvärde  85  °/u (helårsvårde) och utfall för halvår  28  0/0.

3. Antalet avslutade ärenden under ett verksamhetsår ska vara större än eller lika med antalet

inkomna ärenden. Utfall är avslutade  1605  jämfört med öppnade  1738, d v s
avslutade  <  öppnade ärenden.

4. Andelen överprovade beslut som avgjorts till förbundets fördel. Målvårde  90  %  och utfall
är  65  °/u avgjorda till rniljöförbundets fördel.

Svårigheter med att uppnå de mått som direktionen fastslagit i verksamhetsplanen för  2015
bedöms bero på personell frånvaro som uppkommit under första halvåret, och att dessa inte

kunnat återbesättas direkt. Dels tar det tid att rekrytera när någon valt att lämna förbundet, dels

har de sjukskrivningar som varit löpt en månad i taget. Ovissher har därför funnits huruvida

vikarie bör eller kan tillsättas och hur länge ett vikariat i så fall ska sträcka sig.

Prognosen för hela verksamhetsåret år att mått (mål) ett och två inte kommer att kunna nås. Ett

visst underskott på personalresurser kommer att finnas även under andra halvan av
verksamhetsåret. När det är brist på personalresurser måste den handelsestyrda verksamheten

prioriteras.

Mått (mål) tre uppnås inte för första halvåret. Kvoten mellan avslutade och påbörjade ärenden

under perioden  48/52.  En bidragande orsak år att arbetet med att granska inkomna
årsrapporter har senarelagts på grund av ett underskott av personalresurser. Om man undantar

dessa ärenden blir resultatet  50/50.  Prognosen är att målet kan uppnås för helåret.

Mått (mål) fyra uppnås inte. Beaktas ska dock att antalet överprövade ärenden är lågt, d v S13  st,

varmed ett enskilt ärende påverkar utfallet med nära 8 %. Viktigast i detta sammanhang är att se
till trender, d v s ökar eller minska den andel som avgörs till förbundets fördel. Vidare att

återkoppla varför ett överprövat ärende inte avgjorts till förbundets fördel, så att ett lärande
förbättringsarbete kan fortgå.

Postadress Telefun 'Telefax E-mail
Miljöförbtlndel Blekinge Väst 0456-167  70 0456-194  56 miljokontoret@miljovasLsolvesborg se

294  80  Sölvesborg 0rg.nr Postgiru Web

222000-I644 39 31  17  — 7 www.mi]jovasLse
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Miljöiörbunclet BlekingeVäst

Resultatredovisning

Ekonomisk resultatredovisning

FÖRBUNDETS RESULTATRÄKNING
(periodiserad)

Budget

Budget inkl kompletterlngsbudget not 20 l 5

Verksamhetens intäkter 1 9 896

Verksamhetens personalkostnader -14 081

Verksamhetens övrigakostnader 3 -3 276

Avskrivningar -100

Finansnetto 90

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -7  471

Kommunbidrag

Karlshamn 3  909

Olofström l 615

Sölvesborg 2 100 7 624

ÅRETS RESULTAT 4 153

Postadress Telefon Telefax

Miljöförbundet Blekinge Väst 0456-167 70 0456-194 56

294 80 Sülvesburg Org.nr Postgiro

222000-1644 39 31 17-7

Jan-Juni

2015

4818

-6415

-1367

0

8

-2 955

3812

856

E-mail

miljukontorc[@miU0vasl.soIvesborg‘se

Web

Jan-juni

2014

4419

-6 093

-l 309

27

-2 956

3 444

488

wwwmiljnvastse

Prognos

2015

9 800

-14 081

-3 280

90

-7 471

7 624

153
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Miljöiörlâiundet Blekinge Väst

Miljö förb undet Blekinge  Väst  Kassaflödesanalys
Org nr: 222000- 1644

Belopp i kr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat

Justering för av- och nedskrivningar

Ej rörelsepâverlcande poster

MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE

FÖRÄNDRJNG AV RÖRELSEKAPITAL

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

Minskning/ ökning av kortfristiga skulder

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

MEDEL 1NVESTERINGS VERKSAMHETEN

FINANSIERJNGSVERKSAMHET

Nyupptagna lån

MEDEL FRÅN F lNAN SIERINGSVERKSAMHETEN

ÅRETS KASSAFLÖDE

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

Postadress Telefun Telefax

Miliöfdrbundct Blekinge Väst 0456-167  70 0456-194 56

294 80 Sölvesborg Org.nr Postgiro

222000-1644 3931  17-7

Not Delårs per

2015-06-30

856

0

856

29

3  348

4 233

0

0

0

4  233

4778

9011

E-mail

mIljokonlore[@mi1i0vast.solvesborgse
Web

vWvw.mi1iovasl.sc

Bokslut

2014

1357

142

1 499

381

-525

l 356

0

0

0

1 356

3 423

4 778
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Miljölörbundet Blekinge Väst

Miljbffirbundet  Blekinge Väst Balansräkning
org nr: 222000-1644

Not Delårs Bokslut

2015-06-30 2014-12-31 1
l

TILLGÅNGAR

Maskiner och inventarier 0 0 N

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 0 0

Värdepapper, andelar 0 bostadsrätter

Andra långfristiga fordringar

 

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 0 0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR O O

Förråd

Kortfristiga fordringar 6 570 599

Kassa och bank 7 9 011 4 778

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 9  581  5  377

SUMMA TILLGÅNGAR 9 581  5  377

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital vid periodens början 8 2 306 949

Periodens resultat 856 1357

SUMMA  EGET  KAPITAL 3  162  2 306

Pensioner och liknande förpliktelser 5 922 922

SUMMA AVSÄ1TNlNGAR 922 922

Långfristiga lån 0 0

SUMMA LÄNGFRISTIGA SKULDER 0 0

Kortfristiga skulder 9 5 497 2 149

SUMMA I(0RTFRlSTIGA SKULDER 5 497 2 149

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9  581  5 377

Postadress Telefon Telefax E-mail

Miljiifdrbundel Blekinge Vzist 0456-167  70 0456-194 56 miljokonloreI@mi]jovast.soIvesborg.se
294 B0 Sölvesborg Org.nr Postgiro Web

222000-1644 39 31 17 e 7 wmvmlllovasLse
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l/liljöiörhundet BiekingeVâist

Verksamhetens resultatredovisning

Miljöförbundets direktion har beslutat om ett antal mått (mål) för verksamheten.

1.

2.

3.

4.

5.

Andelen tillstånds- och anmälningsärenden med  mer  än 6 veckors handläggningstid från

kompletta handlingar i ärendet. 0 st.

Verksamheter  med  en årlig tillsyns- eller kontrolltid om 8 timmar eller  mer, ska ha minst en

tillsyns- eller offentlig kontrollinsats per år. Målvärde  85  %  (helårsvärde) och utfall för
halvår 54 %.

Verksamheter  med en  årlig tillsyns- eller konttolltid  mindre  än  8  timmar, ska ha  en  tillsyns-

eller offentlig kontrollinsats när  den  ackumulerade tillsynstiden är 8 timmar eller minst vart

tredje  år. Målvåirde  85  % (helårsvarde) och utfall för halvår  28  “/0.

Antalet avslutade ärenden  under  ett verksamhetsår ska vara större an eller lika med antalet

inkomna ärenden. Utfall är avslutade  1605  jämfört  med  öppnade 1738, d  V  s

avslutade  <  öppnade ärenden.

Andelen överprövade beslut som avgjorts till förbundets fördel. Målvarde 90 ”/o och utfall

är  65  °/o avgjorda till miljöförbundets fördel.

Noter till Miljöförbundets delårsbokslut 2015-06-30

1. Verksamhetens intäkter (tkr)

2015-06-30 2014-06-30

Tillsynavgitter 4  683 4 344

statsbidrag 0  övrigt 135 75

4 818 4 419

2. Personalkostnader (tkr)

2015-06-30 2014-06-30

Lön för arbetad tid 4 087 3  988

Lön for  ej arbetad tid 497 486

Kostnadsersättningar 43 0

Sociala avgifter 1 500 l 388

Pensionskosmader 288 232

6 415 6  093

Postadress Telefon Telefax E-mnil

Miljoförbundel Blekinge Väst 0456-167 70 0456-194  56 miljok0ulo1'et@miliovastsolvcsborgse
294 80 Sölvesborg 0rg.nr Postgiro Web

222000-1644 39 31 17  <  7 virwwmiljovastse
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Miljöiörbundet BlekingeVäst

3. Övriga kostnader (tkr)

2015-06-30 2014-06-30
Lokaler 0 städ 306 349

Hyra av bilar och inventarier 73 54

Köp av tjänster 558 475

Materiel gg 145

Kursavg 1 17 100 i

Medlemsavg 56 52 l

Nedskrivningar fordringar 15 5 7

Porto 28 29

Drivmedel 12 15

Annonser 21 2

Övriga kostnader 37 72

1367 1309

4  Periodens resultat 1

Balanskravet (enligt kommunallagen  8  kap. 5§) medför att resultatet skall justeras for ‘
realisationsvinster

och -förluster, verksamheter med ”medvetet och tydligt gjorda avsättningar" öronmärkta i det egna

kapitalet kan frånräknas. Årets vinst avseende försäljningar av exploaterings- och fritidsfastighetei'

betraktas som reavinster.

2015-06-30 2014-06-30

Periodens resultat 856 490

Justeringar (reavinster mm) 0 0

Justerat resultat 856 490

5  Ej rörelsekapitalpåverkande utgifter

Posten avser vid bokslut förändringar av avsättning. Ingen beräkning har gjorts per 30 juni. Den

kalkylerade förändringen av pensionsavsättningarna bokförs löpanade under året som en kortfristig ,

skuld.

6 Kortfristiga fordringar

2015-06-30 2014-06-30  
Kundfordringar 287 396 l

statsbidrag 0 7

Moms 61 22

Interiinstbrdringar 145 256

Övrigt 77 487

570 l 168

Postadress Telefon Telefax E-mnil

Miljoforbundct Blekinge Väst 0456-167 70 0456-194 56 miljokontoret@mlljovast.solvesborgse

294 80 Sölvesborg Org.nr Postgiro Web

222000-1644 39 31 l7 - 7 wwwmtliovastse
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7  Likvida  medel

DELÅRSRAPPORTJANJUNIZMS 1103

Likvida medel finns på kommunens koncernkonto. Till konto ñnns en lcreditlimit på 1 mkr.

8  Eget kapital

Ingående eget kapital

Periodens resultat

Utgående eget kapital

9 Kortfristiga skulder

Semesterlöneslculd 0 komp inkl P0

Pensionsskuld individuell del inkl löneskatt

Skatte- och arbetsgivaravgiñ

Leverantörsskulder

Övriga lcortfristiga skulder

Förutbetalda intäkter upplupna kostnader

Postadress

Miljöiörbundet Blekinge Väst

294 80 Sölvesborg

'Telefon

0456-167 70

0rg.nr

222000-1644

2015-06-30

2 306

856

3  162

2015-06-30
645
431
451
273

-5
3647
5497

Telefax E-mail
0456-194 56

Postgiro Web

39 31 17  — 7 wwwmiljovasl.s

2014-06-30

949

490

1 439

2014-06-30

817

439

497

130

-34

3 428

5 277

mi1jukomoret@mi] jovast_so1vcsborg‘se

e
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Miijöiörbundei Ble1<inge\/ést

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper för delårsrapporten är i stort desamma som vid upprättandet av
årsredovisningen. Miljöförbundet följer den kommunala redovisningslagen (KRL) avseende de

avsnitt som behandlar årsredovisningen (kap 3, 4, 5, 7  och 8) samt de rekommendationer som

givits  ut.

De periodiseringar som gjorts  vid  delårsresultat har inte bokförts i ekonomisystemet utan
uppgifterna hanteras i sidosystem.

Avsattningar: Ingen förändring av pensionsavsättningar har påverkat förbundets avsättningar
under perioden. Den kalkylerade ökningen av denna post bokförs löpande, i  likhet med tidigare

delårsrapporter, som kortfristig skuld. Omklassiñcering sker  i  samband med årsbokslut.

Sernesterlöneskuld: Ingen beräkning sker per den  30  juni, utan det sker först vid årsbokslut.
Däremot har en kalkylerad ökning på 25 tkr har belastat resultatet.

Kundfordringar: Fordringar äldre ån  180  dagar klassificeras som osäkra.

Sjukfrånvaro

2013 2014 2015

helår 1 jan-30 juni 1 jan-SO

Sjukfrånvaro i % av samman-

lagd ordinarie arbetstid 6"?’ % 4’4 0/" 8’6 D/D

Sjukfrånvaro för kvinnor 7,1 0/0 4,5 % 10,9 %

Sjukfrånvaro för man r .e *

Sjukfrånvaro < 29 år i i i

Sjukfrånvaro 30 -49  år 5,4 0/0 4,4 % 9,5 0/0

Sjukfrånvaro 50- år i i :k

Sjukfrånvaro  >  60 dagar eller * ak *
mer i  %  av total sjukfrånvaro

*  Uppgifterna avseende sjukfrånvaron lämnas endast för förbundets totalt och för kvinnor, då
uppgifterna  i  annat fall kan hänföras till enskilda individer enligt SFS  1997:614  4 kap.  1a §

Postadress Telefon Telefax E-mail

Miljöfürhundei Blekinge Vast 0456-167  70 0456494 56 milj0k0nl0rel@nii1jovastsolvesborgse

294  80  Sölvesborg 0rg.nr Postgiro Web

222000-1644 39 31  17  —  7 WWW.lTlilj0VZlSLS8

-�174�-



-�175�-



www.pwc.se

Revisionsrapport

Pär Sturesson
Certifierad kommunal
revisor

Augusti 2015

Målstyrning enligt god
ekonomisk hushållning

Region Blekinge

-�176�-

http://www.pwc.se/


Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning 

Region Blekinge 
PwC 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning .................................................................................... 1 

1.1. Bakgrund ........................................................................................................ 1 

1.2. Revisionsfråga ................................................................................................ 1 

1.3. Revisionskriterier ........................................................................................... 1 

1.4. Metod .............................................................................................................. 1 

2. Iakttagelser ................................................................................. 3 

2.1. Blekingestrategin ............................................................................................ 3 

2.2. Budget och verksamhetsplan ......................................................................... 4 

2.3. Styr- och budgetprocessen och ledning.......................................................... 4 

2.4. Uppföljning och analys ................................................................................... 5 

2.5. Effekter av målstyrning .................................................................................. 6 

3. Revisionell bedömning................................................................ 7 

3.1. Övergripande revisionell bedömning ............................................................. 7 

-�177�-



 

Region Blekinge 1 av 8 
PwC 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Riksdagens beslut 2004 om ändringen i kommunallagen from 1 november 2004 

med förtydligande av bestämmelserna om god ekonomisk hushållning innebär att i 

budget ska tas fram särskilda mål (verksamhetsmål och finansiella mål) och riktlin-

jer av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Revisorerna i Regionförbundet har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk 

beslutat att granska målstyrningen. 

1.2. Revisionsfråga 
Är regionstyrelsens målprocess ändamålsenlig och möjliggör den en tillfredsstäl-

lande styrning? 

1.3. Revisionskriterier 
 Kommunallagen 

 Budget och verksamhetsplan 2015  

 Styrdokument för regionens verksamhet 

1.3.1. Kontrollmål 

 Hur har dessa mål tillämpats i verksamhetens styr- och budgetprocess? 

 Hur leds och planeras respektive verksamhet utifrån områdets mål? 

 Finns en koppling mellan mål och resurser? 

 Hur följs målen upp övergripande och inom respektive verksamhetsområde? 

 Är analysen av mål, mätbarhet och måluppfylllse tillfredsställande? 

 Vilka effekter har målstyrning för en god ekonomisk hushållning gett för region-

förbundet? 

1.4. Metod 
Intervjuer har skett med Christina Mattisson, ordförande i Regionstyrelsen, 

Lennarth Förberg, 2:e vice ordförande i Regionstyrelsen, Anna-Lena Cederström, 

regiondirektör, chef verksamhetsområde regional utveckling, Sören Bergerland, 

trafikdirektör, chef verksamhetsområde trafik, Malena Sandgren, chef verksam-

hetsområde kultur- och fritid, Johanna Olofsson, controller Kultur och Fritid samt 

Ingrid Ljungqvist, chef kansli.  
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Granskning har skett av övergripande dokument: 

 Förbundsordning för Region Blekinge 

 Budget och verksamhetsplan 2014 med inriktning mot 2015 och 2016 

 Delårsrapport 2014 

 Årsredovisning 2014 

 Budget och verksamhetsplan 2015 med inriktning mot 2016 och 2017 

 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 

 Attraktiva Blekinge, Blekingestrategin 2014-2020 

 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2012-2015 

 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 

 Blekinges regionala kulturplan 2015-2017 

 Blekinges regionala digitala agenda, handlingsplan 2014-2020 

 Blekinge strategi för besöksnäringen 

 En innovationsstrategi för Blekinge 

 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2015 

 

Rapportens sakinnehåll är avstämt med regiondirektören. 
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2. Iakttagelser 

2.1. Blekingestrategin  
I Blekingestrategin framgår att den ska ”ange Blekinges gemensamma färdriktning 

där vi tar till vara Blekinges unika förutsättningar grundat i de styrkor och utma-

ningar som finns just här”. 

Strategin beskriver också de olika nivåeran från Europa ner till den enskilda kom-

munen. Blekingestrategin är inte bara Region Blekinges dokument utan även andra 

aktörer ska arbeta enligt strategins intentioner.  

Av strategin framgår attraktiva Blekinge ur fyra insatsområden: 

 Bilden av attraktiva Blekinge 

 Livskvalitet 

 Arbetsliv 

 Tillgänglighet 

För respektive insatsområde finns: 

 Mål 

 Indikatorer 

 Exempelinsatser 

I nedanstående tabell redovisas antalet mål, indikatorer och exempelinsatser per 

insatsområde: 

Insatsområde Mål Indikatorer Exempel-
insatser 

Bilden av attraktiva Blekinge 1 2 5 

Livskvalitet 3 16 13 

Arbetsliv 4 14 17 

Tillgänglighet 2 10 8 

Antal 10 42 43 

 

Utöver detta så finns även horisontella perspektiv. De insatser som kommer att ge-

nomföras ska även förhålla sig till dessa.  

 Hållbarhet 

 Jämställdhet 

 Mångfald 

 Internationalisering 

 Samverkan 
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2.2. Budget och verksamhetsplan 
Vi har tagit del av 2014, 2015 och 2016 års budget och verksamhetsplaner med till-

hörande inriktning de två kommande åren. En viktig avgränsning, som framgår av 

2015 års budget och verksamhetsplan, är att ”verksamhetsplanen för Region Blek-

inge omfattar Region Blekinges uppdrag med koppling till Blekingestrategin in-

kluderande de operativa verksamheter som Region Blekinge har huvudansvaret 

för enligt förbundsordningen.” 

I budget och verksamhetsplanen för år 2015 anges: 

Verksamhetsområde Uppdrag Organisation Mål/indikatorer Ekonomi 

Regional utveckling X X  X 

Kultur och fritid X X X X 

Trafik X  X  

 

För både regional utveckling samt kultur och fritid finns beskrivet uppskattat behov 

av utökade resurser. 

Vi har tagit del av förslaget till budget och verksamhetsplan för år 2016. Denna har 

fått en mer enhetlig utformning inom respektive verksamhetsområde. Dels beskrivs 

de övergripande målen och insatsområdena, dels beskrivs samtliga verksamhets-

områden utifrån:  

 Uppdrag 

 Ekonomiska förutsättningar 

 Organisation 

 Mål och uppföljning 

 Hot och möjligheter 

Mål beskrivs som övergripande mål med tillhörande indikatorer. 

2.3. Styr- och budgetprocessen och ledning 
Flera av de intervjuade lyfter upp att kopplingen mellan mål och resurser är svag. 

Samtidigt måste verksamheten anpassas efter de ekonomiska ramar som regionen 

har. Både de intervjuade politikerna och tjänstemännen anser att politiken i större 

utsträckning borde göra prioriteringar.  

Några lyfter upp att det inte finns något pris på hur de horisontella perspektiven ska 

förverkligas. De intervjuade anser att budget och verksamhetsplan för år 2016 tyd-

liggör de ekonomiska förutsättningarna. Bland annat tar både kultur och fritid samt 

regional utveckling upp behovet av ökade resurser för att kunna leva upp till målen 

som angetts för verksamheterna. 

Inom verksamhetsområdet kultur- och fritid krävs, enligt Budget och verksamhets-

plan 2015, utökade resurser med 3,8 mnkr för att kunna förverkliga den regionala 

kulturplanen. Ett dilemma, som nämns vid intervjuerna, när det gäller kultur och 

fritid är att regionen sätter målen medan Landstinget ska finansiera verksamheten.  
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Målstyrningen har successivt förbättrats. De olika målen i Blekingestrategin har i 

sin tur brutits ner i andra planer, program och strategier. Det upplevs som att det 

finns en röd tråd i de olika styrdokumenten. Det som till delar anses hänga i luften 

är de horisontella perspektiven.  

Det anses positivt att antalet mål och indikatorer blir färre i budgeten för år 2016. 

De olika verksamheterna styrs utifrån målen som finns i både Blekingestrategin och 

budget och verksamhetsplan. För att kunna bedriva både rent operativ verksamhet 

och projekt måste det finnas en koppling till styrdokumenten. Men det gäller att var 

observant på de olika styrdokumenten så att dessa går hand i hand. Ett exempel 

som nämns är att resorna med kollektivtrafiken ska bli kortare med färre stopp, 

samtidigt som antalet resande ska öka.   

Flera efterfrågar en ökad långsiktighet, detta gäller samtliga verksamhetsområden, 

men framförallt regional utveckling där resultatet av verksamheten inte blir synligt 

på många år.  

Regionens verksamhet har finansiering från många olika håll, medlemsbidrag, stat-

liga pengar, EU-pengar, 1:1 medel, biljettintäkter och bidrag från exempelvis lands-

tinget.  Detta medför ibland svårigheter och ger en ryckighet i planeringen då reg-

ionen inte alltid själva äger frågan. 

2.4. Uppföljning och analys 
Uppföljningen kopplat till Blekingestrategin är en åtskild process från uppföljning-

en av verksamhetsplan och budget. När det gäller uppföljningen av Blekingestrate-

gin sker rapportering även till Näringsdepartement och Tillväxtverket. 

Det sker uppföljning av målen i samband med delårsrapport och årsredovisning. 

Dessa beslutas av styrelsen och överlämnas till medlemskommunerna. Alla målen 

är inte möjliga att följa upp då de är av långsiktig karaktär. Det är då viktigt att in-

dikatorerna är möjliga att följa upp, enligt de intervjuade.  

Uppföljningarna och utvärderingarna behöver utvecklas och i större utsträckning ta 

hänsyn till tidigare erfarenheter och därmed vara viktiga inspel för inför kommande 

beslut.  

När avvikelser rapporteras i uppföljningarna fattas inga direkta beslut. Det är önsk-

värt att det i större utsträckning redovisas åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen 

och för att politiken ska kunna fatta nya beslut.  

I samband med Blekingedagarna så görs avstämningar av Blekingestrategin. 

Ordförande och vice ordförande i regionförbundet har tillsammans med regiondi-

rektören infört medlemsdialoger där de träffar medlemmarna för att diskutera reg-

ionens verksamhet. 
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Någon ger uttryck för att det skulle vara önskvärt med en analysenhet som ägnade 

sig åt att arbeta med både uppföljning och analys för att kunna tydliggöra resultatet 

av regionens verksamhet.  

I nyhetsbrev presenteras uppföljningar och utvärdering av olika projekt löpande. 

 

2.5. Effekter av målstyrning 
Flera av de intervjuade anser att Blekingestrategin har kopplat samman hela Blek-

inge på ett bättre sätt och att länet i större utsträckning strävar åt samma håll. Det 

ser flera som något positivt. Regionen fungerar i detta avseende som en katalysator 

för hela länet och dess aktörer. 

Samtidigt krävs ett utökat samarbete mellan Region Blekinge och andra aktörer för 

att målen ska uppnås. Det kan idag råda ett motpartsförhållande mellan regionför-

bundet och exempelvis kommunerna. Ett område som nämns är regionens önske-

mål om att kunna komma in tidigare i kommunernas översiktsplanering för att i sin 

tur kunna planera kollektivtrafiken.  

Det är ibland svårt att påverka andra aktörer och deras prioriteringar. Ett fram-

gångsområde som nämns är arbetet med ungdomsarbetslösheten, där länets samt-

liga aktörer enades om en gemensam strategi.  

Verksamhetföreträdarna anser att målstyrningen har skapat en tydlighet i vad som 

ska presteras, samtidigt kan de också i ökad grad prissätta de olika verksamheterna 

och utifrån detta får politiken göra sina prioriteringar. 

Trafiken har blivit ett verktyg som verkar i riktning mot målen i Blekingestrategin. 

Några anser att målstyrning har förbättrats, men att arbetet drivs allt för mycket av 

tjänstemännen.  Politiken måste ta en större aktiv del. 
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3. Revisionell bedömning 

3.1. Övergripande revisionell bedömning 
Vi bedömer att regionstyrelsens målprocess till delar är ändamålsenlig och möjlig-

gör en tillfredsställande styrning. Detta grundar vi på att den verksamhet som bed-

rivs inom regionförbundets olika områden har sin grund i målen som finns i Blek-

ingestrategin och i de verksamhetsplaner (2014, 2015 och 2016) som vi tagit del av. 

Det finns en röd tråd i de olika styrdokument som vi tagit del av som har sin grund i 

Blekingestrategin och verksamhetsplanen för år 2015. Övergripande inriktningar 

och mål är inte till alla delar möjligt att följa upp och utvärdera. Vi bedömer vidare 

hur det horisontella perspektivet ska förverkligas inom de olika insatsområdena.  

Vi bedömer att uppföljningen och framförallt utvärderingen kan utvecklas ytterli-

gare. Vi anser att det är viktigt att Regionförbundet kan redovisa för sina medlem-

mar resultatet av sitt arbete. 

Vi ser följande förbättringsområden för att förbättra styrningen och uppföljningen: 

 Vi anser att de förtroendevalda i större utsträckning ska engagera sig i målarbe-

tet och i vad som ska prioriteras. Detta är särskilt viktigt då vi inte kunnat be-

döma huruvida all verksamhet till fullo är finansierad. Politikens viktigaste upp-

gift är att göra erforderliga prioriteringar. 

 Kopplingen mellan mål och resurser, samt hur finansiering ska ske, kan tydlig-

göras ytterligare. Detta sker med fördel i samband med beslut om olika verk-

samheter eller projekt. Det är också bra att detta uppmärksammats i budgeten  

inför år 2016. 

 Det sker viss uppföljning av målen på en övergripande nivå. Vi bedömer att ana-

lysen av måluppfyllelsen kan utvecklas ytterligare. 

 Uppföljningen av målen för god ekonomisk hushållning sker idag, till stora de-

lar, i samband med delårsrapport och årsredovisning. Av delårsrapporten och 

årsredovisningen framgår de beslutade målen men i liten utsträckning resulta-

tet. I framtiden är det viktigt att det är prognos och resultat i relation till upp-

satta mål som redovisas i delårsrapport och årsredovisning.  

 Flera av målen i både Blekingestrategien och verksamhetsplanen är av långsik-

tig karaktär. Vi anser att delmål bör sättas upp där det är möjligt. Detta gäller 

framförallt inom området regional utveckling, där åtgärder eller aktiveteter är 

av mer långsiktig karaktär. 

 Det krävs en tydligare strategi över hur regionstyrelsen ska säkerställa andra 

aktörers bidrag till Blekingestrategiens måluppfyllse samt hur uppföljning av 

detta arbete ska ske.  
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2015-08-25 

  

Pär Sturesson  Yvonne Lundin 

Projektledare  Uppdragsledare 
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1

BESLUT
.' ‘$7

*3’ Avdelning 2:2 2015.09.23

Meddelat i Jönköping

KLAGANDE
Bengt Olof Dike

Klavavägen 29-7

375 90 Mörrum

MOTPART
Karlshamns kommun

374  81  Karlshamn

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE i
Förvaltningsrätten i Växjös dom den 12 mars 2015 i mål nr 4342-14

SAKEN
Laglighetsprövning enligt 10 kap. 8 §  kommunallagen (1991:900), fråga

om prövningstillstånd  ' i

KAMMARRÄTTENS  AVGÖRANDE '

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgö-

rande står därför fast.

  
 
 
 
  

I  Klaganden/ombudet

m Motparten/nmbutlet

I  Försâilcringsknssan

I  F6rvaltningsrEit_ten i

. Socialstyrelsen i

 

För lcännedom

För åtgärd

För delgivning

El

D0k.Id 179417 .

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expedlitimnsfid

Box 2203 Slottsgatan 5 036-15 68 OO (vx) 036-16  19  68 måndag 4 fredag

550 02 Jönköping E—pas2i:kamma1rattenijonkopiug@dom.se 08:00-16:00

wWw.kz1m1na1‘rattenijonkoping.domsto1.se
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KA_MM.¢,RRATTEN
I JONKOPING
Avdelning 2:2

2
BESLUT

Mål nr 895-15

SKÄLEN FÖR  KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

För att kammarrätten ska pröva överklagandet krävs prövningstillstånd.

Prövningstillstånd ska meddelas om

-  det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltnings-

rätten har kommit till (ändringsfall),

-  det inte går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten

har kommit till utan att prövningstillstånd meddelas (granskningsfall),

-  det är viktigt för ledningen av rättstillåmpningen att överklagandet prö-

vas av högre rått (prejudikatfall)

eller

-  det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinära

fall).

Detta framgår av 34 a  §  andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Kammarrätten har gått igenom allt material som finns i målet och kommit

fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas. överklagandet kommer

därför inte att prövas av kammarrätten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (formulär l).

?ie/w yéé/%(")‘g‘{??‘/>‘“"“~\(-Ag?’/éa
/

Kammarrättspresidenten Stefan Holgersson (ordförande) och kammar-

rättsrådct Bodil Stelzer (referent) har deltagit i avgörandet.

lf 4

Föredragande jurist: Kent Ohlsson

v
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Den  som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta

förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen  men

ska skickas eller lämnas till lcnrnmnrrättøn.

överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då

klaganden lick de] av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling,

eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska

dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut

meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag

beslutet meddelades.

Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-,

jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att

prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om

det är av vikt för ledning av rättstillämpningeir att överklagandet prövas eller om det finns

synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets

utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att

det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta forvaltningsdomstolen varfor man

anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter;

l. den lclagandes nanm, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till

bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnurmner till arbetsplatsen och eventuell annan

plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om

klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen

och mobiltelefonnummer angesOm någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan

snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen

.N

det beslut som överklagas med uppgift om kannnarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet

P’

de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd

P

den ändring av lcammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta

P‘

dc bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.

Um, Formulär]

4
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-09-23 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 § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2015-10-05  
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

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 
 
Helene Wåhlin (S) 
Ann-Catrin Ljunglöf (S) 
Mikael Erdtman (S) 
Petra Charlotte Arrenäs (S) 
Robert Sandelin (S) 
Sirkka Kahilainen (S) 
Tommy Persson (S) 
Jörgen Nilsson (C) 
Kristin Lundberg (FP) 
Johan Abrahamson (M) 
Iréne Ahlstrand Mårlind(M) 
Carina Höckerstrand(M) 
Martina Leinvall(M) 
Liz Wennberg(MP) 
Sofi Wennberg(MP) 
Gudrun Johansson(SD) 
Mona Wettergren(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. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-07, § 118, att bordlägga ärendet. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-09-23 Dnr: 2015/360 

 
 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-01, § 53 
 Skrivelse från Blekinge tingsrätt daterad 2015-08-03 
 Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-07, § 118. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge tingsrätt 
Envar vald 
Matrikeln 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-09-23 Dnr: 2015/116 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Fyllnadsval av ledamot respektive ersättare i gymnasienämnden - Artur Hulu 
(M) och Magnus Arvidsson (M) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ledamot i gymnasienämnden efter Charlotta Millqvist (M) utse Artur Hulu (M) för 
åren 2015-2018 
 
att till ny ersättare i gymnasienämnden efter Artur Hulu (M) utse Magnus Arvidsson (M) 
för åren 2015-2018 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-07, § 126, att entlediga Charlotta Millqvist (M) 
från hennes uppdrag som ledamot i gymnasienämnden. 
 
Artur Hulu (M) begär i mail 2015-09-21 att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
gymnasienämnden då han blivit nominerad till ledamot. 
 
Magnus Gärdebring (M) meddelar i mail daterat 2015-09-22 att Artur Hulu (M) blivit 
nominerad till ledamot i gymnasienämnden och till ersättare efter honom har Magnus 
Arvidsson (M) blivit nominerad. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-07, § 126 
 Begäran om entledigande från Artur Hulu (M) daterad 2015-09-21 
 Mail från Magnus Gärdebring (M) 2015-09-22 om nominering 

 
 
Bilagor 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
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Hemsidan 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Fyllnadsval av ersättare i byggnadsnämnden – Stefan Sörensson (FP) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Patrik Lundbergs (FP) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
byggnadsnämnden 
 
att till ny ersättare i byggnadsnämnden efter Patrik Lundberg (FP) utse Stefan Sörensson 
(FP) för åren 2015-2018. 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2015-09-08 begär Patrik Lundberg (FP) att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ersättare i byggnadsnämnden. 
 
I mail daterat 2015-09-22 meddelar gruppledaren Paul Hedlund (FP) att Stefan Sörensson 
(FP) nominerats till ny ersättare i byggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Patrik Lundberg (FP) daterad 2015-09-08 
 Meddelande från gruppledaren om nominering av Stefan Sörensson (FP) daterat 

2015-09-22 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Entledigande från uppdrag som ledamot i gymnasienämnden - Anna Wihlstrand 
(SD) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Anna Wihlstrands (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
gymnasienämnden.  
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2015-09-16 begär Anna Wihlstrand (SD) att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ledamot i gymnasienämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Anna Wihlstrand (SD) daterad 2015-09-16. 
 
 
Bilagor 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunkansli 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Marco Paulsson 
(M) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Marco Paulssons (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2015-09-27 begär Marco Paulsson (M) att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ledamot i kommunstyrelsen på grund av personliga skäl och hälsoskäl. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Marco Paulsson (M) daterat 2015-09-27 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Fyllnadsval av ersättare i fritidsnämnden - Mohamed Albuhaisi (FP) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Johan Sandevärns (FP) avsägelse från uppdraget som ersättare i fritidsnämnden. 
 
att till ny ersättare i fritidsnämnden efter Johan Sandevärn (FP) utse Mohamed Albuhaisi 
(FP) för åren 2015-2018. 
 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2015-09-28 begär Johan Sandevärn (FP) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i fritidsnämnden på grund av flytt till annan ort. 
 
Till ny ersättare i fritidsnämnden nomineras Mohamed Albuhaisi (FP).   
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Johan Sandevärn (FP) 
 Mail från gruppledare Paul Hedlund (FP) daterat 2015-09-22 och mail från Bodil 

Ericsson (FP) 2015-09-28 med rättelser. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB - Barbro 
Ohlsson (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ledamot i styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB efter Sofia Olsson (S) t o m 
ordinarie bolagsstämma 2019 utse Barbro Ohlsson (S). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har 2015-09-07, § 120, beslutat att entlediga Sofia Olsson (S) från 
uppdraget som ledamot i styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB. 
 
Till ny ledamot i styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB nomineras Barbro Ohlsson (S). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges protokoll 2015-09-07, § 120. 
 

 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Barbro Ohlsson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden - Ercument Aktaran (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ersättare i tekniska nämnden efter Billy Månsson (S) t o m utgången av 2018 utse 
Ercument Aktaran (S). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har 2015-09-07, § 119, beslutat entlediga Billy Månsson (S) från 
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. 
 
Till ny ersättare i tekniska nämnden efter Billy Månsson (S) nomineras Ercument Aktaran 
(S). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges protokoll 2015-09-07, § 119. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Ercument Aktaran 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen - Ted Olander (MP) och 
Charlott Lorentzen (MP) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Sara Månsson Möllergrens (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen.  
 
att till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Sara Månsson Möllergren (MP) utse Ted 
Olander (MP) för åren 2015-2018. 
 
att till ny ersättare i kommunstyrelsen för Ted Olander (MP) utse Charlott Lorentzen (MP) 
för åren 2015-2018. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse inkommen 2015-09-07 begär Sara Månsson Möllergren (MP) att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Gruppledaren meddelar i mail daterat 2015-10-02 att Ted Olander (MP) nominerats till 
ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och Charlott Lorentzen (MP) till ny ersättare efter 
honom. 
 
 
Beslutsunderlag 
 

 Avsägelse från Sara Månsson Möllergren (MP) daterad 2015-09-07 
 Besked om nominering från gruppledaren 2015-10-02 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Ted Olander 
Charlott Lorentzen 
Kommunstyrelsen 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
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Hemsidan 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i BUS-nämnden - Rasmus Åkesson (MP) 
och Sofi Wennerberg (MP) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Roland Englessons (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i BUS-nämnden. 
 
att till ny ledamot i BUS-nämnden efter Roland Englesson (MP) utse Rasmus Åkesson (MP) 
för åren 2015-2018. 
 
att till ny ersättare i BUS-nämnden efter Rasmus Åkesson (MP) utse Sofi Wennerberg (MP) 
för åren 2015-2018. 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2015-09-22 begär Roland Englesson att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i BUS-nämnden eftersom han börjat arbeta på en skola i kommunen. 
 
I mail daterat 2015-10-02 meddelar gruppledaren att Rasmus Åkesson (MP) nominerats 
till ledamot i BUS-nämnden och Sofi Wennerberg (MP) till ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Avsägelse från Roland Englesson daterad 2015-09-22 
 Gruppledarens besked om nomineringar daterat 2015-10-02 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Rasmus Åkesson 
Sofi Wennerberg 
BUS-nämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i tekniska nämnden - Gunnar Fastén (MP) 
och Lennart Larsson (MP) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Sten Hedlunds (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden. 
 
att till ny ledamot i tekniska nämnden efter Sten Hedlund (MP) utse Gunnar Fastén (MP) 
för åren 2015-2018. 
 
att till ny ersättare efter Gunnar Fastén (MP) utse Lennart Larsson (MP) för åren 2015-
2018. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2015-09-08 begär Sten Hedlund (MP) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i tekniska nämnden. 
 
I mail daterat 2015-10-02 meddelar gruppledaren att Gunnar Fastén (MP) har nominerats 
till ledamot och Lennart Larsson (MP) till ersättare i tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Avsägelse från Sten Hedlund (MP) daterad 2015-09-08 
 Besked om nominering från gruppledaren daterat 2015-10-02. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Gunnar Fastén 
Lennart Larsson 
Tekniska nämnden 
Lönechefen  
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Fyllnadsval av ledamot i gymnasienämnden - Charlott Lorentzen (MP) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ledamot i gymnasienämnden efter Kim Norlander (MP) utse Charlott Lorentzen 
(M) för åren 2015-2018. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-07, § 121, att entlediga Kim Norlander (MP) från 
sitt uppdrag som ledamot i gymnasienämnden. 
 
I mail daterat 2015-10-02 meddelar gruppledaren att Charlott Lorentzen (MP) nominerats 
till ledamot i gymnasienämnden. Uppdraget som ersättare i gymnasienämnden efter 
Charlott Lorentzen (MP) lämnas vakant. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-07, § 121 
 Besked från gruppledaren om nominering daterat 2015-10-02. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Charlott Lorentzen 
Gymnasienämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-10-05  

 
 

Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi AB - Mikael Wigermo (MP) 
 

Förslag till beslut 
 
att utse Mikael Wigermo (MP) till ny ledamot i Karlshamn Energi AB efter Kim Norlander 
(MP) för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-07, § 122, att entlediga Kim Norlander (MP) från 
uppdraget som ledamot i Karlshamn Energi AB. 
 
I mail daterat 2015-10-02 meddelar gruppledaren att Mikael Wigermo (MP) nominerats till 
ledamot i Karlshamn Energi AB. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-07, § 122 
 Besked om nominering från gruppledaren daterat 2015-10-02. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Mikael Wigermo 
Karlshamn Energi AB 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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